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Parecer oral ao }'LO n.0 92/94 (n.0 4.480/94, _
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SUMÁruD
'

l-ATADA 66" SESSÃO, EM 16 DE JUNHO.DIÜ994
1.1- ABERTURA
· ·
1.2 - EXPEDIENIE
L2.1 - Ofício do t• Secretário da Câ~~a- ~~s DeJ?~ta~

:'.

Jj . .

SENAOOR MAGNO BACELAR, como LícÍér- Referências
ao p<oiiunciáinento ciO Senhor iarliàsPâssarinho. Apuração do extravio de sacos pláSticos contendo moedas.de tiin iea.I, encontrados
por catadores de papel dentro de uma lata de lixo.

~8;~~:

dos

Encaminhando à revisão do Senado autógrafõ cfô seguinte
" .
Liderança do PMDB no Senado, referente ii
projeto:
. -·. . . ·--·-·-·--:-:--- - .
SíilititúiÇáóae-inellibróS.em ComiSsão Ml:stâ., desfiiiada a examiProjeto de Decr(}to_Legislativo n° -~·.de _1.~4,(~~ ;2.~~4~~ª- -__n~t(~<.!f~Proy~ria n~-~74/24~$~ ~staJ?e\.~-~ ~&"~ ª-~y_e_!:-__
CâJ:D.ara d()S-Depiltaâos), que aprova o texto dO Acordo Ortográfi- são das mensalidades escolares nos estabelecimentos particulares
co da Língua Portuguesa, assina:c;Io em Lisboa, em-16'_cíe de~enibrO dê-~~_ín_9·_~,~-'pnidape_ ~~ -~- Valor_~y), -~~~~'!~~-N.<?~~ll-_
de 19\10.
...
_::.: coas.
·
·
·
· · .. · · ·- ---- · · · ·- --·
-~ ~~

~-~~-

1.2.2 - Parereres

Referentes às seguirl:tes :fD.iréfíaS:=-=~~~-__,oi=;-~:-== =~""---~
Projeto-de Resolução D 0 66, de_l993, que dá nova redição
ao artigo s:'da Resoluçãon° 88, de 1992.
··
_

.

1.2.6 - Leitura de Projeto _

--"";,c ~Pf0.1tOâeJ:el-dCI~Séllidõ

_

ncr#.·âe 1994;(rue-acresCenta pa-

rágrafo ~ aft:igó z;·dã Lei n~ 8.742, ·de ?.de dezembro de.l993,
que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras

d~0~~e:)~~~~de~~~·~n::e6 ~".:1~~.-di~J.a~!b':.: prcVÍ~~s:_: Re uerlm'en~- . . . .., -- . - -- -

Casa
meios-especiais-de investigação e prova nos inquéritôS e·prõêe-ssõs·
que sobre eles versem.
·· ··"
-· ··
1.2.3 -Comunicações -da Presidência·
Abertura de prazo para apresentação de 'emendas ao ?rõjetO
de Decreto Legislativo n° 45, de 1994;tido !mteJio_pJJ.e)Ít~~
__ --·
Recebimento do Oficio n°-~l65194, ae l<rãó.COire.õte, dOBanco Central do Brasil, através do qual encam.inh8. ·ao Setiado a
relação das operações de Antecipação de Receita orÇámenlli:ria
(ARO) analisadas no mês de maio do corrente ano.
·
1.2A -Discursos do Expediente
__
· · ·SENADOR NEY MARANHÃO - Encaminhan<lo à Mesa
projeto alterando a Lei n' 8. 742, de 1993, que disJ>Õ'l Sobre a OiganiZação da assistência social e dá outras pidVidênciaS.' " :·~ ~- - . · ·
SENADORA JÚNIA MARiSE- Quadio-caóiico dã·s-;;~ck':
Puôlica em nosso País.
- "
SENADOR JARJJAS PASSARINHO"-'- Consider"flle~ acer- _
ca do correto papel do Estado.
_
. _ ..·
SENADOR VALMIR CAMPELO- R~gistro do fale~imento'
do Padre Roque Valiati Baptista.
-

·_;·No~462:.ãe l~94;'dé àutoria- do Senado!: João Rõchâ, solici-

tando ao Ministro_ de Estado da Ec01;1omia, Fazenda e Planejaniento, infofinações -que menciona.
.
N° 463, de 1994, de autoria do Senador Hydekel Freitas, so-

--'UC)~~g J1c"'~$~_!t.ar"'"a'"-~~~~!H_ §~ -~~~~~~$1-~~~ ,9~rí~ç _ge-=

quinze dias, ~partir de I~ do corrente mês. Aprov_ado.
- -- 1.2.8 -Comunicações da Presidência
.. ild;ção pelo SenhOr Presidente da República da Medida
Prpvisórja p.0 ,;i:?l, de 13 Q.e ~o de 1994, que _dispõe sobre os
quaçiros ~ cargos os Orupo-Direção e Assessoramento Superio.:.
res,QA,S daAdvocaçia,Geral ~ Unlão; desiguação de Comissão
Mista e fixação de calendário para a tramitação da maléria. _
~.Edição pelo Senhor Presidente da República da Medida
Provisória n: 532, de 13 de junho (\e 1994, que autoriza a utilização de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FM:M, em favor
da i:omiianhia de naveg:ição Uoyd Brasileiro - 1.LOYDBRÁS;
de,signação de CO!llÍs:;ão Mista Tuação de cÍilendário para a tra-mitaÇão da matêria.
_
- -PropOstã ãO Plenário da indicação do Senador Dario Pereira

e
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para representar o Senado na Conferência de Energia Renovável Câmara dos De__putados), que aprova o ato que renova a concessão
nas Américas, a realizar~se no periodo de 26 do corrente a I o de ou_torgada à R,;ADIO CAPINZAL LIDA. para explorar serviço de
radiodifusão S'onora em onda média na Cidade de Capinzal, Estado
julho próximo, em Puerto Rko. Aprovada.
Proposta ao Plenário da indicação da Senadora Júnia Marise de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1993 (n° 248193, na
para representar o Senado. como Observadora Parlamentar. na
Conferência Internacional do Trabalho,_a realizar-se no peii<Xlo Câmara_ dos _Deputados), que aprova o ato que renova a pennissãô
compreendido entre os dias 17 e 24 do corrente, em Genebra, em -outorgada à RÁDIO FRA1ERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de
substituição ao Senador João Calma:t. Aprovada.
-Araras, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quo1.2.9 - Comunicações
Da Senadora Júnia Mari,_s_e, referente a sua ausência do Pais,
para missão no exterior no petiodo de 16 a 25 do corrente mês.
Do Senador Dario Pereira, referente- a sua ausência do País.
para missão ·no exterior nO período d_e 2_6_do corrente a 1o de julh9
pr6ximo.
1.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento no 897, de 1993, do Senador César Dias, solicitando, nos termos regimentais, a rel.irãâ.a, em caráter defmitivo,
do Projeto de Decreto Legislativo D0 135, d~_1991, de sua autOria,
que susta a eficácia da. Portaria n° 580, de 15 de -novembro _de
1991, do Ministro de Estado da Justiça, que declara como posse
permanente do grupo indígena Y anomami a área que especifica.
Aprovado.
Mensagem n° 222, de 1994, que solicita autoriUção _do Senado para que o Governo do Estado do Espírito ·santo possa contratar operação de _crédito externo, com garantia da União, no valor
equivalente a cento e cinqüenta e quatro milhões de dólares norteamericanos. Aprovada, nos termos do Projeto de _Res.olução
n° 54/94, após parecer de plenário. À ComissãO- Diretora para redaçãofmal.
, Redação final do Projeto de Rwlução n' 54/94. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 19"94 (n' 4.480/94, na
Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da Repúblicã, que dispõe sobre a remuneração dos cargos cm comiss_ão,_ define critérios
de incorporação'de vantagens de que trata a Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990. no âmbito do Poder Executivo, e dá outras providências. Aprovado o projeto, após parecer de plenário, sendo
rejeitadas as emendas a ele oferecidas, tendo usado da palav:ça os
Srs. Magno Bacelar, Odacir Soares, Jarbas Passarinho e Valmir
Campelo. À sanção.
·
Projeto de Decreto Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe renova a permissão
da RÁDIO INDEPENDENTE LIDA. para explorar serviço deradiodifusãO sonora em freqUência-modulada na Cidade de Lajeado,
Estado do Rio Grande do Sul. Votação 3.diada por falta de quo-

rum,
Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93. na

rum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1993, (n° 264/93,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL DO BRASil.. LIDA. para explorar serviço_:_~ radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade do_
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, ria"
Çâmara dos Deputados}, que aprova o ato que renova a permissão
di"RÁD!O LITORAL LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade de Osório, Estado
do Rio Graride do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n' 246/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum.
PrOjeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (n°267/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de__ Decreto Legíslativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na
Câmara dOS-l)eputãdos), que aprova ci ato que ienova a outorga
deferida à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LIDA. para explorar
serViço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quo ..

rum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301193. na
Cãm3ra dos D~putados), que aprov~ o ato que reri.ova a concéssão
outorgada à RADIO E TV TAPAJOS LIDA. para explorar serviço de radiodifusão de sobS e imagens (televisão) na Cidade de
Santarém, Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusiva-mente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio
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Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Federal, dispondo sobre serviços notariais e_ de registro. ApreciaProjeto de Decreto Legislativo n{l 11, ~ l~~ (~.?~~~~~_!na
~~- ~b~da,_ noo tç_~QS_~M·- ~?St ~-do Regi,rnen~<!_InterCâmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão no. outorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviJ>rojeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 -Complementar
,o de radiodifusão sonora em frc~aência modu!a<la.Jl_a s::i~ade de que !"wlaJ:tleJ!lao 3ltiso 3° dQ arti_íl<> _192 da CiJils!ituição Federal,
Fortaleza, Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum.
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras
Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1~4 (n° ~~'1/~~,nª_ jrroVídllnCíll.S. _ApreciaÇãO 8obrestacfu, nos terinos do artigo 375,
Câmara do~ Deputados), que aproVa o ato que ouJ~S~9 __à_ _V)tr,_c;!() ~~~!L!9_ m.~m.g.
__

º

FUNDAÇAO CULTURAL CRUZEIRO DO S1Jl. para executar
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
serviço de radiodifusão sonora em freqiiência tiiOdulada na Cidãde
SENADOR MARCO MACIEL - Sugestões do Ministro da
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de Educação e do Desporto à Comissão N•ciOilal para as Comemoraquorum.
· ·• _·
·
ções do V Centeriário do 'J)escobrimeD.to d()Brasil, em sua primeiProjeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994_(n",252tJ;3,na ra reunião realizada na data de ontem.
Câmara dos ~putados), que aprova o ato que ~ova a conc_essão
SENADoR JOSÉ Ei>u.ARiJo- Defesa da revisão constituoutorgada à RADIO ARAGUAIA LTDA.. para explorar s_erviço de cional através de uma assembléia revisora exclusiva.
radiodifusão sonora em onda média na d'&tde dC ~811;1/rià,)?Sta~- ~Sl'lNADOR ODACIR SOARES- OfiCiÕ-éíO Sr. Paulo Pedra,
do do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. __
DÓpÚ~dÕ Estadual déMaio Grosso do Sul denunciando ~ inefi·
Projeto de Decreto Legislativo n• 19. de 199~ {n°2S<I/93, na __c[êiiciá d!)jfjCRA_o!lV:!"olv~""-'>problema fundiário naquele EstaCâmara dos: Deputados), que aprova o ato que renova a con<::~s_são do.
outorgada à TV TOCANTINS LTDA. para explorar servis.co CJe raSENADOR TEOTONIO VILELA FILHO- Urgência da lidiodifusão de_ sons e imagens (televisão) na Cidadé. de _Ã.IiáPõlis, beração do financiamento rural, através do Banco do Brasil, para
Estado de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. --os pequenos produtores de fumo de Arapiraca- Alagoas.
Projeto de Decreto L!ogislativo n• 24, de 1994 (n• 3281~3; na
1.3.2 - Deaigilàçíio da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4 -ENCERRAMENTO
.

=~ge~·:~~~~;~~~~r;:;~1:'Lt~~~u~

- ~T.::lNSTITUTODEPREViDÊNCIA-DOS CONGRES-

CAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora em (reqüência

SISTAS-IPC

j~~~AR~~~=ária do Conselho DÔ!iberativo

modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cídade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n° 2,241!/91, na
Casa de origem), que regulamenta o artigo 236 da Constituição
3

4 -LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
S ~COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN·
TES

Ata da 66 sessão, em 16 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues

ÀS 14 HORAS E :10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES.:
'
Al~xandre Costa - Alfredo Campos - César Dias - Chagas
Rodrigues- Coutinho Jorge- Dirceu Carneiro- Epitácio Cafeteira.- Esperidião Amin - Flaviano Melo- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Iram Saraiva - João Calmon - 1oão França João Rocha- José Eduardo ~José Richa- Júnia Marise- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor- Marco Maciel- Marluce Pinto- MeiraF!lho- Nabor JúniOr - Odacir SoareS- Onofre Quinan - R~~do_ Lira-_ReW-aJ- _

____ Encaminhando à revisão .do Senado autógrafo do
seguinte projeto:

---~

'-- SENADO FEDFRAL

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1994
tn•222J92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acor-do Ortográfico da Lín~
gua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de de~~- -':teinbro de 1990.

do Duarte- Ronan Tito- Ruy Bacelar.
_
- O Gongn:sso N~Ci~al decreta:
G SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de preArt. !o Fica aprovado o texto do Acordo Ortográfico da
sença acusa o comparecimento de 32 Srs. S:el!3.dQ.~s. ~aven!lo nú- _L!Aguª J:\'!rtu_gw~~-~·- ~-si:Rad.Q __em, _ki~bQ~. ~JP J Q ®._4.ç?emP1'9_ ele

mero regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSoS trabalhos.
O Sr. I o Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍC!O DO 1° SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS -

1990.

Parágrafo único. Serão sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos _que impliquem revisão do referido Acor-do, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 49
da ,Çonsti.tujção Federal, acarretem encargos ou compromissos
graVOsos ao patrimônio nacional.
Art. T Este decreto legislativo entra em vigor na data de
-~-Jm_l;:!lj<E!_ç_§9_. -
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,......_

·~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . laliaM • • s.lllar ............ .
llllll:llcto.'tt-·Aanll~·u.l..iiiM&._l6_

................

~-~-

lnllll.• ,, ·~ lltltiJ,

(. c.c..rJ:lrpodção ::h Motivo e DCitff/DJI/295/SDJ.C L O O Z :n ,i!a juabo
ode l99l,doe S•nbor.. M1nietroa de X.t.doa 'daa B:alaçõaa Kxteriaraa
• 11a :Educ'açio
-

ltllp1lblica c!4 Guiné-aiaaau, a Rap!lblica da Moc;:u.biqua, a
Rep1lblica Portur;uaaa a a RepUblica o.aocrttica da Sl.o TOJI' a
Pr1ncipa.
Aprova1t. .oa a oportunidade para ranovar
a
Voaaa Excal6ncia, Senhor Praaidanta, a qarantia do noaao . . ia
profundo raapaito.

~-G

Francisco Razak
Hiniatro da !!atado daa
Ralaç6aa !xtarioraa

A sua Excal6ncia o Senhor
Dcutor remando Collor,
Praaidental ã

RepUblica.
1~

Llaboa. 14, 15 e

de Dea...,ro dlo 1HO

Senhor Presidenta.
MX~~DD ~co DI.

'1'-o•
a
bonra
dai
aubaatar
l
•lavada
ccn.id.eraç:Ao de voaaa EXcal,ncia o anexo texto do Acordo
OJ:tQ9ritico da Linqua Portuquua antn o !lraail, a RepUblica
Popular da ~ola, a Jtaplltllica da caho Verde, a RepUblica da
GUiM-Bia-u,
a Rllplltllica da Koçallbiqua,
•
Rap1lbl1ca
Portuquaaa • • RepUblica ee.ocrttica da sao TOae • Principa,
uainado -

Liaboa, -

16 da da&aabro da 1,0.

'*

2.
o acordo - apraço f':uto da loi\C)'aa • intenaaa
neg-ociaç6ea eond.uaidaa, do lad.CI bnailairo. pala Acad~a
Braaileira da
Latraa.
o texto da aaus doia anaxoa

eona:tibltivoa ~ por baaa aa di.cuaa6U havida• 1916, no
Rio da Janairo, onda, pala priHira VH, c!abrur;ar..-u aobn a
aat•ria rapraaantantu doa aete
lua6fonoa. O anc:1:1atro
dO Rio da Janeiro, eabora nlo tenha logrado acordo (por força
da raaçAo polbica qu.a o t . . . auaeito\1 Portug:al) ~ propiciou
intercl.lllJio da W9••t&es, peracaraa a cr1ticaa qua .,lc!&ru o
projato elaborado pala Acadu.l.a d&a Ci6nciaa d.a Li~. Eata
projato foi exaJ~inado e aprovado . . outubro de 1no por
fil61Ciq08 a rapraaantant•• doa pai-• aiqnattrioa.

pai•••

3.

conceaa.5ea •• prj,ticaa a no:nqa o:rtogrificaa • da prom1ncia
corrantaa no Braail a lqualaa vir;ant- . . Portuqal a no.
pai. .a africanos lusófonoa. A aaior parta daa .od.1f1ca96e• que
o acordo i11pU.ca afata aa duaa no~• r noa caaoa . . que A
conaar;ra a d1.1pla qraUa, alo contapladu clifarançaa' nacionais
de pronUncia. Quanto •• alteraQ&ea: qua afataa axcluaiv...nta a
nora& bnailaira, cabe notar que nanhuaa d.e:laa içorta o
retorno a r~u j* abolidas no Braail.

CcmndanmdO qu• O prD'Ieto d•
Hnq1.1• pOC1:~"

r.bau& .......a

tQtq

.,nv.dcl •

d• OftDfEd.l.• u..l.f1cadll de

LJ.1bM.,

-

11 H

Olltüro d•

IUD, ~1• Acacte.il .UI C.l.lnci•l doi LJ..IOO., AOad..u k'•IU•1n
a. :..tS"II • ...,l.,a!!:&.. u Aat"OU. cat1o v.~. o.J.M-aln••·
~ • Slo or-' • Pdac:l,a, • AdoMlG da Hl...c:lo 1M
GMa~
da QaU.u, caut1t1&1 ~a pu110 ~t• . .n a
-.1•1& da . .1. . . . HHaC1a1 da liat- paftQpM.i e pua (I -

,.-ad!Ji.o

lA~elft;a..l,

c-aid•S'ando q1M1 O tUto dO ICOrG<I qGe
-

o:t•

H

&prlrft.

n•IIJ.U. U

olpEDf1111oCYdo doiHU noa t•iiM aliJMt.Ú'lol,

1 hp6buea Popol.l.ar u MQola,
I ..,&bllea hdent:I.YI da au.U,

• ...,&bllca ...,

Cüll

ven.,

~~Uc:.ada~lli.INV.,
I ~11CI d• MOC&IIblqua,

• ~UCI forcii.9'MI•••

• a a.p6e1.1ea a-dotle& de ilo

&t'tl_.,

1St

Po::;ut'IM'•••

.,:nYa.&o,
Pon'&GII.f'H

- t a,~
qqa <;1)1$1ta -

~

~

ACol'dO

• PrillCiPI,

OttDtdU.~

da

.t.J..,..

anaao I - , -. . .u .l.u~co doi
:l ...t.vnaç•~> doi Ao:Gmo ort.OOJriUeo da L.inorua
c lttO 1 •
vU 1e~ U
Wll...,c'C1VI
nou.

•'*' •

upllcauva,
qa couu. &aa~~o n 10 - - ln:lt~co U
•Pnwaalo,
1Gal a d•ll,...do di 11crta ~u ... dO~
OS't,.ftU- U

~ Nft"''UH ( lUO}.

AftitO 111 - o. 1:1UA1o• 11;aatkio1 ~lo,
auaft&
lllftltW.d<n • ~o• e..,...tallc. . , u JIS'O'I'idkr:i.l

du

_,,1:'11.&
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vu~ ilo el.UOraçlo,

Yeo:.b\aUuo

até l

ort119rif.tco

H

J.U..i.ta

c - da

an:

oM

H~

•

po~........

•

... lltrU k. lt I ~- 111. . -H ROl "I'Uitrlll CUOI IIP*Cl&ll:

2'1)

c.&.

f:n1 &ntrOPOftlPIOI• l(ltrii~RiiiiOI

I)

celllf.I.IRO 'I"UtO doaa~i"'l W tJo ~.U.IJHol: qllall~ pead,.l,
no ..,._ •• nofuw b toEIU.lleJ.ofiat ct•t!Ucu • c~.t.caa.

v~fo:l' •
1 4e J'&Miro de 1tt4,
a,&.
Lalrr-t.ea dto ::"&tUica-'o â
tMee: o. h~
Re,&.t!Uca ron..-••·

J-to

&d.......

-tr&da DI

!4o

Uudoa

~·

aiiJIUid.r.C.u
10

d.c1:i,..

Alpllito

a

..Udu

da

daU -

par• .;~ .~ • .l.~a,
I'OftU'l'MU, -

;a lba.I.&O &a•J.-.,

t'

. .UI

..,.,,,,,,,.o:

nus

3')
o. ~oncn~fnd• c- ., nU.•"' &Juarlflr. ••ntl•-•• nN voe•~ut01
tllarlvaltn arultl~•••n~• ela noau Prlprloa utnt~c•lrn qualaquar
c-lloh1a;êaa ar•nC"u 011 tlnalt dla~rnl~oa n•o pn•llaru t. nana
uerlt& •u tlpr.• nnua n011n: r-rlata. ela c-rr, •tunttJan1. da
hrrau: Jaff•r•d•Ja/J•ff•ralllil. ola JeUer•••: •IU•I'I&IIO, da
lnller. sllakn,..r/1111. ela Shak..pa•rw.
01 voe&lloltUrloa &lttorludot raciauraa 1ratlu alurnauvu
adailll'l'll.f, CUOI ela ellYUII&Cf.o IIII ~lrtal pal&V!'U da tal UP'II da
erice~~• <a lliiWiplo Cl l'dU/1.' frJf.'/uJa 1 dariv&CII. ~u.anvrlla/

ca-.1.~-r.e C......Chdo•

&pn~V•
••~•

111111111

h sl&lu. saabe!01 o ••••• •• nlavTu nlola4u c..o 111üdad.. do
-"Ida dt curn LIIUrnactonal: rr.ot. llUI. l•.'·(ltnúlltl (do kal/,.t, 1'-o..r•
(._O: St,rqrtilfl.,..a. k.-qPJUIJta•trt~, k ... kllfl•an. Yr>J_,.• (ya.rdl. I'Ut

ViOOr aau.HlK.I.da no ani.fo Jll.

dO que,

OUtrU

.v

H

liGYemo a

&ftqe •• - o.
'lU -'r.etld-

di

1:111 top<lnl111os top&nllllctl orlaLn•rln d'o outru llncuu '
Lo•. -~···•nu. ll'utttur. ~,.
ltti&ttl, Ma/aw1anv.

dtrL•·~

•t.nft
~U4H o.

hn..-.

-

Ol'lllftll101

dar:ludos' FNltrk/ln. tr.nkJitr!anrr; II'IIH. kanrz••o; DII'Win, dll'•mJ••v.
rqner wa•nrrJanO'. tlyron. byronl&trv. Ta,v/.r; ''Y/Of/JIIU;
._,

~ )1: • 0 AI:O~O On.otriti~ da ~
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o pnaanu ICCII:'clO, rWiQJ.dO 1111!f'lla
••IIIIIPlanll, toda l.fM.lMAte &1lcktico•,

Htur••ilt... lloqJUttviJIU}.

pod••

lffO,

4'1
O& dlenfol nnala da art1a"' llabt&k& eh. llh • th
l'<mllrvu-n
·ra ...u •n-iaueu <la tra<lícila llollollca. coa. bnM:II, LfiUt, N~~~eh.
Dlllt. ou lllt&a al•plln~ar•n: llaruc. Lat• .VI/fie, Zlf. Sa qualqu~r ua
rJutaa dl1ratoa. a• tarJtal da ••••• tl,o. • lnvarlav•l••ntl •u4a,
.U.IIll-.111' J-. ~~ ~ VIZ da Jon~/r, .V.UN!h: a 11 &icua dela,
lU t?rU da 1110, parMin alf&ptaclo, n~ltltut-n, raeabando Ulll
Ulda Yadilt&: Jlldltr. IM VIS di JU/1/UI,

a•J

At ~flnanntu nnala crat&du b. ~. d. 1 • r unta-... quar ......
a.C&a. qUir prottrldu. nu fomat onlltl~nlen " Qua o un u rona~qn~u,
•auoponL•o••••urop••••o• • toponl•u,top6n••o• ~
UUl~ll bi~lc.-.: J,ft:ob. Jflll• .VUD, /UIIr, D•YJ/1. Gllfl: Gfl., lil.flr,

nt••••ho••"u
.......,

~"'--''-"

-·

Clll.~ura

.._ .,

aa•

--·- ::_.. _:. · :o·=--~-~.)- -~~~~d·;:;;:~.~;"'ct~;nua'o";;t~p-;;;;~íd~-,iiil;-;;~.~tr~~~~;~~~- ;~
1H111111a111, tanto quanto poulval, pw ton~~aa •·an<aculu, llllllldG Htu
alltiall a atncla v1vu •• ,onucutt ou quanelfl_ antr.•. ou POII&III
llltrar. no 1110 ~orr•nt•. t'lla•P'to: .~nvan, SllbiUtUJclO Por .~n!<t~rpl•;
Chubflur&. pflr C'hariiii/Tfl; Garonna, por Gart:m~ Gan4>'a. por Glnabra:
JuUiu/1, por ./ur!And,_: .VII,nfl. pflr .1/lll.o; .VQnchan. por .llllnHrua:
Tlt'ln(l. por TurJJI; Zllf'JCJI. por ZUilqUI. IIC.

MJ••

PIELit ARÓU.IcA DIDIIQOthoxo, DE aJo 'fl3li: 1E IJÚ.CD'IE,
t.i;JU 5llva Gnca ~ t•p1r1to Santo CO•ta, l-!1nlacra

•

Jeuht.

tntacra-M-JI taabill nnt• ror•" C/11, •• 4111 o d • II!IDU
pranunela4e: N•flrJif • FJalh•llfiJJd. •• qu fi 11 ora i pron_ll!l_el&do, ora nlo:
a CaJ•rll! ou C•IJC"ut. •• qut o t M ancantra n . . Mftllllãl conltle6ts.
\ada 1111plda. •ntr.tanto, que dos antrop6nll&fii1&Rtoll6flllaoa •• &pr.fO
.,.,. ., ...... 11114flt
1 eon10anta rtnal J6. Davi t Jaró.

...

da

~uc•ciet

3'l

o "'- lnldal supn.a-u:

I)

Quando. .,.ser da nllllolocia, a 111a tupr.ula 11U IRUII,.IIIIIICI
__ --=~IIJrl![,t,_ ,P.ato_ u_•~--•rva. •• "'tiJ: 4.1 lrtrvr. 1. ponaatt. '""IICIII.
- ~;:;;.,:a·~'::o;;::·:~t':a}~GI\lrlltl ca• ftel'll.fCII, Jl•r•u.f.rft, h•r•n•,

~.

'-1

Qulrldfl, Pflr V1a de c_,.,lçlo., , ..,. a lnterlar 1 o al-.1tu. •

~!;lr.~n::JJ~ 1 ~:~.:.!."a~!::S~;~r. bJ,:!'!:,•d.tril. •~a.

ANE:)(O I

,.

...,..,._
4

ACORDO -OZTCIGIAf'ICO DA UNGUA ~OkTUGlJEIA
(1190)

llln!

11111 Jl!

•' "'
' "'
''
'"'*•' "'
c
o

lbf)

(cf}

(dl)
let•J

H

Obs.: I

l&i ou IIIi)

la.c•J

''
•'

OouJ

. ' ,.,
o

•''

tn~a

I ale}
(11111)
(lftt)

(pf]

(qui!
ferrei

ou Ci}

.'

• .{atai)
.,
'•,. WbUo)
"'
T

(Yf}

X

y

' '

t.Us)
(f»llonl
(El}

dutu !arru, Utllll-11 o c fef ci'IIUtladoJ a os urutntu
dlcn!ot: " terra dupla). rs lana duplo!. eh lct-aaal, /h tll•·•dl.
nJt lana-•cal, zu tcul-ul • qu tqut-uJ.
:l. 01 no111n du l•tru &Cima sucartdot do uc1111111 outras ronnu d•
11
datllll>lr,

O&dl li llolnfll/11111 lllliUnU llltrf' cartu lr&!Màl CORIOitlltUCfll
rorna7•• .neean~o. diteuneu as aaua lltiPr..O.. <IIII nznd ...n,aJ•aMa M
ncu11111 pala hil~l!tla dll palavraa. t nrtfl qua a varledada da 1
caadLt<lll •• qua 11 rt~&lll na ncrua at nara•u ~•n~entnucu
lll...,fonoa na111 n•tr. pa ... ltl ff.~U dlfar.MtaçU dn o:at. . 4110 H
~..,, •1•'"'"' 11111 .lltra ~ dllqualaa 1111 qu•. 111lv•l'la.anta, •• ~•v•
Ollll'&. QLI OUtl'll&, I r.pr.zantar O .UIIIfl lfl •.
Nuta conffll'lllldada, unpetrta notu, prlnclp.al•anta, 01 IICIIlJIIWI t'Jihol:

...,,....,
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mu'Cflllõ nlllllll. pachrwn. pHIIa. pH'Iilnlllll. PMUIIO. taebar, Aellar. Ue/r«
Mlt'~J,._

. . ./:fi,

111/;tl/,

/11/60,

IJI'IIlll, C'U.UI', AJr.la, f#I~IIJC..
••:~tu, CI.UU, ~
,tt..raoll/a, &arit., 11k_.-

IJU/#.1.

d••u. a/Jtll. alJJrJr. mxom. laJJta. talll., ••lltllfa.
-UII\ rtllldtiOL VIXII'.

lllldff:L XIIITipl,

Dlntnclo ar•n~a tntra •· cal'll valar da rrleatlva .-aaul, 1 J:
altltt•.. Alldrtl,
alttNit. ArPa. ll,eiHH. dtiHltw.
~~~"· ilhluPa. ,./YOJ'P, .~,.,.1. ..rn.npJro, "''"''· r.~r•a. trll'lr.

Z'l

•li'•*•·

llti~IIC!.

,P/U/1. 11116Jffa, lll'f#lla. prlll#rttl/11. albn.JZu, IIIIIU, .e/Na. .etnf'L
tflla. hlrtla, rt/61'*· ''''· Tlnt•r. vii'IIJr. ad,Jartvfl, IJa/111', a/ln
( n - da planta lndllll& a di u•• up•ctt U ptpap.to), cMI/fff. t~Jca,

aftlaJrar, 1nrUa1r, htiJa, lllttu./lca, JtctJrll, JtJua. J•Jn. Jf1r.. Ja•"•·
Janlpapo, /aqulrJ. J•flu/c/bã, J•ttllllr, J1r/~6. )lrl•u.. Jtrlnl•.,
J•n·1. Jta611. J/qutP•n6•· Jlqulf'IJ, Jtqtrir•l•. Jll'tll, JJrltl, Jltlr1111,
ltr•ru~lrt. lt~/llf.._ lfl-.lt$Etdl, •-.Jurufl. lf/Jfl.)lrl~fl. t. .
•ucuJI,
~~. IM~IHII. ~IUr, rii.JIUII. ueilttD.

N,,..,

3•!
~tltln~io crtttea antn •• luru r. u. ~. r 1 x, q111
rtpnunu.• lLblttnur rurdu; lrnl• . .uc•nr.&fl, ltp•n••· nn11r.
~onvtrdfl. l$rt~lllfl. fl.tu. 6atlfll. tmtn!111. llllllf.&fl. 11111111td.._ Mlllll,
prer•n~Jt~. r.m•n11. ,..,,., ud•. Sll•. Strtl, StrnJnn/111. $11Ttllltln,
Slntlfl'".. Slltfn, flf.l, rJf'l'fl, !ltlfl. l'ol/U: tUdt.rn. .IC'JIUit, . .u,rar,
Jtn,l•d.lr• .~UIIt:flrl, aUI/0, ltl'II'ISUr. bllll.f.fl, CI . ./Jd... t:Oifl...
Cldtntt• 11111nt1 CodiUII fiU Coda.r.r•l. C'fldlllld.. ~diUOIO. ltC,), ~I'JUI,
di~IU~l'. dU$1/, 161'1.ffl), llldOUit, IUU.fl1, foUfl. flUO, lf/1/0IIfl, MOU.I,
fltw..fr~fl. piUI611. pGUIIIO, l'IIIIIUJ. UUifll': •U111. ICII'tll, M/t:l~.
CI/H/1, Cll'l./, CltiiiC/11, Cltf.ta, C'JnflU, !'.ft:ÓC[I, IIIICHO, laot:ICII',
/111'~11'1/S: U'lfiU, ICII'dl, IC"UCJI', J/IIIIC'Oo Jttntll, bii'ÇO,
olll•r•ro, rltln)t, c•cul•. caru·1, dlnt•r, Ec•. t11611/co. Gonc•Jv••·
lnr•r~lto. 11/tfll/t:l. •rt•d•. lll•clo. ,.,crr. .Voc••biOUI. llllltll.
IIICU/Dtllllll, •uru, 1116rCI. PIIICI, PICI, lllllltl&l. 011/CIC.._ flii/CJIIa,
O•lcam"•· S.lc• ccrartt 4111 puur• u •rr0neallnr6nlll Clica •
CrJful. StlctJ, Suita, rtrre: rtui/lo, Ml."miiUno, lllaJtJIIJJte,
•il't.O. Jll'fi:lhlfl. •lol!tl.l'l.
,.,

• x

/llltlU6no,

III.IHIICIItJ

I

.SIIt!UIOIO,

IIIM/IIIlfll/d•fla I

2•1
Conhi'Y••-•• 011 ellllllnam-~e. fUIIIUtlvamtnu. quando •• profeNifl
nu/fia pronuncia culta. quer cera!, quer ... strll~menle. 011 entao quando
o1ctlam entrl a prolarlo • s e111udec1mento: o 6 d1 sequbctl bd. ltl
•ltbdllo, o b da nqb,ncla llt, •• lu/n/1 • nus dulv1do1: o t da
••- u t nela td. •• a• i6dl/&, lllt6d • Ure1. ••rtllll& r. ••J~da/uo
1~6dlllte. ...J6d&/6idt, lllllfdlliiPttJI. &tfll6d&lllt0111il: o • da sequinc1ã
fttA 1111 utttíl!lr. lntlliltt&l'. 1ndrmtt111. ll!demntdldl. tndemntztr, o•nimodo,
Olfllllflot~>nll. Dmn,ctentr. etc.; o r. da uquii'ICII tm, 111111 •rltm•c/ra 1
arma•ttco.
Ban

v

DU VOCalr &tfiiiU
fllti'UO de 1 • do (, u1111 co- o do o 1 do 11, 1111 11l1ba '-"n.a
rtlllil-n Cul\d ... el\tai••IIU pela ltlaoloalt • por pnrtcl&l.ar:hladu da
lllltOrta du palavras. "u\11 u lltabtl•c•• varl&dluJIIIU aranu:
Jl)

o

a)
Com • • J: &IIIIICL 1-Mhlr, .lntlrtpar, arrepiar. bl/nlll', bflreaJ.
c. .P'liP. r-•rd•ll (pratado, 1'11'1. planta: dlterente de tlrdlal • "r-tl&llvo
• c&rdtl"), Ceal'li, c6du. 1n111dJ, •ntudo. l'I01'111, }llllfttll. llnde.,
LHtranle. LHMJ, !AIItrll'. Leopoldfl. LHtl, 1111111'. lltdl'. 1111/hff. IIO.WIII',
JtHnha, qu•••
ve:t de qull.rll, 1'1&1, •••e•r• .,.,lhanu, v.,.._a;
a•tJ.'tiJJ, .UIIi:l/1/ra, a•/1/, &llleJI'CP, 11'1'/tJI'CP, arttJhlt/1, <'IPIUnJa
Cll'dl1l (a~Jettvo • n••nntlvoJ, cerrtflla, rrfnlo, t:l'lll' d/ar~u"
dllllttutr. DJ1111. /ttntJal. 1'lllnro, FJIJP• (e ld.lnUca••n~ trm 111 '
1'/J/p/na.r. ecc.), trelz.lal. ~ltna, ldatlll&, 1~1111. t•t•culr•.r•:
~~:~~~~~;;,;,•~~~~~~V. 11•111'. t.11•ill', !u•Jeiro, pllclo, 1'/11', tl~lll,

I••

ntltlneio c.rUin 111ntrt Jt de r1111. da 1ilaba Clldt:lll ou IRterlorl

1 l' COIII tdlntles <'alor fónJcoJ tónico: .!di'Ztrll', C'dllt._ lltfll&l',
udrU.~uJP, U60tlr. •zplanada, IIPI*ndlfiP, uponr•.a1o, ,,,,.,,.,,.,

IICIIIÍ.fHO.
Uplltlll'.

IIIUflfdll',

/:$llflfltt1Ut&. !'ltl'IIIIPl'. 'lllfl6ftit'ff: e..-tf.ll..
ln•:nrtrivel, lne:r:ptrr~. &eJttJRtf, tiJtrJI:
lnflllllz••nt•. •·•Jsrmenre. DI acordo coa IIU dl&tl11ci1

fJUnordllftll'l~.

rapum11n•.
ea•v•m notar doiro cno1:

al
Em final de silaba que nU seja nnll d• paJavr.. o a • 1 auda ,_,.
I lfiiiPrt CI'Gt " ' ' Pfleedldo de I ou 111 Ju.rapor, · }U&Ulllfear. .,lne.
•l1Uno <cr. C•~la SJtclnal. Sllro. 1111 vu de Ju•ra,.,., J•..-ulJ1111 ,.,
.-IJtUI, $/,trllla, Slz.trJ.
•)
Só no• advlrb\01 •• -tt~~nu 1e adMite ~ co111 valw ICitttko 10 •• .,
• nnal d1 1ílaba IIIUlda da suua con:aflllfltt frr. c~r., etc,), di
C11RU.6rlo. o • ta•• •••Pr. o lucar do t: tJIIctJ., • nifl .Ucat..

11 )
Dlnlnclo crietca 1ntre 1 nnal dt palavra • x • 1 te~~ ldltltlca
valor !Onleot!llnlro: ltUII'I'tl.l, lllll•. anJj, apllt, acrli1. &tr1vlia.
ltfl/1, /lrlit, Dlttll, GJI"CII, 61i.l. G•rh. lnfa, fi'J&, Jllrt&. /III,
IAp/.1. l.ul., pai•. PII'CIIIIl*'· Qlll/r6•. 0111.1. nrrda. n•ll•. To•••·
Vlldll'. clllx, N/1..-, 'l'lntJt. flur, 11111'. a"o;r. IVIUflll', dH. dia,
(fi (IUbst&I\ÚYI e ttnu di VII'M fUitt, fta. l'II'J..... ~ 6JL Jau,
IIIU:r.. p•Uz. QIIIIUI'. "-1tll':. iltll'OI dft VJJdlvu, VU. A llflfi'ÕIIUI, dnl
Obllrvar-u Clllf • lnadllllulvll ;r naat tqiiLV•I•nU: 1 • nb
o~tona: C.. ds-. • nu CW:r..

,....v,.

••)
L"lnllleio c.r•tlu entre u leuu Interior,. '· • • :r.. 111111
r-Dr-tl .. ntam libll"'r" tanoru: .1<'1'"- II'IJitar, lliiiUIIr. ttflde, ,...,
UIJO. 0&1t.tllf', llllfl/11'11, blllllltlr. biUIL llfll.l, ol>rt.r•e. - lli111. Or/1.._
[.Varro dei C'il.n:.n•n. -Cfll/1111, deft.r.._ d~Ut.fl. elll&, -~ !'riiNI.nde.
bp01end1, frtnu/ ou frtnu/., frl••r. 1a1... IIIPteV/$e, )UIIIIU. //H,
IOIIJ& t.oud. Ltrll /na111e de lut:ar. holll0nla01hOM6nl•o de Lun, no••
•lrolollt:o) . .VICfl$/llllo•. JIIIIUII, lfll't'/10, .VU&, O*$lflllfl, 011.1ar,
/Jftqutu. porru61111&. /11'11.1. ran. repnsr. hlllldl, raHrrltUJ& Sul•lml.
Sou.rt. tUtPI'fl.. u.ran&. tranra. trl.n•Jte.. I'Ur, t.uJar.
,,,/fllr,
UOtbl!ll', l.tUbt•..,.te, llleJtltl1. IIIIJIOI'll~·llll; all.t/llldQ, &/(1. . . . . .~t<'OU/0,
:tlltfll'/~11'. ll'lf'. lltdl, azo. llotrt1611f, lltiJ;ra, ...,.,., M/ua, 0111'/na,
bll.r/o, rlllrntzlnho. dOillZ&I', du/Jze, euqultl, frll'lll/ftl, Galiza. ~111_110,
111/ent:tar. IIMIIunr. 11:11'/1, jlouzlnhl. proua. ,._.., une, l'lrtl'.

,,,..to.

Utn•z,.,

/llfflfi/ICIJNO
llltl/111(11/dldl.

Jllllho de 1994

t'lz•J•.

l'dH.U!&

b)
Co11 O f 111 lbG/11'. lol,..,rletnd.. &$SOlar. bol'llfllet$, coblt:.l. CJIIUOfd&.
cOtr.lllltr. ~Oitllllll, di•colo. flflbfl/o, 111116flllr, •pi$Cflll, ••ll•tortr-se,
,.óoro~or, tarllnd111/1. flllfln/. TretXo•rr•. 1/rlndolt. 60e/a. Joco1o.
•ll•ol, :toWPa, n6dfll. dlntlo. f'lscot. l'ucoa/, l'~•cPel&. polir. ltt~dotto,
tllvoa. I&YOida. tlivllll&. to:l•t~o/., v1Jo lnbnantlvo • ronaa do Ylrbo
V/1'): 1(!1/11', ~U&, 1/fiV/.Io, ll'Cflfll.fl, IUUIIIflr, bulir, Crll.lttdUJU,
Clll'fir, •'llrttrlfll, e11ol>urJr, rntuptr. (lilllurlfllllllt, tfuu/a, ~/Indu/a,
tn&UI, J:Jcuncro. /16UI, r..uandl, /urubl'lcfo, 111~11'• ..antua/, Jlltlflll,
llln~fll, .Vi<'ll'l6111, pontl'll, rlipl. ttlbul. t~IIU1da, ubuleu, tlifua.
v~tu•llla .

2•)
$ends 11/Ulto ••arlaclat u condlç6U etllllolóiLtU 1 hbtOrLro-ron•tlcn •• que se rt:.. . 1ran~""nu r • I ou o • u 1111 11laba &lona,
• evtdenu que lei & can1ulu dos \'onbul,rtu ou dl~lOII,rlot pod•
Indicar, '~ultu ~·nu. n df\'<r efi/Pr-tcar-n 1 011 I. se fi ou u. K,, tad&vla,
atcunr r110!1 1r11 que o uto deuu \.'G&alt podl ser racll1111nn tllttlllatlz.r.clo.
COR\'Im ftUf 01 UIUiMIS:
11
~~tp~l'fl!l~u eolll t. t nlo ~om r. antn ~~ 11laba tltnlta•t6nlcl. 01
lUHtant ·- a• • tdJeti\'Ot <!UI Protl'dt/1'1 de rubstanUI'Ot ttrnunldflt '"' - 1/0 1
-r/1. 011 tom ti•• ntlo •m rel1eJ.o dlrtll. ~Ulm 11 l'fiUI1111: t/delo
&ldtal.l, ,r/diO!a Petr 1/dlil. .Hif! ~l'lllllfO. ~fllllfO. .~f'I0$1 por tf'lll;
I H I I p~r lVII&: bl/11/ por ~11111: ~ldi/IJtdO por cadtll> Ca/ldfl/llf'O por
tlnll1i1: cllltlllrt 1 nnret/ro por rtnreiD". <'fllllltrl • col••etro por
tf,.l/1, ClllrtWtdJ f <'Cirrtl- pflr CD1TI/IÍ..
"
tserevem-u IIUtlmente tom •· ant.. de ''Dili ou dLtOI'IIO d& tll•ba
t-..tt tlln\ea. ot derll'ldOI de pr;il~nts que 1ermtnaa •• • acentuado lo
qual pode reprntnur UIR anttco hiato: ,.. H)' 11/da, 61/eor&. tll•on,
•• 61/r, tllll'll/tfl, di C~rtJI: d&Omll/tO, d1 0101111; tUittHIIIr. di GUIIIW:
JMHIIte I po/NII'G. de pllll~.
cl

E•tHPvell-lf to• I. • n.lo co• t, Intel d.ll sillbt tónlt:a/tanlca. oa
aCJeth'o1 • •ubltanttvos d••Lvadot em qu• ~ntra,. 1111 111n:.;et1 ,.lltot di

ter•acl.o Vlrn&cuta -rano • -Je.rtu, 01 qua11 •l.o o rnulnd.o da
C'etiii-.Jnnçl.o d.ot lllft.lOS -ano 1 - r/1..., tom um I de or11•• ana1011ea
l..,tlrlo 1111 pala\'ru onde -•no • -rnlf ntio pre~td.Jda1 de 1 pertoncente
u tema: llol'&ctatlo, HIJI&no. durJ111n11. fl•vnn••· nc.l: •cortaltlll,
rcrltno Cde ... crtl. ctlfllllntlno. 6111/rt.lno Lrelt_tlvo a Da111llo de altt&),
ata/en.rt (de Slrte$1, lfllt~rll&no. toN"/1/IO, t""""" Cde _TOI'I'I(.ffl,

•1

t:ni!OI'III&&a-11 e • .,., 1111 IUbiUnUI'OI
de outros aublltftt\vor
llliltJa, d• llurr. n.r:l ..

tue!V
Du sequl.ndu couoninucu
I•)
O C', C"Da valor de oclllllva vetar. •u '"UiltCIU lnUriOJ'II rc
(lepndo r coa valor d• tUtU1nt1l. <'C • cr. • • 11 Cu n•afnelu
ln~rloNt pC (~
vtlar de ll•liantt), H a "" ,,. 11
ora
H ellalnaa.

c-

_rv.,.,

Allt.:
a)
(OIIIII'YIIfl-lf n01 CUOI •• qUI llo ii'IVart&~ll•enll pratlrldoa nu
'ran6nctal catu.a d& Lln&ll&: u•p•No. "'"vtctlfl, Cfltavlclfl, ncrlo,
fl'trct~n•r. /llcto, p/rllln/: &dt~te. ••~•. d/~tlto, fi'II.Cia. eu~•~lpc.,
lni,CD. nüpctu. 1'1/ltO.

n Uralnlç611 -11 • -t• (l.tonu), 111 vu de .,..
que conrorltlltM vartac6... obtldu ""' IIIIPilacl.o,
urn.lnados llfl vocal; rtii&J• (POPular). di c11111r.
do anttco rrrtr. ~#UI, de ve111.

-•u

t)
01 v1rbo1 ••
pod1,. dlrottfllulr-u pratlca••n.cl, ~:rande nU.1111ro de
n1t1. dOI verbo• •• •IIII'. qutr p1la !oraao;io. qur 11111 canJulaçl.o •
~cio u
MHM tespo. tltt.o no prl••tro cuo tO<tot 01 verbos qu1 11
JNndiiR a IUbrtlnQVo:l IIII -elfl fiU -totl (Jf)llfl (OI'IIadOI ffll POftiiiUh OU
vtllb&M. J& do latt•J; IU\111 " 1'11UIJ111~ a/dur. Por aldtlt: 1//llfr. par
llhtJo: ..,.,, por t:llt: enc1det1r; por rrdett: Pfll'. por IJ'/1: etc. tnJ.o
"' ••c11nCo ca1o todOI "' verbal qu• tira norra1llflent1 rtu:~11
rtuUntcalrrlzot6nlcu e111 -•lo. -•l•.r. ete.: rl1r•ar. flel/ntar,
drVIIII"ar, r•l•••r. 6r•nJ••r. 6Uetrelr, h•rtelr, no•••r. "'"''''· nc.
EJ:IItlftl, no •ntanta. varbOI em -lar. H1ado1 • aubnaat!Yfll co• ai
tel'lllnae.WI •tanaa -t& ou -lo. Q\11 ld.IIIUfll'l vanant" na conJUiacio:
lti60f'ei• ou 11160tlo t~r. Jlt60<'to)~ prtllrfiP ou pr••to tct.
pn./o pn.lol: rtt.

lll
ElhRift... -11 nor t:&IOI 1/fl CI'GI do IIIVarlaVIL•enu aali:OI IIII
pronil.nclat caltn da Uncua: aclo, t<'l~nu, &fltlv11, onlcl.._ •ntto,
1to. col•r•o. coJ"H·o, dlttrllo, dJruor, txuo. o&Jac••: allloc••·
1doru. !liUUI', f:lltlJ. llrl•o.

n SJ.o e llcLtet o fiiiPI'fiO do u final i.tono •• palavra• de fltlplll
latina. tscreve-se. por tuo: mfltlll. 111 ~n da 1110!11 !por uemplo. na
laJrtUIS dt IIIOtO próprJIII); tl'Jbo, III VU di tnb.it.

d

&)

Coniii'Y...•II 011 eltatn... -se. racultatlll.... ntt. quuttle 11 prot_.
nanta
pnn!lncta calta. quar 11r11. q111r rlltrltalllnU, o• enU.e •uudt otcti&M
ffl~U a
protaclet I O eaudec:J,.fnto: UIII/I<'ID I
CI~U I
t'&to,
ciJ'ScUI'fl • rll'.lt&rll. d/rrio • filei.,., facu 1 flflil. .,ctOI' • lltot:
tl/ltro ot l!'lti'G. CfJ.ntiPCH e conCiti.O. t111'1'11Pl0 • <'ll'l'ata, l'le•JICtl •
rHICI. ••

,.,"0.

li:)
QuandO, nu 11q116nt\U LntlriONI llfPC, lfiPC e IIIPt 11 tll•lnar o p de
ac:ardo ~o• o detlmtillaclo no• par&craru Pl'ft',.ntu. o • pu•• • rr.
IIOCnvtnol•-••· rupe!lva••nu nc. nr • nt: •••u•l'~lon/tta 1
a&,fiii~/OIIÍUI: l.llllllfPCill f
llllllfC'•O: 11ru11ptfVIJ I &$1/flllllvtl:

01· v•rbol IIII --oar dlltlniUIIII-n Dlltlnllllfltl dor VltbOS flll - UJI' pala
rua t"nJUiacio. nu forNal rlzotàlliculri:ot6nltu, qUI tf111 UIIIJN <> na
•lllbl 1rrnt11ad1: lllelfcoar ~am o. toma .•O•nros, a/Hnroa•. etc.~
dtl.llfU/r, <Dili o. co•P de.roo. d1nou. lt~.: mu lttntulr. tetm u.. cOtJo
areo~ruo. 1r•nruu. etc.
!UI ,VI

Du voaais nuat•

prtre~~~~·""nlltio du ~o1all nuau devent ob.,rvar-n o• nc.ulntll
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n. ..

1.,
01.1ucio 1.1111& voaal nual ocorr. n. olt pslawa. " . .
tl•••tl\o st&Uid.o d• hlttn, NIINIIftta•n • nnalldad.t ,.11 tU. " Vtttl • 4• U~~;br• 11: por III. •• JOII\11 C!•UICI\Itr llltn U••rt ! cw.lM a
palavra: • por "' •• é d• rUam dlvt!'IID dt • '
1ept4l. U 11: VI,.
11'1. ~-.,.r•nha. IL 6t'U. d·Uinl.rt <tonu. flaleul: • ,...
•ü-onun•• • 111 s. Dr•• di Aiplrtlll; c/UUL r-. ,.... na.a..,

••U.

1.-ltllll;l, Zwtl:ll/11,

2.,
01 vocillb11los ttr.ln1do1 •• -• uanal&l.tlfl nu rwrettt~&acll M a
aual. ~a• 1dY•tblot ""' -••nr• que
11 to,..., UIÍM - - . Urt..._
•• qu• tfttnom 1un:.ot lnl<:lldOI par z: cn•t:A.•IIt., u.Muu, IUMhll
IU.udo. ••dztu. •.111h~nh.1. ro•lzttl'&

4•1••

. . . . Vll

Obr.:

l:m

lliCUIIIII

t0n!COJI6nl~O.

(pou~all

llf&)IUII!t

pala\'f&l o.o;non••

pt'OV&IIIIIIUI do

frll\til.

Utllllnadaa 1111 · t
HU YocaJ, por Uf

arclcuJa<lt nu pronuncln cultu ora co1110 abnu ora co111o tKhada. adllttt
talltO o aeanto acudo c0111o o «.,•to c1rcunnuo: brU ou HK bil~l ou
"Jdl, .,~,•pi o• ~•napl, c.anrl ou calltl, c,..c/11 .u ti'Gthl, /lllltltl
•• IUl<·ni. ,,.ttnl ou Mltlnl. n1nl ou nanl. pgf!H 1111 potl)l, pur4 ou
pwí. r.tp# ou r,i.
o llllllllO •• vtMfléa ~ fOMIIIII co.o cocó e cot:íJ. r6 nttr& do altahto
&r•aol 1 ró. Sb iaualnltnta ad111Hidu fpmu co111o Judó. a pn dt JIJdO. •

.-..nt,

a par d• . .uo.

bl
A.r ron~~u votrb&la o:dtonu, quando. rOIIJUCtdu «~III 01 pron-•a
dítlcos /ofsl ou /a(r/, nca111 a ura1na.r na voctl tónlcaltanlea tbtrta
&ratada -L a,.,_ a aullllil&do • IH'tdl dar c1111roantts nnals crafldu
-r. -r 01.1 -z.: adorl.~lti(;J) Cdt ;Jd~nr~Jol;~JJ. di<-l.r(il} ,!dt du-1,;~($) ou
di.ftJ~/tt;~n: r•·laf.rJ Cdt ru-/at;~ll. f*•lof;~l·i.• !•h f•r-!at•l·i.•l.
flllllei<·/;J(;J/-1111 ldt lr.lbtt;Jr·/.I(;J}·rut). U!I·/;J(;JJ•* (dt rnr-lllll/•i.);
AI patavru oxttonu COM mi.U: _ d• IIAI silaba te,.lllldU no dlt!"~
nua.t lfltadt ·•11 (U~Itl 11 l'ai'IIIU da 3° PIIIH Co plural cito PNI•IlW 41
llllflcsu'o dot co-ouroa dt ter • vJI': ru611, •u.ri.-. ••v••· pNv'-;
ttc.) ou ·tn.: ,;~o:-é.w. d•ti.fl, dtun•. •nrr•r••· tiJ:Hr•r•n•. hari.ll,
"'"""· p~. /U'flv8-. prtJriii;J, rurDIIII::

c1

e-•

1•1
01 dltonaa• anis. qu• unto Po41111 ,.r tiontcu/tiMc••
&tonal. dlltrltlutn~·n por 4olt aruoo• 1rancas lltln~illlll, ctaflrMt •
...undo •ltllllllta da d1tonzo • r•prutntado par I 011 u: 1L tL i.L Jtt:
III, t~, III. III, 011: bi'U'I/;J, CI/Jt·U4', dtiVti;J, 4'/rltJt, f&rlf.ll (M&I
flrlltll/11/lOif. ,10/VO, ,tO/VIr, lfttfOII (11111 /fntffl/ll/1 . .), l;l/tl/1, 1111'&1:
C;JCIU. •'ICIUtiJrO, dlll, fltdiUillr, i/h.ll 111111 1/hfUJto'J, fiH/11, ........
"1011&11.
Obl;
·otmltlm-u. tod&Vla. uctclonallltnu, a nn• d••t•• d1ia 'lr1SJIII, M
dlton~:oo 1raf1clos 11 l• J/ ou atl • 11 C• I• ou .1111: 1 llrl•tlre,
rtPrU •n~ada nos anuaponllllol•antrob~niiiiO:I l'llfllllt • Cl•tana. lllllhl r.~pltt\'01 dltl\idOS •
n&undo, r~or...Mado nu

1101

. ...,ullnn dG &rtiCO

o•

CONIIOStOI (Citltllf/tt/1&. dti-<'Utlll .. tU•.);
ca•bJnatOn <la pnollflt(lt • c.. u
,.....,.,•• dtMGnurulve, a. 111 uja. . . 1 • -

I

r-a.

:z•1

CuMprt nnr, 1 propGJJto doi c11tonaa1 orais, os 11P11.te1 """I*
pantcularn:

a)
t o dltoftCO rrat&do uJ, t nlo • • ._utnda vodUca an.tHa .., ' "
11 IIIPr•&• nu tar.u da 2• • 3° pnuu di •lllPiu • ~ IIII
Jld.le"tvo • tauat..Dto na da z• ,...101 dt ,IIII&ILiar dt
vtnas •• - u/r. coa•rJtula. JnnuJ. I'IU"t•ul. KarMatua-n, ,.ruau.,
1111.1 l'arMU COII; tOdOI 01 CIIOI di dll01110 &rafadt uJ M lfi.Ua ftll&l f t
nM d• ptlavn ( 111111, fui, Gll.ll'tt•tuJ. ttul, nc.): • ncaa •nla ••
PIZ'Litla ITinca-tanitln~ ~a• u (OI'IIII 4• 2° • ~ ,.,.... !&ll IUICIJI&r
cM pn~nntt do lndleauva • dt :z• pnsot do slnplar llo ..,.,.Uva 4M
Vtrbol IIII •Iii' I •M •001: U/"111, C,Rl, 1&1; MtJJ.I, r.-41, UL

.,..t&.....

o dltanaa arat~a ~~ 'qut nJPt•••~u IOII;pre, . . pahivru dt ·~
lub\a, a uniAo di 11111 11 1 ua I illronu 11&\IIJI.tt. lfle ~.,....... ,.,u.att,
r - u """" nw~. d• ror.u ~•o ~nur.. r: 1111 . . . - . . . . ... lltrt.....,dal d• tonu.a d~ual• tlpo u \'0&111 &n.todq 11 1 I 11 ,.,.....;
tfrlU/co. nuldu c u-D.
b)

As palavru Oillitonu co- 01 clltonlOI lbttto.l t:n.t1da1 -i./, -•• 011
podtnd.o ntu deis V.mra•• ' " seautdos ou "'" d• -r. .ui./1.
aui./1, fli.l•. -••i./1; ci.ll(;l), ch•pi.llfill, lllti.ufll, vi.11l1/: urr6J
(Iii corro.r}, h;JI-6/tl/, r ..dl td• ,....H. 161•.

Cl

-~.

a)
As pal&vru oxlton•• tti"Minldu nu vaaats tónlcu/t6ntcu flchadU
41111 u antaa -• 111 • ., ••lutdll ou nia de -r. cer111. di. dh ldt
4.,), li.. III (d• ltll'), l'lrtlllllll. Vfd(l}; IV6(1/, pl.l (41 11n,
rtlllltl:.
W
"'' ,.,,... vtrtoat. Gldt~naa, ~1111\dG, canJ1111d. . coM "' PN!n-••
cUUc'os ~l•f•J ou -Ja(;J], tlca• 1 tll'lllnar nu voaals tónl~lllt6nl~u
tteb.ldu q111 " auta• -• 011 •o. apo• • anlllllad• • perda dn
1:11/IIOintll tl.a&JI
lrtf&dU •f, •.1 0\$···~ t/oti.•/0(1} (do dOUI-JO(;Jn,
llll·l•faJ Cd• r . .ol'-/1(1/l, fl·l•fs) (d• rn-lof•}). 11l•l•f1J (de
vor•J•l•ll, c011~-/ofl/ !d• CIHIJP!Jr•/II(IIJ, ,..põ-/1(11 (di ropDr•!l(l}}.
Jll·ll(ill (de JMU-/.1/SJ OQ põ;J~/,;1(1».
'

3•t

l>nJKind••ll 41 IC'IMO ll'lflCO Plrl dltllnll.llt PliiYtll OllitDIIII
ll••aar~ru, 1111 llntrof6nte•••hn•rot6ntcn, do tipo <11 cot td},
tll."tiiiUVI, 1 C«' (6}, lll. .ltU <11 (OCII(lD fH Cot'; C.//101' {1), v•rt.t,
o ctlll•• (i.J. nbUintlvo. EJ:etua•u 1 tor11a vtrbal pdr. p1r1 a
dlltlltiUI!' da pNfi'OIItlo por.
~~~~IX

Da

t

''*''·

1rinca <111 palavru p1ro:r.ironu

t•l
,\, palavras puot:itllllll nia 1io •• rara! •~•ntuadu ~T&nc,...nr.,
tlltJOO, zr•v•. 11-••· ••1•. rfJo, ••oJo, v•lho. t•oo: avenco. floNs~
eNn~_oo.. ~'!fOI.I'n~, ~-"~.!1"!;_ d•sco_b!'t~~"~-"' t:ratiu'!'!lfU,_~IIC~.O:leen.,, ~

2•1
d
,,léJII das dUII\IOI arai• proprl•••ntt lllltu, u '"''' ... tDIIIOI
d•crelelntll, ad•lu~u. ea•e • •••Ida, a llllt6ncia III• lllltonzas
t:fiJUntu. l"lldfll eanlld•ru•u ne nu.•re ct.lu 11 I141JU•IKJ.Q l'lt:illlkas
POI•tORICIIIPOI•t6nJcu, Ull 11 QUI 11 nprUtnt- &rttk. . .Jitt~ por
••· •~. la, 11, . lo, 01. ua, "'· uo: '"~'~'· ~~~"'· rsJfj•J.,
fiCJIIJO. 1111101, mrn1ua. ti.nu••tlntH, !rid1111.

•~•ntlllodo

a.c•b••·

~o

•ntaJtto, •c•nto 1111do:

a)
AI ,.IIYI'III paro~tunu quo epratii\UM. na 1l11H. tillllnJIJalca.
U YOIIII IHI'tll &ratadu .. 1, o I alndl I ou 11 I que tlnal,_ lll •/, -11,
-r. • f 1 •H, Ullll COIIO, I&IVG rUII nctt:On, U NIMà\'U fenua IIII
J;ilnl. •ta-u du qua11 p111&M 1 proparo:r.ttonu: IlHarei (J;i, &all"/.lt·
Atii••J. tllt:JI Cpl. ofi.eou) ddctll (pl. tJII'ctll'il), fi••JJ (pi.
rlf•OI~l, ri.tJUII fpl. Nll•tr. var. r••r/1, PI. 1'01'1111: ctJn.•• C110l.
1

3•)
Ot dltanaas nal&IJ, i!;u• na 1111 ••t'o;la unu p•d•• nr
tOIIlCOS IÓIIICOI to•a ~101101, pfrt•nctll /f11fiCIMffttl I dlil ti.POI
tllndam'!'ntlls: dltonaot r•pr•nnttdot p~r v•a•l u• UJ • IIM!voul:
<IJtOfliOI IIPMI•nndOI por 1.1/111 VOJ:II ltiiiiJdl. 41 tOIIIDalltl 1\1111 M. f:\1 I
lndlut '" de uns • aurro•
11

01 ditonaas rtprtttntados oor voa ai c o• UI • u•ivOili · ' " quatro,
~Oftlld•'lndo·n apenu a lint:lll padrio ~onttmparinn: h 1111140 ••
VGCiblllOI O:r.I\01\DI I dltiVtdOJ), .it (UIII.D IM VOCâbuiOI UUitOIIOI •
dtrtl'ldaal, .lo <t
E:.tll'lPiol. C.lfl, GU/Mifl.tl.l, lllo, &l.lt:rtttlla:
citbu. c•tb<ttro. cl.tbrt, r.itb•~ 111111. Jll.itl:rlnhl, n1.11. ••••· srJt.io,
soUo.r:nhq, t;lq, ClmOu. ru;~crJu. or&c6utllfl&l. pi•. rf/14tll, Ao
lado de tall dltonao• pod•, por t~IIIIPIO. colocar-•• o diUft&t tll; . . .
mbora u •un~pltrlqu• nu111 ror1111 pop1.1lar ~o•• rtl "' rut•.
rurtscnn~u um o UI nu ramu 11111'110 1 liiuj, p., eltH:tinc11 111

6•.

••t•.

t!'ld1Ci~

b)
Ot llltOI\1:01 rtprlltiiUdOI por 1.111'11 \'0111 IIIUI~I da cotiiOIRtl 1\1111 III
liO IIOlS, &III I 0111. DlW<t/'11111, pari.. , nOs lflll lftiPU-101:
u •• Cn•e~n iuno)
llfV/.J!II. #ICNVfNIII. JIIIIINI/11:

si 11 ,,.,,.,, •• nu ... verlllals: . . . . .

tD •• (tónlealt6nl~o ou itonol I•Prtaa-u 111 paiiVrlt dt
eUIIO!'lll 1110/fOIOIICII 41Ytrlll, mchJiftc111 tit:r.611 Vlr.lil, • pHt

·r.Y.:~~. ·~.~~~ •"•':~.:V:U'· .~ ;n:~,.~~:~.!ilc':f Jf~~~="r:-'!
lpl.

lu••• . . ou /u111n1l; eclictr (pi. •cdcerO;JI, llllllcar (pl,
eJ•I~t•&roll, clfltvor fpJ, rldi.ver.,), rsrâffr 011 e.ll'âCtfr (IIII 111.
cont.ru tu urau•r•sl, i•11•r 1pl. JMJI&rfll: AJa~. cdrt1.;1 (JJ.
drtt.f: ""· rlruco. pl. cOrt/c~;~), lndo:t (pi. llfllfo:t; var. IIH~Ico,
pi, flldlcOI), tOrl.,, (pi, t6r&A 011 Ulr;J.IIr, \'Ir tlll'ICO, pj, tOnl~l);
Utt~~t~s fpl.
b/c1pa: v1r. Dlctptrf. pl. •lci•Jt•ll, flrC"tl'l fpl,
~..... ""· Nrcill#. pl. f6~/po;1)

9*1.: :W11ito paucu Pliavru dHtl t1p1. ca• u •vtpls t . . lcultJille"
p.tadu f I O - n. d• llilbl, lll1Jic1U dU n!IIIIOIIII.II JIUilll &n.J'Uu •
11. api'IIIRKM oscllac. . dt tl•llro n11 oronunctu eultu da llnaua 1
,., n~n•qulntt, c••"- "' &UntEI a,.nct f&&ll4t '" ckcuftttuol: .....,;
',!~~·t;.u·':"%:tx.' .dn1111; fi..wur • f11111r, vcl••r o
f'l1tl1. 1
•

.,,.,r:

~~

.u pal&vn• paro~itanu qut aor..,.t. . , 111 •Oalla c•alealtOnlc&..
U \'11111 aH~tl.l lrltld.U I. o, 11 o llndl I 01,1 U I QUI tirai. . . . . -i.(l).
-&a(;J), -•sf•l. -srr). -u•. -un• ou ~a:rc orff lpl. d/'UI), anna 1
l~l.
•~u·dl11;1),
~rfl.o lpl
orfl.as). drrl.a !pi. dri:'I.U), ••r••
(1!. >•H.if.Jl: /16qll•t. Ja(fllft lpl, J<IG'u•t~l. •••~·.,, lpl. d1 e&l.iun
f.iCtiJI (p[, <I• fi.CJJ), frJIU/1 (pi. dt f61;11/l, .1•1n11 (di l&l&r):
•••"•'" n~.l. c&lftsrt•s" ldt tllfUrt, flz•ratl Cdt ru••rl.
11
CII..J: b4'rJbi.rt lpl. bu/bf'f'/1), bi!/1 _cs,. • pi.J. lrlt {la. • pt.l,
J!JrJ 1111. JUrlll, out• ''•· • pi.J: •J•u• lol. Ji/1111111), frJrv• 1111.
flnrnat. hll•u.r fi&. • oU. 1'1/'trl UI • pl.l.

fl.l-•••

:c::~~~~~:r ou~·:::~~~::.:,;::::.··p.t.•t::.~~:~~·ll:• ,:.:''.c:::~:::o; ·~

Ok.: '4Uitl poUCU ~&rO~ltDIIII d•ltl tiPO. co• 11 VOIIII tÓIIicll/!6n!CU
• • ~ ,,. nm di 11Jab&, u1uld11 du conu1aua nuall aratadq •
OICIIICiO dt rtll•rl IIII pronunCIU l'li\W di Uftl\la. O
aaJ í ulinalado co11 &clnté IlUdo. n sl>lrto. ou cln:unn•u. u Cteh&llil:
_...I • Hntll: ,tdnta • ~tdnll, pi.nl• • pi.nl•. tllll.l li rlllir. lll•u•
• .,._u;J. 6Jiua • dnu;~, tdniU' • tdnUI, l'~lflll • l 1ln111.

rotin;~;

3')

d•v•!ll. ".,., qa.,., .-.
••fi•.

.,ncanu,

. . . b,., 61MJI<Hlll. r.-.
r.-. "~
6fllf•Uo, 8ontlc•. "'"qullro. "'""·
'"'"'nt~. ll•••lf:ttii'II.D,
hDIIfllllnho. nu••nnntta, t•n•. V/l'ltllf, •••• (Varlacl• i• 111•••1.
ltltll.rl.llf. rDJIVI•, •.111rllfl. nllf,tU.II. po,.... SI.IJUl/W& , . . . . . . toiiVIII.
••nrl•. :1• n•• pn1a11 do plurall: 'en.allftt•. tJflllnl, conv•••·
D•lff>:tt.ldl,

~lnr.n:Jnho

...1 VIII

)I)

vata~u

• 11. "~l'lllnt. .

lfll •• •~1ntu1M t:n.nca•lntt o• 41ronaot tiPI'IItntaU. por •I • ~
tia •ila~a tónlclltónlc& dn pal&vru parunon~~o, dallo (IIII n1n1
ncUacla •• Multot cuo• •ntro o tlclla.,ru:o o a aHnun. na su.a
uu~ulaclt' ,.,. . ,,.,,, 1111/fJa. 1dfJ&. ut ca•o •111•1& bei•J•, cld•la.
dNIIS.
CllfiC'D, fl!OP.ICO, Olfr111111~J!ffC<I, J!I'O[fiC'O: 1/c&/Old#, 1pe,.
(dt ··~r!JI 1,.,/lrl, tll ta.O 1/10111 (SUbiU. ,40/L b<IJI, bfl/n.. U.bot•
(l.illt.), III COIID ra11bo10. CGIIl/lfJII, Ut. Ido Vlrbo CO&Iktul, ft&o,jU,
HUW/111, ll•rtkt. 1/t-0. J/blJ/.1. .GIIf.l. fllf'lnOI~ Bill&

"'"0:

,,CiritUI.IIJ.•Sf tDII IC&ntO lll.ldl:

I)
" pliiVfll n110nU t•l'llllllldll nu YO&I.II tóhiCI.IItlnJCII I!Jirtu
anfadu -~ -• ou • .,, u~ulds.J 011 n11 d• . ,
uua. Jl. o/._
ati.. i "· oll poMIJIO(I~ slf6(1}, d-lnoft1. p&Jotltd.

••u.
••(•1.

3202

Sex·tá~ feira
1•1

17

Recebe• acenw

c~unn•:<.,

'" palavu• paro:deon&l qu& ~anti•. na silab• tónlntt&nlca, u
VDIIII t&ch&dll COII I Cr&tJ& I, I. O I qUI t&mln&ll; IIII ~/, ~n, -r 011. -11,
lUla co•o u rupltlvu ronau elo plural, •IIU.IIIU clu qu&.l& u tornaa
pr.para~~:jtonu: c6n1uJ (pl. c6nn/.,), pin111 (pt. pftllllll, ellltJJ
(,1. rf.u•l•l: dnon, var . .:lnone. IJ)l. clnon.,l. pUncron {pi.
plfllctonll: A.lllod6vu. aJJ6tar (pi. aJ)fJfarul, -'•~Ir lpl. -'~t~bare•l,
CIIIC&r. 'T.I01111r. 1:16•hz (11· I pi.). b6111b/z, var. b"•b/CI, (pi.
aJ

..).

ba1ura.
nial.

bo/uno, caui/1 (\'&r. C&Uirit.J, rheJ/nho /di C'h&ID),

..,...u

"' pai&VI':II puoltltonu que fonr••· na silaba t0nlca/t6nlca, u

reclllcl&l co1t1 a crana ... •· o • que tll'm.lnaa •• -l.of•J. ~.1 .. -Hd
ou -us: blnclo(•J. dvloflf], E•tlvlo, zln11ot•J: devlr&/1 Ide
diVII'!, ..cnvf. .IJI (ele .ffC'l'IVIrl. f6rlllf (di nr I J.1, f'6&Ull (lei.},
'flfllll (pl, cll pln&JJ), tl1ttll1 (pJ, ele tlltlltl! dlndt(JJ. 1/lnrt~;

~tllnht

(do

5"1
Lo.'Yim. pari111, &~tnto uudo as ,·octls tonlnllt6nltu u:~tadn 1 ,
u Qutnoo. prec1dld&s de clltonco, ptruncem 1 p&lavn• oxitonu. 1 enio 1m
postçlo nn11 ou uculdll dt :ç; Pl&ui, t"/11, 1111i•. /Uiu/U, rulu/Us.
Obl.: S·.•. nostt cu.o. 1 tonsoantt nnal

.w..~otc

•1

Junho de !994
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411J>~ns~m

4•1

o

&~&nto

ror dl!e.-.nto dt r. t&ll YOI&II

"lUdo: cau1m.

proselnllll-n 4o acento quclo nos dltoncos tenlc:olltlinlcos craraooa
111.1

lu • ur. ouando pree&dlclol cl• vqal: dl.Jtl'llu, Jnarrv/11, 11111/.1 (pt,

PIIIJl.

lau
cl
.~I fOf!IIU verb1l1 tfll • vlllf. 3•• penou_ elo plurll _da pruentl do
tnll:lculvo di ter •- VIl'. que $lO ton1tlcament1 p&ro~ltanas
(fiiJ)ItiVIIIIntl •rljl.}l• . Vl}lj/ 011. /tllj/, IVI"J/ 011
ainda •rf}i)/, IVIjl}i: ct. u anti,ll crartu pretulclas,
t .... t'H.IIt), I na di 11 dl&tJIIIUit. . di !IIII I VIII!, 3 11 PIIIO&I elo
atncular elo prennta do tncH~1tlvo ~u ::•s penou do slnculer do
llllpuativo: 1 t&JI'Ibln& u earrupalldontn formu eompostu. tais como:
11./Jiflm (ct. 11./JI~MJ, it.dV4111 f~t. 1d~iml, contlm (<:t. conti11.1l, convl~r~
(d, COIIV .... ), dUCOifVllfl {e!. dii~OJIVfJII), dUfll (Ct, dlltilllJ. IRUIIIIII
(ct. enuetillll), /nurvl• Ccl. Intervim), m•mllfl ler. llllt.ntiml, obrllll
(c-t. obtllll. pl'GVItl ler, pl'GVim), sQI:Irrvelfl Cd. sobrevem).

oH.: Ta111b•• nuu
lntll'1'........_
t•)

tl&llt,.llf.

~••o

pl'Gvllm.

s(o pr•!•rldas u

anucu craflu detl1111,

•t~.

:o.ulnat. .-11 ca• uento etrcunnuo:

a)
<:'brtcnortam•ntt. p6d• C3• pestoa do s•ncular do pr.r•rlto Ptrfllto
do lndzeartvol. que 11 dzsuncuo da corn!pondena rorm& do ~r1nnt1 do
lndl~a~.,-o Cpo<11J.

tf'tU/r O l'ldltTUJr PriiCIMim elo &elnto IlUdO III VOCal
cnfldl u nu tar111u rlr.otonJ~aslrl:.ot6nlciJ: •r;ruo~~.
&17UI.-; lf'tlll,. .,.IJU, 11'1'111. &11'111·· 01 VlfbDI do tipo de
qur, IPIIllpu, /JP.&Z41tll'. &proplnquu, IVII'Ituar. de~t~uar, enxquar,
obllqu~r. doJlrlqu/1' o &llnt, por ofii'IC&I'Ifl dois DIZ14lpu, ou
11
!01'11'111 rlzot6nlctllrtz.o\lJI'IIcu ZIU&I•&nte a~entu&dll no 11 . . . . . . man-a
lt'iMe& r.. UIIIIPID di IV&rieua. IVIrt,UII, .11'11'/il'lll· IVII'/IIJ&Ifl: IV&rlii'U&,
lt.VIr/fUI.f, IVII'IIUI. lt.~lrlii'UIJIIõ 111."/IUO, fii.II'IIIJII', ln.ll'&ii'U•, ln.ll'&;rua.-;
.... _•nxa~u•. 1/I.Uii'U&.r, •nx_tiU&, en.tquem, etc,; delinquo, delinqui•. delinqui,
_tfel/nQ'Itm: ,.., dt/znQullf!O#. !l•l,nqula) ou t6111 •• rorM&a
__ riZOtOIIICUtrlzotlii'UC&I__ &CIIItUid&l f6nlcalf6nltl I lrlflcllllllltO nu
Vo1a11 I OU I nciiCIIJ (I U&lllpJg 4t IVII'i/IUO. lt.VIri~UII, .&VIriii'IJI,
1 ~•rr,lltlll: &~•rl;rut. 1 Vti'IIU&S, 1 veri~ue. 1 verizu.,.,, en~rá;ruo,
111.11'4ii'VIS. IRirlii'IJI, IR.tiiiUIRI: lll.ll'ti~UI, lll.ll'tilllll, OIIJt.tiiUI, fll.ll'ti,IJI/Ir,
d&llnquo. dllllnqul&, delinquo, dlllnqut/11; dl//nQua. dtllnfiUII,
dtl/nqUII, d&/iR4U&m),
,..., 01 verbos
t6nlea·t~ntcl
.,.,U/1, lf'tlli,

r••

Obl.:
DI! conuto eo11. as ruo& a~11111 rerorlcloa, tllllt&~n quo oa verboa
1a -lnil'll' lttlntlr. ~Jn;rlr. CMtfl'in11r. lnfl'lnlll'. rl1111r. etc.} 1 os
vorbos • ., -J:tlii'U/1' so111 prolacio d~ u (dl••ln•uJr. •xrll>luir, uc.J t'n.
ll'&flu tbiO!Utalll&nu TIIUiarn 11rJn;a, lt/njl, 1fln••· •r.Jn;rtmo•. ttc:
dlltlltii'O. d/ltlntl. d/.ftliiiZII, dllt/II~U/1110&. ltC.}

.,
P'•eult&tiValllnta, d4•ll& 11• pu1oa do plural elo pru•nu dv
CIII,IUatll·o), para 11 dlltlnculr da eorrupondenu ror•• do pn"rUo
,.rtelco ela lndlcauva <d••ul', (6,..• flubau.ntlvoJ. distinta do , _ ,
(lu.,,anuvo; 3° ,...uoa elo •Insular do prennt& do lndteutvo ou z•
,_.,. da •IIIPI&T do taperattYo do vtrtba rw.an.
.,.,

l'ruelndl-11 de Ulnta etreunrlexo nu t'Dmu Vlrbal& P&MIAltonu
n• eoatfM u. • t6nicaft6nieo oral t&ehacla 1a hiato ea• a tenatnaçio
- . . ll:a :11 , .. .oa lkl plut&t do prnenu do lnd1catlvo ou do con,j11nttvo
ellltorao u euo1: ii'HM. dH• Cco/\1,). dur,..,., dudu• (tonJ,), 111,;,
,.,....._ r N - (raiQ.), nl._ ,..,..., ttHJu-. VIII&

••>
Pnsclnclo-u ICu.&llllllltl elo IC&nta
t'-ie&lt6nJ<:a fe-ch1da tOM I ll'ltll
I&Hl:utlvo 1 tll•to cl• •lllocl'.
I lln.h di V<M1', ltC.

cl~unnuo P&r& &lllnatar a vrpl
PII&VrU PlrD~itonu C:OII\0 11\/00.
nula d& pov~. voo, tu.bstantlvo

D IIII

ptJt'QO.

t•l
Pres~\ndl-,., quer do &CI'nto IlUda, quer, do elreunnu:a, Plll
cllnlncuzr pal&\'r&l p&rolitonn que, tendo rnpletiV&IItnU 110111
t6niea!l~ntea aberta ou flchlcll, sto hoa6craras clt pal&vru
prodltk:u. Anlm. d&IX&II; dt 11 diJuncutr poJa •c•nto C"'llea; para
1-'J, 111.\io de Pl/'81', I P•l'•• pnpnlela; ~11(&} (IJ, 1\lltU&ndvo 1
rlu:ta dt pe/1r, • P•l•f•J. coabln&tlo d& per , /&(&}; P•lt (lJ,
1lulo 4t p&/11'. polaf•J (#I. substanUva ou eaMblnscla dt /III' 1 lo(&):
P~of•J • •J. su.bstanuva. 1 INJ/0/1), eomblnlcla anuca • po~Jar ele Hf
• /o(JJ; tte.

Bill

Da annruae6a
11 )

crin~a

_'{j

dn palavra•

proparo.~itonu

LOVall ICtntO &lUdO;

ai

,._. pal1vru praperaaztanu que aprennt&/11 na silaba t6nlcaltõnlca
as \'O&als .. blnu cntadu a. '· a 1 ainda t. u ou clltonca oral ccmeeaclo
por vocal abuu. ir&bl. ~iu•tJra. CloôpJU&, uquifidc. l.ll'lrrtro,
hfdrtiu/tC'O, JiqUJdO, tfl/OPC· IIIUIICO, p/J.Uico, JII'OII/11'0, publico,
rusueo. rlri'J~o. lllrJ111v.
bl
.>.1 e!l&lllldU proparo~nonu Lpartntes. 1no t. Q.Ut •P••nntllll n1
szl&b& t~n1ca;t6n1ea n 1'01&11 ~btrtu ~utadu ~. •· o e .:unda 1, u ou
dltoqo or&J ço .. tç&ciO por VOIII &b&rt&, f QUI tnnUnlm por JIQU,IICIU
l'oealiell pu•conle&ltpóa-tõnlcu praucall.lntl conllcloradas co,..o
lltwnp e!'fte.Mit C·•a. • .., -1& -la. •la. •-. -1111.. -ua. ue.l: ~
•••••" er41're, nive11;_ enctclo~Jidla. •J•rsa: IJ.II'IJIN•. ,.,.,,:
ll1'll. PT4JI~ lflll6oa. niH& •::U~u& llntu&; u.t1111. Vlleua.

t•J
I)

Lev. . utnu etrnnn1u:
AI

p&iaYrU ,..,.,.lliWRII QUI IPNIOftt. . na IU&M c6.J.elltlak:t.

CI~Oftlt ca• I VDI&l b.htc& I'Kb.aãa: lt.lt8CI'III!Uce.
Hi~••· cbffll'.l. rM,uco. devfr••o• (<IIII 4•..,•n. 41n&lee, . .luJJa.
lltchrrl~ Ma11•u feio ,.,. o Jrt. Gl'lndola. h,_•nlarJu, 11•,.4a.
II&IHII• IIIJI'e••· 1111~1r1. plllade, ltlfreto. ••nl•ltarle, trf,l/11:

np1 rKIIH& o•

10°)
Pruclnlll.l-11 lcvalruntl dt aetnto cr•tlco para dlltlncutr
parox(tonu llamocrafal llourotonle&llh&terot6nlcu do tiPO d1 &uno
(f), JUbl!lntlvo o &certo
tll~lo di lrlrfZI'; •coNio UJ.
subJttnli\'O, 1 arordo (li). nu.to cl1 1rord1r: urra 14), subatantlva,
actv•rbla 1 &ltmonto da tocucto pnpotiUvt ctrc• d1, 1 cere11. {I),
nu.to <~.• I:'II'C'&r: roro f6J. Ju.bltanUvo, • rore ldJ. nuto ele rOl'.,.;
dout leJ. eontra~cla ela prepotl<;.lo d• coa o d&moncrauvo IIU, 1
dlltl U). !lu.to de d11.r1 fora (6), tln.to clt .III' 1 11', 1 /01'1 (d),
adv•rblo. tnter;leleto • sub1t1ndvo: PI/oco ldJ, 11\lb&t&ntlvo, 1 p/Jor1
(óJ. nuto ele pJJotll". tte.

rn.

11111 .X

Da UlntVICIO cl&l VOIIIS t6nlcllltdlliCII lt'aftclll I 1 u ciU patavru
Oli:ttunu • p&I'Oii:ztanas
11)
.~• vo,all tónJustt6nlcu cratadas I 1 1t clu p&JaY!'II ozCtonu 1
para~~:nonu levt• UllltO 1pda qu1nclo antei:Mblu ele Ulll. l'O&Il c- q 111
nto formant clltonco • dl&d& di que nla canttltuua silaba c- 1 oventaa.l
rouoan~• ucutntt. uc.tu•ncla o ct.so III.& 1: &d&il (pi. ele &tJ&il/, aJ.
IHI'&i UI ltralrl. balt, clll Ide C'.&/rl, l'61Ü, }ICill, '1116, 11111.
lt~,; Jt/a/Jd&, a•Júdt, ,•ViiUI,/o, Aflill&, Ul'&i&• (cl& Ul'llrl, Ul'&#ll
Cid.), b&l&. 11&11/Jfftre, cefefn•. dlt••· ltol••o. lit.l6t:&, lit.dllla.,
trtúdo, ll'fllui•u ld& lntluU), Juiz11, 'U/11, •JIJ4t, P&l'lill,
ri/UI, recaida. l'llina. s1id1, ~t~ndulch&, tte.

2•1
AI \·o1at1 ~6nleult6ntcu 1rat•du 1 • ,z clu P&11V!'II oAJWI!u t
p~n~:dtonu nla tev•• Klnto qudo quando, .nuc&dldu d& .,...I c- Clll
nio l'llrm&a dllai\IO, eanttUu. . 11Jal:ll COII &.tODIO&n~l MPiall, C'OIII • I
CUD di nh, J, •• n, r I Z: b&./11111. MOillltO. rt/llha: 14&JL JIIU/, hiiJ:
,.b~>l•. C~>Jfflbrl. I'UIIIf: •lndt. con.cuurnu. oriunda. rv/111, tl'lunro:
.n-nirz\, dellllllllt'ICI. lnnulr, lnnutnao:r. JUIZ. nl:r:. ttc.

AI ChiiiiC&I PrDJIMI~Itonll IPII'Itltll, lato 6, q. . 1Pft&IRt8a V'IÚJ
temall:u na •llab& tónle&/tanlra.. 1 ttr~~~lnaa por nqulneJu YteiUcu
prn1ca11on~1 ronllduacl&& c••• cltt 1 n 111

-)

p6J•tllnlcu/p6•-~-'nleat

en~e~ntH:

...,IIN.

it.~Plfr10,

:te)
UWUI tento &&\1<10 ou aron~o ct~unnuo u p&Jan-u ~lltoiiU,
nua •• ...,-ntft, ~u ...,.u tantcasttanlcu uatar~u , .., 1 •U.
. . rlaal â 1fJaba I ato llpiiii.U du CDIIIOaDtft IIU&II lft.1'&4U • 01l n.
..r-e • tiJIHI 6, m,.uv. . .nte, aMrca 01 t.etllall:t ..... PI'Hillllcl.&l
etius da !lapa: ar~c••tcll/ lt.rit.d,.teo. ana.rd•lriV
cltllcw
rlalet. eó••>l•/
fen6•enfll fenl•••e. lllt•f'fl/ ;rf••n,
u,MJ~~;I/ u,.MIIfl~~: A•udnlat Alluónla. A.I'IWJI/ Aarfllla. bJU/111111
~~~.
filai.&. ,._101 P,.10, ~~nlw lllfl., clnu./ tlnn.

4•1

r•tlclndo-n elo &e&nta &ludo nu voc111 tónteutt&nln& lr&fldu 1
<lu palavra• PlfO~ttonas. quando &l&t nrio prec1dlll:u de clltanp:

•••,.,-co.

d••rl-.

r-.v

1&11XU

1')

t.Jcrlll~n

o IC:.nta cravt:

a)
~& contnçb ela PAIIOIIClO • roltl u
tal'll\u f111lnlnu elo arclco 011
,....._ cl&aoDitr&Uvo a: .i (elo t+tl, .is Ccll &...&lt;

!ti URUII/to cl& PriPOSI;lo a ro11 01 d-ORitrattVoa lfiH/a. &flllla,
ltl
. .1&1011. 1/IUI/U I tflllllfl ou ainda da 111Uial PAPOIIcU COSI 01 o:oapanoe
••••l~lltl'fl o ••-.• Ueltl!ll: .iqu•l•f•J. àflll•ll(l), 111111111:
.itNloucl'li&}, .iflllllOUUifiJ:

3°)
!:za rontoMRiclacle ~0111 1 recru anurlotn lov1 acento qucla a vo111
t6nlea, t~nlea lt&tada I 111.&1 rarmu o~ttonu ttl"'lln&du 111 r do• Vlrbq
ta -tJr • •u/1', quando ntu •• combina• eoa •• tor~~u pron-.tnal•
Cl/tic&l •}(1(6), -Jit.(IJ, quo l1va111 l IUI•IIae.lo I pll"dl d&liiUIJI -1'1
lfl'li-/O{ff} {di &rriJI'-/O(IJI: IZt&(•/O(J)•/t (de /l,ltllr-/0(&}-I&J;
pouuJ•/3.(1} (cl& JIO.IIU/r-/a(IJl: POIIUi-JI(J)-J& (elo PUIU/t•Jt(6J-i&l.

• u

r4d•a. llt"ndJa. Jlllfcua. 111'141.,

l&le 1CIU

-••nc..

t•J
~- a111nnt11 . .
deril'adOI de tdietlvos &c:lllll qwle fll
tltnnltllll. utu ' " llprlaldO&t atrl4. .1fftl (de àv/411, tiHillunc. CC1

Junho de 1994
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~,j•IJ). h.rlltullt• t'lle Nr:JD. hi~IIIIIJHI CU hci.ID. ,........llf «U
,.,._uot. J~cl~-flltl Ide IIIC'Iflol. . .. .nte Ccle 111111. :tMnrt 1... Hl.
utc.ur•nuo 14• llldeo), etC'.; t:llltfllrt. . r•u (U d.a4Jfl0), ~u (ft

ntrh), IIIU.lc-••"' Cclt flllllalcot,
,.nq,_,,
Ide ,HnuPot.

tl~l.a~t"•etrrt

~ct-rt

cu

.,._

,_,.~,

......,c.taHJ,

2•1
~.. ,alavn.t ftrtnfu: qv. coaM tllftJtM lllldaiiiM 11!"' 1 1 llllllliU
fenlll clt ,... III'I'HIIIIU. YIIIJ Uoalc ... ~D.ICI C.. an•U apC. lU

Sexta-feira 17 3203

111
Nu loeucllu dt Qll&tquer tipo, uJ•• 1IU aubnandvu, &dJttlYU,
pron01111.n1111, ldYtrbl&ll, prtpOIIti'lll OU COI\1UIItiOIIIII. RiO 11 ••PI"IIII 1•
llrll O lllf1n. J&IYO 111\lftl&l UtiCOIS Ji t'OIIIIII"IdU PilO UH (C-0 •
o can 4• 'Zul-dt-colrJnil. •rn~•lla-vtlll.a. eot'-tlt-rua. •llia-qut•Pfrftlfo.
/lf•flt-•tl .. .10 dtJn-diiN. " lfiN'JIIII-fOIIJia). Sin'll., poli, dt Ullllllt de
. .llf"IIO , . . 1\lttn 11 nt:ulntll Locue~>es:
el.o de 1:111rd~. fi• dt u••n•. ul.a d• Jallf.ll':

11

Subsunuvu:

cl"tu,nen, ..til th IUIIrtMiclee: aaeúlJIAH lclt eltllll, •....U.U (M

~~

.,11Jitlvu:

,.....,u,

eJ

l"rono•1na1" rada 11111.

..,.,

~u ' " Nwt. eatuall1e cu catf), C'lu_.11.u.M 1'- .,.....,
tJI.uln Cclt rlt.l, betWDre (ele hffll), UlltUlll CCe ti.WII), ...taU
, .. 111.0. ~,., lclt HU->. !1MttJr.J.IN Ceie vurr..,, lfW,;

(clt

'"''·

&e•"•••Ja.ru Ceie """r:cltl, ltlll,tlllealu Ceie ,,.,,.,,,,

.-.usu cu ,.._...,

. _.

ror d1 ~catrlo.

•J•

rOl' dr r:1tol 1"0111 ltitll. ror dt vinho:

pr6prto, ndl ....... qUM qu.r q111 •tia:

di
~dvtrbllll: .t p.,.r, !now-11 o oubstan~IVO a,..nll, ol VOI!tldt. dt
- l i flocu~&o qUI 11 tontrap&tt a dt mtnos: nott-•• d..,./1, adv•rllta.
conjunclo. ltc.), dt/HIII dt .. m•nll.t. •• rllu. por ln«
fi
l"nlpOiitJVII: abiiUO dt. lt:II'CII d.. lr:ti!A dt, .t fJr. di, 11 pu d.a, .i
,.nl dt. lptJIII' 111. aquanllo de. debal3o dt, tllqu•nro a, Jltw hl.!to d._ prr
c.• d1. quanro a;
C01\JIIIIetona11: 1 nrtt di 0111, 110
11/I(Q fUI.

n

,..uo qgr,

~Mta/lto

lfll._ IIIP flUI. pu

~llllltl,

o u•tt.., 11nal IIII tlclre.., t lntelra-nu &UIIri•IH . . pal&v.-..
,.,n111Hn •• apOrcqu ...aclu. Nt• ••...•r n . .,,.,, ne ,.ul&. • n - qu.
....,.. 1111at1d0 dt IIIIIU VOCtls lillll no;o~Wia.entt l'a,_.. llltn11: AIHttft. 1
"" 1.alllall.. tlnU 411e uuaullaH: ..1/Ú./'. a aa. "'""· ataU 4111
Uillllt"-: ue.
Dl VlnV.cll cltna t1111NIIh, aMual•lt dt IIJI&l u,.clal. 41itr Nft.
cllnlnl;v.lr. •• •llabl tuna, u• I ou 11• 11 ela uMa v . .al da IJI•IIa
mt~rtor. 111111r pan cllltlqylr. t . .w.. •• 11'-ba Uon1. u. ~ . . . . o- o
u cl!loqa "'I'C'HIIIIU, 111111r .,.,.. dl.ltlltlllir. •• Jllaaa "nJu.-tOftlca ou
o • " 1:11 ou lllt "" di u• • o• 1 ltiiiiUtl: •l'nlllflll'. ewurn11uta.
JtHl-IIU. 16./IIÇU", I»Uear. 1»11/hlll', 0/1/CIIItiUW. ,.,UU... l'tf11Uite

E111pru••11 o hlt1n PIIU t11ar ohaaa ou •alt pal•"ral 4111
~ca~Lon•llllntl n
co•bln,., tom•ndo. nlo 111'0Ptl,.•ntt VIIC•bulos, ..,.
IIIC&CI&IIIIIItOI YoUbllllrll (tiJIO: I dl\11111 l.Jbtnltlfll-l~aH-h'lrllraldaft,
a llfRU lti•-NUtroJ. o percuno Llllllo••Colllllll'.a-f'en•. a Ua.atll
Jlll•tl.a•llouMblfllll), t bolll .. ut• nu eo•alna'•" lliltõrlcll e•
ec••lonlts da tol!llnlMolltopOnL•o• ltlpo: Arutrii-HUntrla,
.4lala.a-Lorwnf• .~n~JII-/Jr:u/1. T6o111o-/rJa -" Jan1Uoo. ttc.).
TI)

'Ufla..

Due XVI

..

:~:;:~ ,:~·::j,:;:,~. ",~:~~·.:.··::;:,.~~~:.=~~·=

"""""" ~-ru. UUI4'11U., r.l~u/1/tad&
QN.: C'OAit~•H, M tlll&ftg, I -.&, dt ac:tNt e• a IaM I, 31, ,.ltVr&l deriVIdll dO at•ll 11r•11rln tstraiiCIINI: ltlhtrf•••• IIII
MaMar; •IJI.nant. di llfJifr, tiC.

~~~

foflllaclltl COM prtnxol (COMO, por U:elllpJp: llltt-, llllfl-,
rOc•, ronu•-· tlltre-. t.,tra-. 11/ptr-, Intra-, lfltn-, .o61-.
IObff•. sub-. lli,Oir-. npn-, ulu.-, ltt.l • •• foraacon
' " rrrolllpolltlo, Isto •· coM tll•anto• nlo 111t0no•o• ou hl101
llftnl!OJ. d1 or:111• 1r11a 1 latina (tiJa 1:01110: uro~. a~:r.-. utlll-. auto-.
~~~~e .. ~1.-uo-. tH-. hldt"fl-. tnrtr-, 111.aero-. •~.orl-. talt:re-, llllnJ-, •ult:J.•,
nH•. pan-, pturJ-. pfOto-. Pltudo-. rttro•. 1-.1-, rtH-. •te.). sll ••
. .llttt• o lliten noa stllilnttl tuos:
)1)

t:ll't'lllll-.

lf'd-. flrl-.

o.

hlttn •• -postos, locu~ •
et!Citilt. . .atoe: VH&II111artll

1.l
ll:a1 ror••c•n •• qui o ncundo elaMinto ce••c• por h:
lltl-ltl•lolnlr:o; •.arJ-Irltllfllro, t:~rcu••hup/UI.ar. e•-lttrdr/ro,

1')
t'Mprqa•tt a hltlll nu (IIJI.lavru c . .JIIII.II " ' Juta,.ld• 111••
ali contl• ron~u 4• Upçlt • cvJ• •1-ntll. dt ......._ llOIIIM.I,
•dlttlval, nu111tnl ou vtroat, eonsutullll! -~!!1!!, untdadt . .flpnclllttlea t
nalnuea , m•ntim a~1n1o prápMo, podtndo dar·tt o euo de o pr1111.ein;~
tltntento tllar reduudo: .1110•/u~ .l"tblJJHI•/1/.IJHI, lrnJ•rtJI, dtent<il•ltl,
rir-sutlrt. m•d/co~eJrur~:Jio. r..lnl>•·dl.11dlll. ttfl•rru-corontl.
t/P·Ivd. rurm•-pttoro: •lea/dt-mor, ~•or-prrftHtJJ, 6UIIId.a-ntJJtul"lltJJ.
~~rara-~~ossens1.

nont•llllt~lc-.ano,

parro-alllrtns•, 1111/-afrlc•no:

afro-.• Jlli rico. •f~o-/u~o ·llr•~tlllra, •eul-tllf.'Ul"O, lu~o -or.au/ttro.
P11ttrtJro-mtn/Jtro, prlmerro-nrtrrrto. prlmo-fnff~~o. u•und•-r•Jra;
eenu·.l'o!n. nru:a-p4, ~:uarda•rhu11&.
Oba.: rtrtos eornpostos. llfl r•l•th &ol ~n11 u Pltdll/, tll1 certa medida,
a no~l.o dt ootnpol!tlo. t:rst&m-u at:lurtnadalllotntt" tlrluoJ,
mldi'I,•JII'•· m•nd•chu,·s. ponrspt, p.•rsourrJu. psr•oultdlsrs. tU.
2")
·mpnt:a-u o lllftn nOJ tODOntmoll topón !11101 eampostO$, mlc\ldos
paios •c1.Jir1VOI 1:1"1.. tl"I.O OU por fGm'll \ll"bll! OU cv,)U IIUlllltOI UltJa/11
lit:adOI por arttt:o· Grl-6rrr3nhll, Gr•o·l'~r•: .~bn•C'urpo: f'ults-QuacrfJ.
QUtbr11.-Co:un. Qut&rs-Dtrtru. T"r~t~-.llouro~. Tr/nc••f"orttll". MIHrtllrll-11• Vrlh , ll"liJ.I "' TodoJ-os -srnros, t:nrrr-os·/Uol, .Vonr••or-o-Novo.
Tr;lis•t•~-I(OIIflf

OOs.: .,,
tltJniiHCI
t'tl"ll-'.
toparu'!lo,
PilO U>O.

outrOI IOPÕnlmolltOpón!mOI COI!IPOUOI tlff.'IVI••n C,_ OJ
uparados. um lliren ~llftrlr• dt;J Sul. 11110 lforlz:an:t. Cabo
Casulo !r.anco. l'"rrJ.to dt t:1p•d• • Clnr•. t t t O
top6mmo Gumt-8iHIU e. cll~t11dO. u111a t~Citlo CQIIUIT&d&

c••rr•-har•6nJror contn-lrlll'•6nlco, •Xtrl•bu••a•. lll'l-hl6t6rla,
n•-hep.f.rle-o. IIIPtr-1101111•, ultr.a-h/Jiorb61Jeo: a/',111-hlpll'blllt,
tlltro-11/~:rl•trro. tto-lllstrJr/11, n•P-111/atUro/ ne•-hallll/~1.
~U~•hllenls•o. s . .J-Iroaptra/ar.

-- Oba.: :O: la 11 un. no· i"Rtt.nto, o htr1n •• fot.a~ qu1 CO"IIl. . til 11ra1
01 P1'41fiXOI dtl- t m- 1 IIII quall O llfllllde ti-tO INI'dotll O h IRJCt.J.:
1/.allltuno. desumldlt1c111". /ll~b/1. lnllllllfiO, ttc.
bl
\n r~nn•çOu ~m qua o pnn~a 011 111111dopretlllo ttl"lllftl na mHII1&
Villl\ COm qUI 11 li'I\C\1 O 111\ll'ldO 1111111'110: lli[J-IIJ4riCQ,
con era -•lflttrlln rt. Jnln-•~llllr. IIIPfl -•u11cufllf." •r•ul-tr,.•n•a.t~.•·
IIU(o-oOJtrv~el.o, t/ttro-drtea. mtcro-oltdll, ll~m-murno.
oOs., ê:u ronn~cou c01t1 o pttflu co-. 1n1
Utl.lldO llt1111nt0 11111m0 QUII!dO JIIICiado por
«KKNltnar. ~oopen~lfJ. coo,..r•r. etc:.

a~:hattlla-. . . .
0: nH.IIrfp('.O,

cwal eDil o
C<IOC11,H•t•.

cl
~~~ rorw.acou co111 oa pronus cltt"u•- 1 pu-..quadt o •acurulo
fJ . . entO l"OJie("l por VOt:lll, III P\1 fi (1). . di h, CIH J' -ldii'"ICIO lcril
aa tllnn •1: rJrt11•-••co/lr. elrr11•-111111'•••· d~••·n•v•••rle:
pllf-atr/eano. p.an-m~•lco. p.llf•fl-.r/W-".
()
~~~ ronlliCÓII C0/11 01 prtMXOI h/ptr-, JnUr- I
II(Hf-, 4Uft(l
eo•blnldOI COM tllllllntol lnLciiCOI por r. ltll'•l'-l'l.tlifUIIIII,
tnt•r-rt~lltlfft•. •uper-revt•t ..
tl
Nn fofi1Jc6u ca• ol pnnus tX- (c- o untldo de utlldo 1.11U1rtot
011 CfUI.IIIii"no). Jil-rt-, .tOIQ-, .Vlt:l- t VIU-: U-llilltlrt~~U. tz-<lll'lter,
-x-ho•p1d11n. ~lf~prt:lldtntt. u-prtMIIIro-•lnlstn, u-HI: IIU.-p/Jeu.
seu-mr~trt. vlc•·pruJdMll. vJee-HUtll', vlu-1'11.
1'111 ror•ach• co• 01 JlrttLxu t•IILC:ot/tlalcet acentll•del
lratleanttntt pds-. prl- , ,on- quando e ucun4o ti-fito ta• "'14& t
pana (ao tantfirlo do que 1contac:a t:OM. u cviTIIJIOIIdlftutl ttnlu ltoau
qUI SI lt:httlna• COM o tlt•anto IIIUintl): 11••-trllf/UICI.I,
p6:~-rdnlcolpou-rdn/l:"oa L•n pOIPOrJ; prd-11~1111'. pr4-nu•J
prtVe/1: p,V-Itrftano. /H'6-tUTOPIII (IUI JI,._VIt'l.

t)
~·I

t;apr•c•-n o 1\lftn nu PIIIYI'"II c0111postu qlla dutcna• •u•clll
botlnlcn • zoolbllcal. UtiJa• 011 nllo li11d11 por pupoalclo 011
41111ltiu•r outro altManto: a•.t•ol"ll-llltnln•. co/IY••flor, trYa·tlo~l.
ftiJ• o--YtNII: &tn('•G -dt-dou•. t/'YII-.to-r/11.. ol'Y/Jha-4t-rlll/ro,
rav.-d•~ ...tfts•lnolf.'i~ b--m•-qulr ~no . . dt Pl.tllta que t . .
11 di t
lltiJI'I:Irld~ • ao M.allatou•rl: &ndOl'lllh&-.,-.nd•. a~m-c•JNJS. t..t~:a-IH"IInra:
andGrlnhll-ds~•u. cob,..•4'olp.a. ,,,..,...,,~HIIcltJrrh~~; b. . •u•vt (n_, d1
u• pll.lurol.

b,,.

4'1
ta!Pnlle-n o llft1n nos to•POitol eo• 01 1olvolrbt01. n. e 111111, QUII'Ido
tHII ronn•• co• o r-l1manto qui n ll\11 ttiul u•• utlldade slntapi.tl~l 1
•••lntlta 1 tal tltmento to••c• por VOJII 011 11. No tntanto, o adv6rblo
"-· 10 contrário de mlll, pode nla 11 acrurlnar co111 p•Javru eo•ltldU
JlOl' consn.ntt. Ell &!IUI\1 UIIIIPIOI du ~6rl&l lltlla~llll: k.--•nntiU"a.dO.

!'..::;~!!~ c!~:-'~~~r~::!~~: &'::i--:~~':.~u~::O·.:r:~-o~~~~r•• :::.!;.1::r.~r•c~~

•alhllanrl'l, O••-ttrandado ld. ••S.amtaU), IHJ8-nurlrto
b--~0&11!1 <et. M&!JOIIIII), &••·visto c~t. ••lvlsrdJ.

l~f.

•aJIIUCJddJ,

Obs.: L!:DI Jtllitol componos. o •dv6rbiG &.- ap1111~1 llhstlnallo e0111 o upndo
ll11Unt0, 4111r Ull Ul'lll.l 011 nlo Vida 1 PIM:e: llfRfiZI/0, blll(l/rO,
bwtfttrru. b1nqu1nt~ea. ne

6')
EIIIIPI'"III-n o lltfen no• tolllpoatoa coa 01 tl. . antoa ~~- aqut&
r•e•m t ,..,,, .11~•- ...,UI.nrtco. alol•-lll•r. alol•-tronrolr.ar. aquli•••.ar,
••"'"' -nnn 111s: r eram -r1111 do, r•n• -n•sr Ido; ••• -rtrt•Onu.
1. . -nllttrtrct. ~~--l'ff"FIII/11.

<•••

2•1

~h

n 1111preca, pola. o hitrn:

11
~·• ranaacOu 1111 qui o pron:to ou r.also prenu ttnllna , . vqll e •
fiiUIIdO tll.lntO CCIIIICI pot I' OU &. dfVII'IdO lltla CGIIIO&ntll dUpiJC&r-11,
pritlCII lllb )i. tentr•IJUdl IM paiiiYtU diiU tipo pttUIICIIIlll &01
do•iluos d1nUtlto 1 tjcnlco. "nllll: •nUrrrlltiOII, llltllst•IU.
rontr~~rrt•n. rontfnnnhl. ce>utno, tJttra,.,-.•111.ar, lntrusM, M/111~1.
tal conto OlorrH111a, b/osure/ltt, tlt!I'IU/dll"r.ll"t/1. •Jtrolllst•••·
•Jerorradio~:r•fl•.

bl
~~~ ror.acO•I •• qut o pr•n..:o ou plludopfln:to ttr.tna. •• v~ 1 e
11111ndo tlt. . nto co. .ca por VOIII tllfrttnuo, .PrilUta lltl •• 111"1.1 U
adotada t.at11Wnt pare os 11r.01 t•rnlco• 1 tllnt!neos. AulM: •rttJa~/"'10,
totdr.I!'.,CAO, r.ttr•ts~o/.ar, .IMISPIICIIl. .III(OIIUIIda. llllfltJif'llldfZI.IIII.
••rolnd•urrlllf, hidro•l~rrleo.. . .Piun.anual.
3*l
\'11 ronnc4u por auflx•clo sptnu 11 ••11r111 • lllt•n '"'
voc::•bu1ol ttMIIJIIIdOI por sunxol di OTIIIIII tupi•&Uilll\1 4UI ... PI"IIIIIt...
ronnu ad.let!VII. como . •eu. tu seu • ~r~ Ir/•. qua11do a Prt.,lro et•••nuo
•caba tm vopl at1ntu1d1 1nnc1mtntt ou quando 1 pronuatda •~lle &
4111Jnclo t:rltltll cto1 dois tltntenloa: ••orol-•v•cu. aniiJ•-•Ir/111,
.anllli·•~<l. CIPitn•lf.'tl. Cflrii-Nirl,.
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11111 i<VII

t•l
f:mPnl&·•• o hlten na fnellll • n• t111111: . .a-t~ di.·• .. de/;ra--.
p&n/t-lh'- . ..i-Js·tl. tll'l'llr-lh•·•mol.
2•1
Nlo •• •mprer• o lllt•n nu 11110:6•• d• p~pottc&o d1 u ron..a
•cmotslllbtcll do Pl'l'llntl do lndlcatlv~t do verbo haver. /tal d .. /tU dt,
u. de, ete.
OIM.: 1. ~bora utl,[llll fonsqrldU pelo uso 11 ran~~as verblb ""' 1
~Uif, das Ylrbas lfUinT I
rlfiUinr, IIII vez di IJUITI I fl'.;lflfl, IIUI
rillUMU tor1111.1 cenurv1111·n, RI enunta. nas cuos de 6neHn:
fiUifl•i!/1), nquen•a(l}, Nutu eonuuos, u ton1111 U11Ltlllla1, •111..11
4Uf-Jo 1 f'lfiUf·/o llo pouco undu.
2. l!u-n taaU• a tltten n11 Htaeóu de tormu Plon-inata
lftCUt!UI ao ldY.rblo 1/1 (1/l•ml, 11•/0) 1 alnd .. nu COIIIblniCÓU di
torau pronaaln•t• do tipo 11&•/o. vo-tu, quando 1111 prócllll !por u.:
H/)11111101 4111 110•/0 C'OIIIPfltrtl.

111
Por 11111 01.1 duu rormu vo~abulal'l'l. n n.lo eoniUtuelll. di llodll n:lor,
uni61S ptffliUI \IPI~I~ d1 Urllll ~oneruH <!Gtll Utl flltt.o •• IIIUIUI
pronU.nelall: di u111. de 111111, dt 11111. di U/1111, ou dUM, d11111._ dunl, du••r. dt
1/fll/J. di li6Ufl'l. dt 1/611M., di 1/tUmU. di I/6Uitft, di l/6fl, di 116UTII,
di alliUftl. ou dl/111111, dlllu••· dsltunJ. di16Uiflu. dl/tU•III. dll&o,
dl/6ut'll. daJ/IUR... dt OIIITO, dt llfiUI. di OUU'OI, di OIIUII. dt Olltn'... 41
ouii'OI'I, ou douuo. doutra. dDUUOI, dourra1, dourr1111. douuora; d1 111u._.
011 dlqu,j~~~: dt além 011. da/,j~~r. di Mtn ou dentre.

o1

1 ~oNo eo111 o5 nemplol dtltl Ultimo tiPo, tanto 11 ldll\ltl o u1o III&
dt ora avan11 eomo do advtrblO q11.t r~pruenu a
tr61 elem•ntos: dortva/ltl.

to~uclo advlrlltll
canU'I~lo dot 111.11

Obl.; ou•ndo 1 pflpOII~ia dt st fomblna com u to1111u Jrlltll.larn ou
prono 1111 n111 o. a. 01. u, ou 10111 Q.ll.alsql.llf prono11111 ou advhblos
eo111e Jdal por ""l•l. ma• aeonttet ettarem t i III p&Javru [>;~Ulf&du 111.
eon1tr11.e6ts d1 !ntlnlu~·o, nlo u empuca o •oosuoto. n. . n r~.~nd• •
pfiPOIIClO 101'11. I flltlll lmtdi&U. UCfiVIIId0•11 eltll dl.lll Hpt.rldlllllfltl:
1 túlr dt tlt ~cmpre~rnd•r. 1pe1u dt <> 11110 ter •••.t:ttr. , . vlrl114• de oa
n.usos p1 ss ur•m ~cndosos: " tacto dt o conh«:lr*. ,.,, eauu dt 11111/
IIUTII,
11111

llll

8&11 )(VIU

t•l
tt)

SIO 01 IICUIRtH 01 CUOI de IIIIVAIII do IPÓstroto:

al
ru.- 11 1111 do apóstrofo para etndtr 1r&f1e&111ente u!U coMueto ou
qt11 un•eio viHl&blllar qusndo 1.1111 et,menw ou fT&ct.o r11pettvs 111rt1nc•
Pf'lprllmentl a u1111 c~11111nto voe1bl.llar dlltlnto: d' 01 Llllial.u. d' 01
SIU6U; lt' 01 LUIIU... 11' 01 Serdu; pi/' 01 l.ulfldU, pe/' 01
Stft6H, ):sd& obste. contlldo. , q1.1e n.tu ucru•• u)&lll 1Ubltltuldn por
IIII.,TIIOI de pnpollcOu lntiiTII. 11 o 1.1litlr r&zlo up•~lal "''
cl&flu.. IJ:prllllvld.&de 01.1 intua: dt 01 Lu1ladal. e11 OS LWII&olu, por

oa ~~a~'i!'o::c·lnlllcadu llo anilocu h

diUOII.Icilu tráf'lcu

q~.~e u

flUIIIi 4111borl 11111 IIIIIINla dll IPÓiti'Ofll, III C011bln1C6n da Prlfi0$1Ci.O I
~ PaiiVr&l pii'III\CIIItll I CQn,JUI\tOI VDC'IbUIIrU lllldlltol: I A lllllqiJl&,
1 Os L,Ul&UI (IXtiiiDias: /MpMI.tltC'/1 ltrlflufdl I A ll1ll~ld&: ,..0:0,.,.. I
01 I.UIIdU), Elll tall CIIOI, COIIIO • (lbvla, lfltlnde•ll qlll I d1110iuçlo
critica nane• Llllfllllll na Jal~un a C~lllbln&elo roMttca: I A • â. I 01 •

-.etc.
11)
Pad• clniÜI'-11 par !dto da al)6snofo u - conuacu OWI qtuttnacto
-llular quPdo u1111 ellllalto ou tr&eto re1111t1Ya 41 toraa Pt~moalnal I
t i 11\e q\,. 1 r diU' realc. eo-. a use de IIIIU.cula: d'l:le. n'l:le. d'A4u•N.
l'ii"IN'/e, 4'0, .rt'O, pel'O. M'O, r•Q /11'0. euoa 1111 que a s~nda P~ru,
rnaa maaeullna. • nllctv•l a DeUI. a l••u•. nc.~ 4 1:/a, 1t 1:11.
t'Aq111!1. n'Aq111!1. d'A, II'A, Ptl'A, II'A, t'A, /h'A, CIIOI - qUI & lllUada
paru, forma ftrall\lrtl, • &pllc,vtl ' IIIAI de luus, t. PTovldlnela.
ltC, !:~llllpiOI rrblCOI! canr/a/IOJ n'O 'III 1101 Iii/VOU: 11111 1111/lfll
I'IV1/1111•m'O; tllU, lt'E/1 a IIOUI tiPfl"JJItfl; Pll/lntiiiOfl pi/'A II!U' ~ ltiiUI

,..,.,,..

A. llmllhlrtçl dll cisOu irui.ICidU, padl diiiOIVIT•U araftt...Dtl,
posto q1.11 Ulll WIO do aPOIIU'Ofo, Ullla eoMblrtado d1 priPGIIÇle ·a CO. 1111111.
fl111.& pronolllflll I"IIICid& Pila lllhhCI.Il&: I 0, I Ãlllllll, 1 Aqlllll
Ctntlndtndo·n qu1 a 1111not1.1çlo &rttlca nunct IIIPedl na leitura a
C1111bln&elo ran•un: 1 o • ao. 1 Aquela • llqut/1, ne.l. t:JtiiiiDiol
tli.lteos: 1 O 11111 tlt<lo pod, 1 ... qui/J: q111 n111 priiUI/lt.

f:!llpreca~n o apóstrofo nas llsacon du rol'!llu 10t1 1 1111t1 a
cl
no•n do hUIOLózlo. quando Importa r111rUintar • 11L1U du vorata
fln111 " ' 1: Sant'A.Itl. S1nr'la,o, ue. E, Poli, eorr1t0 uer1ver:
C~lcadl de sant'Aifl. /tua 41 Slllt'.~no; culto de Sant'II/lD. Ordllll G1
Slnt'flfO. Wu. 11 11 Uta~óu dltU tinara, co111o • o easo ducaa
1111111111 Salft'A..rtl " Sanr'III.to. 11 torna• pltflltaa Yllid&dll ,.órttcaa,
qlu~Jnara-sl ol do\1 11e111111toa: FlrlllfD d1 Santana. /JI1~U 41 S&llhill&
Sanran• d1 l'IT1t11b1: Fu/1110 dt $anr/lf0o ilha dt SantJ,,._ SlnrJ.,.o 41
Cle#/1.
Em paral1lo eo111 • cr•n• S.nr·.u, • r:onc•n•res, IIIIPn&l•ll ta•b"- e
apónrdo nu Utaeêts di dual forMal anuoponhalnl, quando •
n•~•nar.o mdlear qui na pri~nllra n
1Lide 11111 o nnal: ...,un'.4/va,.._
hdr'Ean.,.
No11-n 11111 no1 enos Tlflrld.os •• ncrttaa co.. apóstrofo,
lndleatii'U d1 1llslo. nlo- :11\pldllll, d.t modo •1111111. 11 ucrltu 1111
:apauroro Santl An& ,Vuno .~IV11~. Ptdro .4/l'&TII. 1n.

IIII
tii!Pfiii•SI O IDÓitfOfll Plrl IUin&l&r. 1\0 ln~ar\or d1 ClffOI
COIIIpOHOI, I IUSlll dO I di pr.podU;o di, ... Co.bln&çlo COM
tubstan!ll'os: bONII•d'li'UI, collra-4'll'ul. eopa•d'litfla, urnla-d'alva,
fl//nha•d'lifua. llllil•d'liflll, Jll~·d'liflll, pau~4'alho, p1u~d'1Tea.
pau-rl'o/oo
t•J

Slo ol lllUtntll os euoa 1111 que nllo 11 usa o apóstrofo:

Nlo i adiii!Uív•l o 1110 da apO•troro nas coa~lnacl•• d&J
prlpoa!eO.t 41 1 ,,. co• •• tol'lllu do artllo dt!lnlclo, coa tor•a•
pronom!RIIa dh'lrsu • eo111 tonou dvut>IIJI Cl:lCituado o OIIUI " uu.Hieo:a
nu allneu 1•1 :a) • 1'1 t>)). TaLI l:<l,.blnlçllu s.lo r~preunulllu:
ai
Por 11111 11> forma vocabular. 11 eonarltl.l-. de 111oda ftlta. un16M
p.lrtt1tll:
11 do, d& du du: dl/1, d1/._ d1/es. dell60 dHfll.. tnra. dHtll.
dlltll, dJUt:l'. dllll, diiU, dllll/1., diJIII, d/Ut:J: dlqUt/O, dllllllll.
daQUI/ti, dlfiiii/U, diQIIi/tr. dtltiiUtro. 4HtOUUI. dntOUU'OI, dlltiiUCnl:
dUJOIItfO, dtllOUtrl. d ..IOiltTOII., diUIIIIUI.r, 4:~qui/OUU'O, daque/OIItrl,
d..,lle/outrDI. da,ue/outru: d~qut dlt d11/; dleo/11; donde; diiHII C•
lllfii11111.11CI):
UI no, nl. nol. n1.r. n11e. 1111., 111111. n•l•rr. """· nura. 1111t11.
/OIICII. nllttr. _11e111. nlll& ltlllll, ltllll.l, ft/No:. 111111111.. II..,UI/1.
IIIQUI/11. naqu1l11. naQU//11;- /liiiOUUtl, ltlltOIIJ:TI. ltHCOIIUM.- IIUIIIUCI'al;
nlltOIItTO. IIIIIOUII!'l- ltUIOUITOI. neiiOUira.:, .IIIIIUIJOII~ lllfUI/aiiU/1.,
n14'Ut/11Utro1. llld'I{I/OIICIII: nulll. 111111.. IIU.rtl, ltllllaT. IIIIIUO. IIGUU'I.
notrii'0/1.. noutru. ncwrr111: nl/61111, nat.,ur~a. nll111.111, nal/lua.._ Ml/lU4a.

lftii\UICII)II

~IX

I

lftaliiiCi,illl

A letra llllrtillnl& lnl~lal • 1.111da:

&)

OrdlnaTIUIInW, 111 toiii.U 01 vocibulal di Lillll.l& 1\01 WIOI COtnntll.

b)

Nos no11n dos dlll,

1111111.

elt&cOn do ano: IIIUIIdl·felra: out11bro;

prilllllltriL

cl
Nos blbiiOnlllollblbli6nlmos (apOI o prlm•lro tll1111nto, 01.11• • eo1111
lllali!ICI.Ill, ot dlmiLI VOCibUIOI, podt.m ..r ncr\tDI COIII mlnUICIÚI, UiVO
no• nomel prllpr:IOI n11t ~ontldos. tudo em rrttol: o Slnltor do fi~ ú
N/nill. o Jtnhor 4o paro dt Nlnill. .V1mno dt Enttnllo ou J1enJ11o d1
IJI&'tnllo. AI"VVITT 1 Tambor ou Arvon I t,..bol'.
III)

NOI 11101 cl1 1'11/lnfl.

IICrltfO.

/11/UI/IQ.

1 1 Nos pon1.01 e1rd1111 {11111 nto nu sua• abr~vlaturul: none. 'u/ t•u:
SW llldOUII),

0
NOI Ulónlmos/UI611111101. t. h&&lóniiiiOIIh&ll6niliiOI (opctoniiiiiiMI,
n11t1 çuo. urab•ll oo11 m11ilscula): renhor d11utor Jo•outm da Silva.
~lch•ul ,'1/ár/o ... brantll, o cat'dlll 6e111otr. Ulltl l'llolllena lou S1nt1
/!111111.1/tll
&l
~ 01 11011111 qua dulcn•• domínios do ublf, our101 t dlleipllnu
(opelonalmlnte. urab1m ~om. ma1u1C11.11l: porru,.ui• (111.1 l'orrutlli,l.
•altmlts(a tou .'IJUI/IIItloll; Jtntu•• 1 /lttrlturu 111od1rnu (011 U116UII
1 UC~r.uuru llodlrn&JI,

2'1

A lltr& UIUseul& lnlcl&l • l.llld&;

al

Nos ancrepólliiiiOIIIntrop6nJIIOI, rui• ou tlettcios:
ll'&lrt& Jl Nl'l'l, D. QII/.I:Otl.

ai
liiDI· u,ónl•osnop~nllllos, ruis 0111 (lctlctos:
.VIPUIO, RIO ~~ Jarltl~ Allllltldl, Hupena.
cl
):os no111e1 d1 11r11
,\'IJitll/111 .~1111110.

antropot~~orrtudos

f1dr-11

Narq~: 11 :

Li1/loa, l.UttJda,

ou mltolócleot: ..tda•utor:

41

Sos no••• 01.111 dlll&nam lnnuui;O••• ln•uruu dt 1'1n1du 1
da /'revldlnc/8 Soc/11.

el

~nl

.~PIIfllrtt3dor/u

""'"
0

~DI

Jlllllro.

n011111 dt flltll 1 ruUvldtdll: Yttl/, fOI.JCIII, lr1•1dllltt, THN N

o

C[ti.IIOI di Plfi6d!COI, 41.11 fltilll O Ltlllco:
bta4o de Uo l'llllo tou S. faulol.

0 l'rl•eJr•tt d1

I)
Nol polltn eat'di&Ü OU I(IUIV&lllltlt. Ol.u&ndo IIBPTIPdOI &baoiUU.afiUI;
fltn11111. por norc&11la do arasll, Nortl, po.r noru d1 Ponucal. lle/tt-Dia,
pell :IIII cl& Fz'&ltel oU de OUUOI DI.[IU, Oefdlllrl. pOr OCidalltl IUI'OPIU..
ortur1. J1W oriente &llitlco.

DI slatu. ll11bolos ou allnvlaturu Lnhrnaclon•LI ou nacional•~nte
muJ&dll CLIIII llllióiOU[II, \nlcl&il OU IUdllil 01.1 fllllll 011 O tlllliO IIII
..UU~ulu: I'AO, NATO. ONU: H.O: Sr., V. 1:..,..,

11)

U
Qpc(OR&iall\tl, 1111 pai&Vfll Ula4U TIVeTIRCili. .ntl, IIIÜCIIIIIIIII OU
hl.c'anii.IIC'IIIIIItCI. Jnielo di Vlrllll, •• Cltl,artuc&es H totradouraa
,illücos: (1'111 ou Jtua d.l t.lflerda41. /arp ou ~o dot tt6a), d• t111p!M
(~I 11111 1V1J1 ú IJw!tlM. 111/1.1110 OU T. .JJ/Q do A141.ulado l'olltiVIIra'J,
•• ••ltldll (IJIUC'I• eu /'lUc/o da C/1/tura. ttlnclt ou EdUfelo
.U.VH• CU/1/Ial.

o..: AI diapoalc6n sobre ol u101 das tllllnUiculu • •atlllleulu nu
1Mulll a 11u1 obru uplcla11udu obiii'Y&lll fllrll prllprtu, prDV1ndu d1
c611lp1 11111 nor•aJLu;óu I:IPecltlcas Ct•r•111a1ostu &IIU·opoió&Lca.
l••lôtlC'I. blblllllllflea. botlnlc&, zoolól:lca. •te.), Pr.lll&nalllaa d1
ISIÜIII&dll cilltC(tiOII au flol'lllliUdOI'II, TIOOI\hlcldu llltiTn&C\OnlillllnU.
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PNCiiiOI PIM:ICLillrU, qUI riii:GfOU .. IftU Cl,llllpr. 111\llf. IILI&llde 11 IIII. de
faur •m f1• <la linha ma<llanta o ••prap da lllto. 1 ~art:le&o da .11. .

palavra.

l't
Slo lnCIYIIIYill na hUII'ior da III.II."MI· til e . .a 111\clal-n", 1
portantO, lfllh para 1: fnontl U IUHidU <III <IIIIU ~lta
qUI C'OIIItltU. . parflltOI lruPI'~ 011 ltJ. . (C'~ UC'ffh I,..IIU ela YiU&oa

l'o.-....

C. .POIIOS ~IIJOI ptet1J;OS tlnnln . . III. 11. OU d: ;III• l..-c4.. III• /41r.
IIII• lUIIIf. ate., III. VU di I• I.>IIIICIO. 1• ~U..r, 11r• WIUt&l', lU.]
&qUI]U ILIC~fl~ll III. 11111 I Prill.llrt COI\11)11\te ' UI 11111&1, UI V.laJ',
u.a Cantai ou uaa Jablodannl • a 1111111U llll. I n llJI r. •· bllld11. nla-

bn.r. du- ptJcacio. n- prlmir. a- d . .,,., dt• c,.r., llt• -'•r:Jtl*. ,..
tntv. •- tllttce. c~r•- 4ra. ,.rilM- rre:: •· nlllr, •- ftJcu., ,..,.

-··

:z•J

Uo dlvbívala no lntlrlor da palavra 11 lanulilea da lllau
conaoantll qu1 nl~t eonunu•• propr~amonto uupoa • I&U&I. .MI a&
&uc•noka d• • ~tu n, e0111 valor d• nu1Udado, 1 u•a I:OIIIIIOI&U: &I• IUCII'.
u~ 61tdo. op• t1r. sut- par, &é>• sllluto, &d- )DtlYO. 11· u. Ht- ..•lU.
Jp~ 1/Jtm. oê>- vJ&r: d . .- c1r, d/1· clpllna. non.• ctt, nu- car, n•·

ddv. u·· "" ad• 11/r&v./, Dar- "'- dl•ft'a6• .., dne- •a. Ir- Ale..
rit• 110. •u•- -tfr, . . . Mllta. i11t1r111- n&ll&« lllr- ,..., eoJ- ,..,,
p,.,.. f'OIIl': u- ·~ur,, bi1· ...:ttJu. 114$·
Wuax- r.. tflllrlx• ta.
U• clut: U,_- IIDIItl, CIPI:t• -nr.., fnfflU- -t« d • ~cf .. <NHJt•

1a11ar, ,,.. ,,.,..,

••n-

t'IIU. llln-

u., ue.

•••e.

:1•1
AS IUCU16•1 d• 1111.1 dO 4UU CfniOaRtll Otl lt1 Jl 0111 I, O Y&llr ft
nntlldtdo, • elua& oa maia conaoan11 alo diYlai ...ll ,., 4• dob;
. .101: ' ' n1IU IMn. IIII doa IMIPM ~III 110 ln411'i&ivall (di ICII'fe 1
,pnealto t•'. 1111 arapa foma li!..,. para diante. neande a c:Qioaatt o•
con-ru•• ou•· o pneadafl II.PC11 & ailaba ant1rlor. 11 Mlu nto 11tra
n1ntllllll dDUII P'\IPGt. 1 divido d•·•• 11111111'1 anua da liltlllla e~:~n..ouu.
tl. . plol dOI dGII CIIGI: c. . - llni&. H'• Ulp. ., . . . biM&. U• IIUeu, iiJ·
C/IJr. 1/tl• crlti.O. lllll• CI'IV&f'. ~1'.11111• II'Ddfl': lb.l'• tlnti.O. dllp•
n1ta. lnt11"1· r1/ar, Ia•ll- dacls•o. 10/1• rJcJd, T•I'JI- IIHJW, rut~•
rlnJg.
o1•1
A~ \'OIILI COI'\IICIItiVU qu• nlo p•n•nnlll a dltORIOI ca.cnstlfttH (U
qft PlfliRCIII I dltORIOI 1111~1 llpG Mnea H IIP&r&lll: li• ,_, C.&tl•l· ,.._
JrurJ- rui. on~ -.1.11. I.&CtJa• rl.u, tnn1· aiS. .) padllll. te a pl'ialllra
dll&l RiO • 11 pncoclldO d. I OU IJ', I IIII- (1111 IIJ. . IIG&ll, Up&rar•ll
na ••erata: ala- õda, u.- u. caM Qalla. t"O· omJIII', a- .,., nu- ldez.
P,fdfl• ,,, VoiiO• 01. 0 111111110 SI IPIIca 101 CUOI di COilU,Wdtllt di dhaqoa,
lp&ll ou dituentu. ou da dltonao• • votais; c.aJ- lU. ctí· 111, &ttl.lli01, nu- Ju.
S'l
01 dL&fUIII 111 • qu, - •u• o u 11 nl.o pronuncia, nuaca 11 HDir&lll
da VOIII ou dltoft&O IIUd!.Uo Cnl• JUD, na· IUII; PI• que, PI• qiHIJ, dO
1111110 1~odo qut 11 eanalltnadn 111 • qu '"' 0111 G 11 H proauncla: li• 1u-.
..ti• 1110. autt- IUillõ trm.m~ quu. lt•• quas,. qutia• quar.
&•)
s, tran11tnnelo da u111 Ptl&vra composta ou d• u11a c:oMIIInaçte d1
palavra~ •• qua lia 11111 llaran, ou lll&lt, n
a p,artlelo coLacldt coa 0
filial d• u• da• ella•ntoa •• ••••ros, d•••· p~ etaraaa 1 r•nca.
rn•tlr-11 a hltan no Lnlelo 11& tln.ha 11111illaca: u- ""llfvH. ~-~
-hll-llftot ou .,nnJ.•J()(l- - ..-. vte•- •a/aJnnr•.

llut X.Xt
llat Ulln.&tUfll o f.IMIU
Pira rlllliVI dt diHPitM, ealla qual podori IIIRlaf I IIC:rita .UI, liOf
e(lttUJ\1 ou rat:ltto ltltl. alloto na aadnatura 111 uu no••·
COIII O IIIIPO f.llll, podt IIIIRtlr• .. I &f&!la arttlnal di OUaiMUir nn~u
-reltll. n11111•• do socl•dadn. . _ , • trnatot qu1 llt.IJ,. lll.ll:r:ltoa 111
rqlno ~!JIIco.
ANEXO 11

NOTA txi'WCATlVA DO ACOUO OkTOGtA1'1CO DA UHGUA POITUGUE:IA
(1110)

1. •••,•1• brfY' dU •çpt!lpt pmmnçqt
A Dxiltlnclt di dU&I OI'COiran.. one1111 ~~ IJnfU& PII'CUIUIII., I
lualtiUII 1 a llrulltLn., llll 1ido con•Ldlflda ca111o tatt. .•ntt pl'IPJ\Id.letal
pan. a un!Ullt lnwro:oRttnental do pO)ftucuh 1 p•r• • 11111 prutltll na
lllundo.
---Tal alttaaçlo Ulllfttl, COIIIO 6 l&llldo, & IIII, IIli IIII 0111 tol
adoptada •• rOfnlp.t 1 prlllolra aran•• refonu artolri.ftca, •u •u• nlt
rol IUIUI\11 10 lrull.
Por lftlclatlva da Acadtlll& lnliltln dt LluU, . . eon.aenbtta a
Acad. . la du Cliaelu dt Lllbcaa, c011 o objKtlv• dt M •blllllu,.. 01
lnconvtnltntu llnta tltll&ele, to! aprwvlde 1111 1131 o pr!Julro acorte
ortotrarte• •atn ~ort111al • o lraall. Todu·La. por ru:lltt 0111 nA•
IIIIJIOr'tl apra ••nclonn. ute aconlo nlo prod111111. tftu.l. a tao dtsl.lldt
u111ncaelo doa doi& tlstt~~~u anoarlll.:oa. tacw 4111 IDvou 11111 I.Ude t.
conveneão ono1riftca ât ihâ. hranti i i âivi,.Pntiâi ~iiiiji*Ahi not
1{pnby!trlp llllU'atanto publle&dOI pt!U du&l AcadtiiiU, 11:1111 punh. . IIII
••14-lnela ot pareai tiSllltadOI pr&Utol de acordo <ID 1143, HP&IIuta•ll,
. . 19~5. •• Uabo&. nova tntontro tntl'l I'IPrt"ntaatn da•ualaa duu
aan•aaeO••· o qual canlluitiU i. challadt Canvonel• Ortoar•tlca
t.uso~Brllllllra III l UIJ. !!fali 111111 VIl, PONIII, Utl ICirdO nJio prod~U 111
aiiiiiJadDS ttiUOI. Jt •uo 111 to! tdopt&dO •• ~CitUial, IIU nlo RI
lruU.
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E:m un, no Bn.aal. 1 •• tt13, •• ~anuaal. ror. . pro•ul1&4u t 1 t1 11111
N411zln.m nbltuoclalmtnu u d!ver&incaas at<o&rancat en~n 01 cltll
Plllll ~~~~ur d1nu Louvjv111 lntclatLvu, conunuava• 1 Plnliur
POI'III. dl\•a11:ine111 IDriu Intra DI o!OII IIUIIIIII anolr&tlcoa.
'
So stntldo dt aa rtdaulr. a Acad. .la du Ctfn~u olo Lisboa 1 a
Acad1m11 11'1.1LitLra da Latru lltborar&ltl •111 11?1 u• novo proJ~eto de acordo
que n:io foi, no •nranto. ~provado oncLaltRII!U por ra:r.On d• orc~ 111
poiltiCI. IObtltUdO V!&lrltll III PortUJII.
E 1 n&III c~>ntuto QUI 11111:1 o •neontro do Rio de Janalra, 1111 .ll:tia di
IIII, ~ no ~ual $1 ~ncont.r111. p1la Pr:illlllr& vu n• lllltória da un 1u1
ponu1u1aa, rtPrtunu.nus nta apenaa dt Parcunl 1 do BruU 11.11 ti!IID••
dts elnco novos paans atrleanoa 1usóton01 IRtrnanu' llllflldn da
d•tcoLonu:aclo ponuiUtll.
O ... corda ono•ranc• 41 !tU. con11culdo na raunllo do IILio di
JanDtra. neau. por•a. tnvttblllnda Pila ruccllo pol6•ac1 ~ont'* •I•
llltYita ~obt•tudo ..,. ~Of't\1111.
2.

lldr•

@ I[JS!IIR da IE?rs!QI Qrtmt0tAI

~trantt

O tracauo IUCIIII'IO dat IC11"'oa; ortOiriti.CCII &aU. ~Of'tUIII
I I 111111, lbt&n;;tndo o di !OU t . .INII 01 pa&SII luaóto- di Atrlea.,
t.pon:a rentctlr nnu..nta &obre 11 n.du da tal 111atocro.
Analisando aueLntaatnu o eanulido dos aeordoa dt 1045 , di uu, 1
eo11e!u•lo qui •• colhi • a di qu1 1111 vlsavaa lllpor 111111 unlllcac&o
enttr&tlca &Moluta..
ta tanaot quantltttlvot • co111 llu• •• ntudos dtMavolvldOI p1l1
AUdtala du Cilnctu III Llllloa, coM ban n1111. ~ru de ctrca 41 110000
'ti&nas, ca•clul-u •u• o Acordo dD I til contta•la a unltlcaelo
ortoarlltlca •• earca dt 11.5, do voeabulilrlu IIH'al da Uncua. •••
-IIUia•a., IObretiNe J; CUlta <la lllllpllftc&ef,O drilt.\e& di li.ltllla di
ac•nna;cto arUiet. p111 IIIPrtllio dOI anntas nu palavra&
pnpuo~atonu • pan~lltonaa, o ou• n&o to! D- ac•lu par ultll partt
suhtanclat da optnlio pUblica portUIUIII.
Taralll6• o aeo111o do 1141 propunha uaa unltlcaeio onotr•ttca
tllaoluta 41111 nancl.ava n I~ do vocabult.rla ltrll da l(np.a. )llu tal
u.unuclo 11111\taY& •• dot1 prtndpto1 qu.1 11 ravalar. . Lnlc.tt*Vtil
para o• brastltlrol:
ai

Conllt'IICJIO d.U chuadaa COIIIO&Rtll 111ud11 ou nlo &M:Iculadu, o qu1
a 111111 Vll'dldtlra rtstauraçlo dntas eon~~t•• no l!ruU,
1111 tlnhu hi flluito lida altolldu.

III

Rnotuc.lo d&l dlven:tncLII d1 actntuado du va1a11 tónlus 1 1
d&l CORIMRtU Rllall .ti I lt, d11 palavra. Pr11Pinlll:ltonll (ou
no 11nuda 4• pl'áttca porrutut.,, que con•l•tt& . . aa 1ratar
atudo • nlo elrcunnuo, contor~~a • pr&tlca bra.UIIr&.

eorren~ncll&
uu V.! qua

O. Hlllld&l
lldríiJ:utu~
eo~~ •~nta

AuL• •• procurava, pata. rosoh••r a diYorl•ncla d• acentuaçlo
vUtea 111 palavras coMO .'lnt6nio 1 .4nt6JIIo. c6tr!IH/o • ~ ~~111 ro 1
tl.aorP. oXl6~nlfl • oxJtlnto. otc., 1111 tavor da ••narallzaelo da
anntu oct.o eom o dlacrlcLeo •tudo, !:na 1oluclo ntl•ulava, contra
IOdl I tr&dlçla OriOiflritl POttiiiUUa, qUCI O ICIRtO I&UdO, Rlltll
euos. '''"" ·~•Inalava a tonteldad• dt voaal • nto o nu tiMbn, visando
IISIIII t 'IOJVIf &I dlfttiRÇU di PniRIIncla dtqutlal I'IIIMII YDIIII.
lo. IRVIIIILHu;lG pr&tlea d• tall IOiud•a IIVI•RDI i canthssJio
111 que nta i ponival unlncar por via adalnlltraUva dlvtf&lnrlu que
aaHnt~m 1111 elaru dlttllntll da pronuncl&, u111 dot ~rtt,rLn, ti!U, 1111
4UI n bu11a o 111t1aa orta1ranco da lincua portucu•••·
N•"u eandlchl. hi quo procarar u111a vtrd• dD unttlca~.lt
GnOifltle& quo 1cauul1 111111 o !'llturt do QUI o pusafo • .... ah I'IHID
ucrtnear 1 lllllplltlctelo ta111llf11 prnlndtda •• L"'· •• tavor ela
11UI111a untdad• pouiv11. Co• a •••r,.ncaa di ~lneo noYoa palllt
!UiótonOI, 01 tacUrll dD dUIIrllleJIO da URidaell IIIIRC:ill d& li!\1111
por\UIUIII rar~11~1o llntlr co• 11111 aeuldado • naH• •• dolllillll
ortearatlco. Noltt nntldo llllparta, pol1, eo•n...:rar uaa. Vlllit d1
ua1t1eaelo ·onoarãtlca quD nu • d•ll•ltt 11 dlttroacu attualllanta
o11n1ntu 1 pr1vlna contra 1 dntlrtcaeiG lftocrlltlca da Hna•a
JWCUIUUa,
l"ol, poLI. tendo l'flll•nna utu ollfoetiVol. qUI 11 OJ.n • nov• ~.~~
41 unatleae&o onoaranca. o qua.l liPrtiiM& u - vanh . .nu toru 111
11111 n Qlll torllll CORIIIUida.• IIli U41i I llld. lllal &!Jida &III•
avtldtntlllllnto toru psra unltle&r ortotn.nca•ont• c•l'l:'& 41 ,.,. do
YKibul&rlo &trai da lin1ut..
:1. hnn• • "'butnç!a dp npyp um
o n••• tr1to 11• 11nltleaeto arto~:rlltlea a1ora 11fOMitl eont611
1lttrac611 dt tor111 Cau 11trucurat • el• conuú.llo, relauv . .arue 101
IIIUrlnrtl. Podo dl.ur·n. IIIIPIIncando, 11:111 . . ttriiOI 41 HV"II.tura 11
apro:C!:101 11111 da aeordo d1 1 PI•. 1111 quo 1111 t•,..a• <11 eonttDd• &llloi>U wu
JMiet.G ••I• cantotaa <'0111 • profKta de 1116, atrU HPttrlllo.
Elll l'lllclo h aluracou de eontaUdo, 1111 atKta.a sollretu41 •
t'IIIG du eon1oanus 111udu ou nh artlcultdu. ~t lill.lllll 111 acontaaefro
ll!inca. UJ)Iclat.lnU du •sllni.:.uLu. a 1 hlt•naclo.
r~<l• dlur•u 1111da qua. no qaao rupDIU 11 alt•raç6u 1111
Cllllttullo. dt onu.. "' prlnciplot 1111 qar Ut.IRt& 1 tf'C~Cn.Oa ,anucuua,
11 pra vUtllou o erlthlu ron6~1co (ou ela proaíaneta) ee• ua un1

---''""=·~ln;o c~~~rfo cr~i6 '~,:~~'i-a:f~C:Ue

dthr11lna. allãl, 1 IUprualt
&rillc·• du eonaaantu 11111du ou nlo ardculadu, (l.IM . . III• ton11rv10
na orroan.na tu11cana us•nclaltnanta IIOt radu di ol'dtlll ttl1111116t:lca.
E t&ltlb•• o crlt,rlo da pronuncia ou• noa IIVI a ll&ntlt 1111 ceru
""-"~ III lfltlal duplu do tiPO da C'anc~r • c.arlctor. facto 1 tu.,
IU..JJ~ .roao • .nmtuoi"o. etc.
F' ainda o cm•rlo da pronilncla IIUI eonduit & IIIAUtando da dutla
•ctnt•aaelo 1rULea ~a tipa d• eton6r~lco • ocanl•lct. 1ff111.,o 1
etf#ll."fl. tln&I'O t •inoro. 1•nJo t llnlo. 011 di lldnua • 116aw1. ,.,...
1 dr •n. :~n11 a rln/1, ou ainda d1 liiW 1 IJ•N. ou ••rn 1

ou.

••mf.

l'\pllcln•-11 1111 ••tuLda 11 pr:lndpalt aluracOn LnU'Moitldll n•
navo u:cto d1 unlticae&o ortoararlca, an1111 co•• a UIDoctlva
Juttlf'··aclo.

u. Emde de 9'mstp
Co•• ' 1&11141. 11111a c1,11 pr:lnelpats dltlculdadtt na •nl.tlcaclo da
or\O&ftna da lln1•• portu111111 rnldo na nluelo 1 all••tar para a
-,rana d11 con•oanua c • p. •• clftll , .. dncla& con ..nintlcaa
lnurlarn. Jt ou• nl•u• rorcu dl"ll'llllelu na tua 1~
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Anlm, IJIIIU VUII, 1tta1 ~onroan1u slo lnvaru.valmlntl protertdat
111 todo o npaeo IIOitl'llleo da hnllla portiiiUisa. ennt"1'Mt 1uetd.l 1 ,.
euos ~o111.o camput~. ncr•a. ;neto: ad1pro, aprJdlo, nllpcJ.u: 1w.
~~n .. ~1111. nlo ulatt q~Jaiqutr prot.Jema ortoarUko, jl qua rals
canaoantu nlo podtlll dtl.ur dt 1r..tar-n (v. Ban IV. I' a),
Sollti'OI euoa. por•lll. •U-u a sltuaclo lnv1rn da azu1rlor, ou
uja, 1111 eonJOantn nlo Jlo proterldu 1111 ntnllllma pronlln<:la clllta q
lln11n eomo aeont1<:1 e11 •r~llo, lll"lcc/vo, d/,ncrllo: tdopclo. 1zacu,
6pt1100. etC. I'IIIU "'O UIIU lllll pnbl1m.11., E ,qlll na l'lonaa Crillca
brullt!ra h i multo ncu eon1oanus foram· atlolldu. ;~~o concrlrlo do qu 1
IU«de na norma crlnca illsltana, 1m que tais eonsoantn a1 connrva11. A.
IOillClD qUI &lOta J<l: &dopu (V Bau !V, 1° bJ l a di &J IUPrlmlr, por
~,~. . INntlo d1 eoerln~la • d1 •mltormlz.a~;t.o de erlt,ritlll {vtJ. . -.. u
raz6es de talsuprrn.lo adla'hce, era 4 2.1.
AI p&Javrn at1etadu por tal tupnstlo r1praunu• 0.1!4.., do
vout.uU.r:io cual da Un1ua, o qu e pouco •llnlneatlvo •• t1naoa
quanmatlVOI (po~Jeo m111 dt toa palavru 111 nr~a d1 110000). !1t1 n\!Miro
1, no ~ntanto, qlltUcarn•smentt illiJXIrtantl. J' qlle ~omprHndt voc&bulol
dt us~ multo rnqu1n.te l~omo, por u .. .11ec•o. .11ctor, actUII. ~o/ecrlo,
roler~H•o. corrtrrlo,
dtrecrl.o,_ d/rtrror. e/er;rrt_~;.ll/_ada, racror,
/"llcrur.1, Inspector, [I(C't/YO, Opu mo, et~. ),
0 tlrCiitO C&JO qUI U VtrlflCI reiatJvam•MI li.l C'OniOIMU C f p dlll:
nsplltO ' ascllaç.lo d1 pronuncia. " q~al oCOI'l'l umas v•zu no lnurlor
da rwesrt.a norma culta let .. por ex .. r11cro Oll cato, .dtccl.o ou dlrlo,
siC'ror ou ur<Jr. etc.l. olltr._ vuu entn I\OM!III cult.aa dlltlntu Jel..
por •~ . rur<l. rectrlo em Portu1al, mu ru11. r.ctp~l.o no llrnll).
~
soluclo qu1 st prop61 para IIUS casos, no
ortOit'or!co. conu.an 1 dupla ~tr&tll (v 11111 IV. l'c).

novo

tlato

-~ estn cuas d1 1rafla dupla dlveu.cructntar-n as poucas Vtr1ant11
<lo ti~C di slil1dJCD t slidUo. suiHJI • :rue//, ltmilldllll 1 tmida/a.
111111:1!11 e :m~:~rll, .arJtmiU<'I e llflm~tf~l. 1'11 QUUI a asdlaelo da
pronllncla u verJneo. Qu&rtto is eonsoanrn b, IJ:, m e t rv. lltn IV, 2').
o numero dt palavru abrancldas pele du1111 crs!!a 1 d1 errca d• 0.11..
do vacablllirln llr&l dt lil'llll&, o que • pouco lilnlll~atlvo tau 11)1,
po~Jco ma.ll de ns ptlavru em cerca de 110000). emb-orl n•l• n 1nctu . .
umb11~ &ICilns •·oc&bulos de uso mUlto frequal'ltt.

~'""U'>H<""'"'c"'''"'"''-''•"•P"""""'''-"a''-''"''nouo•••N"''~'-"n'"''-''<rtU'•riUJIU•dU•o•-'ll!!•••"L.J'~V

AI 11~6.. qu1 levaram • supnnlo du consoel'ltll n~udu ou nla
articuladas 1111 ptlavras ~o11111 acl.o Ucc41ol. UJvo C.acrJVCI). dJretGr
{d//'H'tort, lirlmo (óprJm<JJ rortm enonetalmlftn u llllllntn:
e)
o ;~~numenco dt qu1 • manuunclo d1 tala ~onsoaa.tn 11 jUitlllra Pllt
111..rlvo• d1 ordart. etlmolólltl. pernutlnde~ nlll'lalat m1lhar a •J•IIarldatll
ua aa p1Javra1 conc•n•n• da• Olltral lln1uas roMinicas, nlo tta
col'llln•neu•. Por um (ado. v•rlu conso1neu rtliRolócJca• 11 ror••
p1rd.1ndo n& 1Voluc1a das palavras ao lonco da 1\lnórta 11.1 Un1u1
portUIU•tll. Vlrlo• s.lo, por outro lado. os IUIIIfiiOs dt DlliVtll dlltl
Upa, p1tttnc1ntts a diter1nus ltnlllla rom.lnleas. QUI, tllltlora
provlnJenteJ do mnmo Ctlmo Jatlno, riVIillll IRconltlllncJu qllanto l
C'lllllf'V&I:I.O OU n.lo dU nfltldU ~ORIOIIUII.
t o ~aso. por r)tlmplo, da p1Javra ob)erto•. prov1n11nt• do I•U•
oO,facru-. qu• eu a1ora connrv:ava o c, .Jo contrerlo da qu1 sucede 111.
fn:lds Cd. objerl ou 111 upal'lhol (cf. <Jbjtto). Do 1111110 11od.o prrtJectl
(di ptO)fNU-) lti.IRUnl\a lt. 110r1 I Cllrl& CO!I C, UI COII.O seonttCI ta
upal'lllol (cf. proyectD), mu nlo tm rr~neil (ct. Pro.Jetl. ~Htll caaos o
Italiano dobta & conaoantl, por lllllll>laclo {Cf. 0/1/l!Clo t PNII~f!O), A
pll&vra vu6r1a hl multo 11 1raf1 um c, ap111r do uPtl'lhal vtcronll, do
tranrh v/Notr~ "" do ltsll•no vuror1a. :.lllltoa ouuos u:emp1o1 n
poderJsm eltll'.' Alib. nlo 11m qualquer eonllstineJa a ldtll dt que a
staUarJdadt 4• portut:Uh ro111 n Olltrll linllli.J rominlcas pana peJa
1111nutenclo de consoanttJ .. ctmolólltn do tipo mtnr1onado. Cantrontlm-u,
por t.umpJo, ronnu como n llllllncu: port. acJdcrtrt Ido Jac. zcCidtllrr-),
up. "'Cldtnto, tr . .acc1dtnt, it. acc1dtnra: pon. diT:l<Jnarto ldo lat.
d/Ct/0/UrtUw), np, dJCCIDI!SrJo, rr. d/C/10/Iffllrt, lt. d/r/ortllf/0; P<lft,
dU.ar •do lat. dlrtllrtl. np, d/etllt. !r. dicrcr, n, dUtllre, port
estrutura {di scrucrurs-J. np, ucru~rura. rr. suucrun. lt. struttUI'II:
ttc.
Efft conclns.t.o. 11 d-,v•rcin••• enue &~ lincu&• rominlcu. nu ..
doraJnJo, Jlo rvldtnttl, o qlle nto 1mpedt, al1&1, o lmldl&to
reconh~clmtnto dJ Similaridade entre 1111 rormu. T1Js <llverloil'l~lll
levant~o ~ din~llldldtl 1 m1mor•~•ch da norma lr&f!e&. na ~Prlndtnuni
dntu l•ncuu. mu nto 1 ~om cerceu 1 1111nuten~lo d1 conto•ntn nlo
artleul:<•lll 101 PDM:IIIIloil qu1 vai f1e1hUr aqutla tsrer1,
JUititlc•~:lo dt que as dltu con1otrtUJ mudas tnvu1 o feel\~m~nco
ptetldtntl 11111t1em • di fr1co valor. 11 que, por um lad<J. n
na llncua pall''rll um •·ocal &re-ton•c;~~ abrrll, uf!_l I pruenct di
quclqu<'r llftll ~llcrluco. como em c~11r, ps.ac1ro. ob!M~O. P"l'' ~·
!azer ••ma predleal. ~te .. e. por outro. 1 eonur.)')H!O d1 IIII eonso1n1u
nlo 1m~1de 1 llnd.tnrll pan o tnlllrdee~mento da ''111.11 1nttr10r ~m casos
co111o ~.·c1on•'· acru11, aaultitdtdt . ..... clldl.o. racuar. etc.

bl
ds

"'

voc~l

ma~im

E •ndliC\IIlVII que 1 supress.lo desu tiPO de con1o1ntu ,.,,
fac11itar a cpnn41UIIfll 41 1ratla du pdavru_!!!I QUI tlu oornl.lll.
e)

DI racto, como i qlll uma cnan~a d1 t~< ano1 oodt com111•tnder qut 111
palavras co111o coneepr•o. t.,crpcl.~. r~repc•o. a consoante n.lo
:r.rUcllll4& • u11; p, 10 oa1so qui em vocabulot eomo corrteclo.
dlteCC~' <Jb)l<."ao. III C'OftiDI!ICI I um C •
So a euna dt llm enorme urorco de memorouelo que poder& ser
Vlnlll,lo .smtMI r1nah~111o para Dll~UI areu da aprendi~&Jim da t.ncua.
di
A dlvua:irr.ell d1 1ratlu 11tl1nnte nuu domtma entn a nor11.a
lllsUan&, qu1 teimosamente conserva cansoantu qut n:lo 11 _articulam e•
todo o dommlo c•o1ratlco da ll~t~:ul O<JrtUI\111&. e 1 noma brulleira,
QUI ht multo suprlmlll tais consoan1u. i ineomprunsivli para os
hultanutu ntui'ICilrol. no~neadalllel'lte para profeuortl • euudaMII d1
pan.ucu~s. Ji; QUI lhu cria atnellldadu auplem1nurn. nom1o.dtm1nte na
COniU)I:\ dOI di~JOnlriOI, 'llm& VIl QIJe 11 [IIJóiiYTU em CIUU Vill •111 llll&fU
dlterenaa da ord1111 altabttlca. conforme sprntntam ou nlo a eon•oanu
IlUda.

I)
Uma outra'7uto, uta d1 natu,..u psleolólie&, •mbora n111 por luo
••~'~"' liiiPOnantt, consisti na conl'l~çao o• q~JI nao 1\averl unlllraclo
ortov•ne• da Un111-1 porrupna 11 111 dl~perJdadt nlo ter ruolvlda.
t)
Til dlaparldada orucrUica so 11 pode rrsolver nprlmlndo da
nertta u eonsoantu nlo a.o:Jculadu, por urwa qllur•o d1 eotrll\eta J•

::·..~~i!"!~~~: !:.:!e:~~· l!~:::~~:~:~~"..i:SPO:.: :,u~r~~a~,~~~~:::.'" 'caue
.~ lloPHc&eio do pnne11110. bucsdo no '"IUrJo ds pron\lncta. d1
qu• as eonJos~tn ~ e p em eertn stqllincJU consoninucu 11 lllPTimtm,
quande ~loo art1<:'uladu. conduz a &Jcumu oneoncrlline1n ;~~pannas.
conforme suetd• em ps!avru como ~po~Mwco ou t:z1to (Uill p, Jl qlll uu
nlo n pronunc~&), I par d• IIPOCI/lPU 011 t/IJf'C/0 (Visto qiJI aqUI o p se
ucl~Ul:\1, norurno· rum c. por eote ur mudei. ~~~ lado d• noctii':ICO (cor.J
c por •.c• 11 pronunctarl. rtc.
T~l JIICOIIItllfneJ& e 11penn llolllrtnu. De racto, butando~n o.
eonur' açlo ou suprusio d1quetu c~nsoanrrs no tr~tuic di pron~Jnela.
n qu.. nio farll nnt1do er& mtntil-111. em c~rtos CIIDS, por raz6u dt
psrerll·•seo lexical St u abnsn nl eu•pçlo, o llttnt•. ao ur que
ncre,.~r detemuna~& palac·rs. ·:er!a Qlll rt~ol'llar ~"tVIamenct, po.r1 nlo
ecmtttr erros, se n•o hn·erJ:o QIJirol \'Oe&blllos d& muma__ (:omllla que 11
ucrt\' nem com tHt tiPO de conaoante
~o1a1, ~li'HI'ineJal ortocr&rtcu do mesmo l!PO dll qUI :1111ra 11
------pfati61o-m -ronm Jl actHU ni.1 Bnu d• !U~ rv. l!an 1'1. ultimo
psnu .rol. qu• eonncru:~m ZtiJ.rJ,u cama ~uundo ao !&do d1 ~rnumptJYO.
~lftvo. :1 par d1 ,·~pror • r.1ç~ru-r~. •ilcsonsn<J. mu atcr•o. et~. ·" re:t.lo
~ntto •dUtldZ to• 1 dt qu~ t~u l!llll\'rZI tntrar~m e se fiur~m n:t. lln1us
•m c~nd1et.u dJhrencu " Jlllttr!eaçio ~· ,rarla çom b11.st na'
pronllnel& • cio nobre como IJ.qllllóll r&~i.o,
~ ..,..,j,

~

4.

':';c~so1

d! dupla rr•O• !!!ln IV

1• ç d r ?ol

S~ndo a pronllncll um dos erlteno• em que uunra a Qrtozra(Ja da
l{ftiU& POttllllllll, i- JDIVLU.VIJ qlle I.ICILCt!l 1ralJ&I dUplu n&qUI)II
CUOI ~~~~ QUI tliiSCflll diVtrliJI(lll d• lrtlCilJa(lO -~UantO U rlftrJd&l
'conaoantu c f p • linda 1m outros euos dt menor lllnltieado, Toma-sa.
ooram. prutc1111nt1 Jmllonivel enlll'lrlar llma n1n. elar& • o.bran11nt1 d~
euoa cm qlll ha o•ell&elo enn-e o •mudlclmlnto • a prolaç.lo .taquelu
eonto•nt••· J& qur c~da1 n uq~Jinelll ronsonlnUcas tnunel&d&l,
qualqt.o.r que IIJI a vo1al prt~ldlntl, admltlm u dUII alttrnttlvu: e11eto 1
Cllt<J. ··•~.aer1n1 1 e11r11tc~n. d/crlo •. dlc•o. f•cta 1 fitO. ucror a
lttor: crprro c cu~o~ c<Jncepr~o • conc .. cl.o. "ctpc•o e ne .. c:lo:
Ulllll:/lr~O I
IIU<i.JlC~O,
ptrcmptOI/0 e ptrt.rttOr/(J. IIIIIIPIUOIO I ll,lft(l/0110:

t[(.

De lllll modo ltr&l pode dizer-,. <IIII, n"t" eo.•os. o lllllldeelmtnto dt
eonsoantl (extpto tm dJcç~o. {llrt<J, sumptl/11111 t poucos mais) u vermca,
aobrecudo. 111 f'artiiCil • nos p1i111 afrleii\<JI, tnqulnto no !lnlll 1\1
IIICIJIC~O tRtrl a prOI;IIÇ:IO I 0 rmllde~tm•ntO di m111111 CORIOintl,
Tomb1111 ol outros e:o101 dt duDII 1rllla ()i llltnelonldDI ''" 4.1,), do
tipo ce 111bdiro 1 sridir<J, 111~:11 • suei/, •taitdt/11 • 1111id1111.
ommsc•cnte • atr/ICittltt. arlrmertca 1 arJrn•rJc•. multo 11111\01 reltvanttl
tm [(rl'nos qllancitsti''OS i:lo qlll os lnt•r•oroo, n vu,tlcam sobretudo no
SUJJI
'l'raca~u. annal. di f<Jrmll d;ver1rntu, !no '· do ra•IIRO •umo, AI
piJavru 11111 conso1nt1. m111 ;~~l'lttiiS e llltrodualdu n1 linllll por vJt
popular. torai!!
undas em Portlllll e ll'lfilntram~u nom11damenu 1111
UCrltOrtl dOI UCU)OI XVI • ,'(V!J.
01 dlcionarlos da Unllll portllCilll&, qu1 panaria a rtllltlr u
duu f,>rmu. em todos 01 enol di dllpia 1ratJa. ndancer.lo, Ctnto qusnto
ponl\'tl. sobr<l: o alcance lltllr&fleo • soc1al dnta oaeH1~h d1

1•

ptonlln~ll.

3. ~·'"'' df •srntuas!p rtJPH !Buu

5 L

•.'\&l!u

ym •

X!!!)

ural di ouutio

o snum& de seentuaeio crdlea do porcu1uh ;~~ctualmtnte em ,.,cor,
c ..trcn •mente <ompl~'~ c r-t•n~<oo~o. remon<a nnntOII"'IMI I Reror"''
Or~o•r·,flea u
JPll
T•l suttm& n!o se l!mJla. ~m ~era!, ~ nunalar aptnu a tonleidadt
du I 1115 Sobre U QUIJJ ctCUift OS ~tll'ltOI lnflcos, 1'11-&1 diltiRIUI
tamtltw o umbrr ~UtiiS
':' .noc em n~nu. n ~~h~~~çu <!e prQnllno:lll. entre o portUIIlh lllrDPIU
t o ~, BruL!. ert nuur~J que 5UrE•neflt dtVtrl~ncl&l di auntUIC.lo
crarlcl encre u duaJ ru!Jx;~~eócs da l•na:ua.
,..J..,.
'1'~11 dlvtrlinc•&l
t<lim sido llm obstlrlllo i u:tlflCIC.lo
of!OIII:•CI dO portlliUh
t ~erto qut •m 191), no Bttll!, e em JP73, em l"ortu111. tora. d&d~
&!CUrti pauo5 ~11n1ticatt~oi; no unudo d& unillra~lo da auntuaelo
crtnu. tomo 11 d!nt atru. l111.1. m11mo 1.111111. suballtaiiL dlventn~\u
~~:~~~~~:!. nnte dom1n!o, sobrctlldo no qu• rup1lta l ae1ncuaçlo du

Nlo tendo tldo vlabllid&dl prl.tlca 1 solllclo nxada na canvtMio
On:ocr•rleo. dt 1944, conforme Ji; rol rtferldo, duas uiUdll •r••
POIIiVtJs pera u procuro.r nsolv1t esta qu11tlo.
lima er1 conservar • dupil acentuae.lo crârtca. o qlll ronatltula
lllt.Prl lllll nplnl\o contrs a un1t1eado da orto1rana.
OUtl'l era lbÕilr os &etntos s;~i.tlcoJ. !OlllCIO adoptada •• ltiCI, no
t:ncontro do IUo dt J&nllra
_
&ata lllllldo, !I llrtCOnllldl no [ SlmpÓI]O LUIO-StuUI!f11 IObN I
Uncu• Portu~una Conttmpor,nu. rullz;~~do em I PU '" Col•bre, tinha
so~recudo a Justlllca-ll o raeto dt a flnllla oral preeeder a nncua
U~nta. O <I_UI IIVI IIIUÍ(OI Utlrttll I nto tmDrll&rriiL !11 prttjca DI 1cent01
1r•n~os, vl&to qllt 'flio os ~ons1d1ra• lndiiPirtt•v•l• l t•ltun 1
ç-proenalo dOI tll!;COI eiCfl\01,
A o.bollclo dos •e•nto• crafleo1 nu palavru proparozltonu i
~traxítonu, preconlnda no ·"eordo de liiUI. to!. porllll, eontutada por
u•a l11.r11 paru d1 op~nllo publln ponu1U111. sot.rnudo por tal rt.tdldl
Ir eon1n • !raqjçlp or~ e nto tinto por nur roncr 1 a

pnnsa or'ou•nsa

DUUuODOCONG~SONAOONAL
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o 1 didoni.rlo• .ta l!n1u• ji. reci&tam ntu latraa. pol& Ullt&
~Gi.\RI 1\\llll&fO da pal!Vl&~ do lalUCO I>OftUIUil ln\~\.l.dG POr tJ&I,

da !IU&Uh

~:o qua rn11tiU. ao ampru:o do hlfan. nio 1\i. proprumanu
dJver~in~tas auumld&l tntra a norma onocraflea l~&ltan& • a hraaJialra.
Ae eoJIIP\11111'11101, poram, oa dltl!ll\&rlol portlllt\ltiU I hrullalrol • 11;11
Jaraol, POf U.&lllplo, Jorn&ll a f&VIIII.I. dtP&nlfiO'-U-nOI 111\lltU Oldl&ç6U
a ,.. tarco numare da rorm.&e6&~ \'oeabularn co111 crana dv.pla. ou tlja.
~ 0111 llif'n t um hltan. o ,.ut aumanu d&&lll&'lllf&da • dnntcenariUIII\tl u
antradu tu;lc•u doi dlcloni.rlos. Esta• oscth~6•• varlfle ..
1obr.t~do nu . rorn~ae&e• por pr.fluçlo a na ehl.lll&da raco.poalclo. 011
saJa, am rorsnac6u com paalldOprafl~os da ortllfll 1r11a ou !&Una.
E~ &JIU.I\1 UIMPIOI di tall o&ctl&ç6n: ant&·rono a &1\Ufi'OUD,
ce•aduclçla • 'ct~ttlucaclD, pri•frontll 1 pramnras, &Dbrt-raJa 1

•-u

IOU'&Uilll, ~Gbff•lllltlf a IObrunHif: &llfO•&Iplrill I &llfllfiJl&CJd,
a~m:~-aprtndJIII•- • autOIItltwndJIIft/1(. a.,-o-JndunrJ•l 1 1.,-olndUit:l'iiJ,
••rt-ptcu.árJ• a ••ropacu.árJ•. •lv~olt~·diUd • •lv•olodtntd.
lndllo-raqllldl•n• 1 ltalborr•quJdl•no, .tot~·hllt6ria • #tOJatdrJI,

~~~~~n·ond• • mJt.-oDnfla; ate.
E5tU OICIItcOn slo, Ulll dUvida, diVLd&l t IIII& Clfta lll.bilUidlda
t C&lta d• si&U/tl&tlnclo dt& r"r•• qu.e sobra uta Jl;at,rla tora•
comacrsd&l na t1xto da U45. Tornava·••· pois. n•euai.ri!J ratoraular tall
nllfU de ~t~ado maia dar11, litta/tlitlco • tlrapln. rol ~ qu1 •• tantDU
f&Mr til I UI.
A llaplltlcscl.a t reduclo op.aradas nnu altura. n111 IIIIIPrt b . .
coa,run~l4&a..-9rovDc&r&lll Lcu&t!lllnn pol.mlra 11.1 OEJinllll JUbilei
port'IIIUU&. nl.a tanto llllr Ulll& o11 DUtra lncanlruincla rnultantt 4&
••lleaclo c1.s1 nova• "-'"'· m•• 1abratudo por &Iterara• battanta a
)n'âdel onoc;riftea nattt daalnlo.
A po~tclo _que aaara 11 adollta. raultD e11bon tan.lla tido •• contt n
mtt~u rund. .•ntt.du ao Ui!!. to da L"'· rnulta, sobratudD, do_ anudo do
UIO de hlhill 11.01 dlc!Oili.rjal port1TIU&UI & bnlileirol, Ulia COIIO &M
jorn&i• • rav\ltU.

&.:z.

O

~!l'tn

Apnar da Ln eh do no alfabeto du latr&l ll. • t y, manuvu. .-u. no
tntantq, •• rtlfll ; 1 flil!.ad.al tnttnomlnte. IIU.&Ilto &D uu 1110 nnr!U~o
pol& "lstl!ll outro• araramu eo11 o .. uma Vtlar !6nleo d&queJu. se, d.
tacto, u 1hollnt o 1110 r&~trltlvo daqualn latn1. lntroclul.\r-n-1& no
llttallla onocr.t.f1eo do portucuh mail 1111 rauor 4a p.arturbaclo, 01
Jtll. a poulbllldada de l'tPrll_tnnr,_ !ndlacrtmlnadl!l&lltt, por aqual••
lttl'l.l! ran• . . . qua li do nanacrltol por ouuu,
'7,2.

Mo!!çlp dp

~"mt

cpau XIV!

S'o Brnll. 16 com a !AI n• 6785_. da lt71.U.ll, o IMPnao <lo tr.u
roi l&tlllllll\t& r11Ulfll:ldo, neando tptnu nnrvado h lat:u6nclaa •u a
qu lttul<l&l d1 • ou /, naa qllllt u n pronunctl ter. qut•ur. UI'UtliU
t/OQUI/Ift, FQUUU't, tte.).
'
O novo tnto ortocritleo Prop6a a IUPrlnio co•pllta do t"••· Ji.
aeolllida. a.UU. no Acordo d1 I tu.. •rabora nt.o t11urana nplldt&.IIIAte
nu rupactlvu bua~. A Unlcl rauLiva. neata up.acto, 41:1 ra.peita ,
palavru <ltrlvad&l 4a nom.n pr0pflol anr&nl&irDI eoa tre. . (et
.. aJ/arJa~ro, d• WIJtr. ate.).
•
Gtnara!lzar a luortut.o do tr1m1 • •lhalnar r~~sl& ~ r.ctor qu•
ptrturb• a unlncaçlo da ortoarana portuau&~a.

nq• rompoma fl!ur 1CV! _

Sintttlu.ndo, p11d1 dlnr-u <!UI. quinto 10 tmDfiiO do hlrtn no1
eo111ponas, 1ocuç6n • tncadtamtntas vocabulans. n m1nt•• o qut foi
altatuu!o til I g4~. aD-tnaa n rtfomuLandD n rtaru d• mo4o 11ail t~ 1 r-o.
sucinto t 1\mpln.
D' raeto. lllll& dom1nio nt.o 11 ver1f1c:am pratica111antt d!VtrtfncLu
1\IJI; nos d\doniríol nu1 n1 lmprann nerlta.
1,3, O h!ftn nu Cprmu d1f1Vf11u (Bnr X:Vl!
Qull\to '-'i! ampnco 4o hlftn nu rormac6tt por pranxaeio • tllllbjm
por recotai!OJltlo. 11to •· naa rarma.çô&~ ~om puudopr.rtxos dt ortum
lf•Ca ou J1tlna . .o.prannta~•• alcuma lnDV&tio .'>nllll. alcumu runs d.o
rormuladu '"' l&f'IIIOI ~onu)ltuau, como 1\IC&da nos UIUilltU eu~n:

1. t:mymr1 do npyp tntp
:-lt or~anLAello de novo tuto d1 unltletçt.Õ ortci&rincã optou-••
)>Or conurvar o modal o da &ltrutlltl Ji. adoptado '" I VI&. Ali III. h ouva a
praoeuoaclo dt rtunlr. nu111a 1111!1& ban, matirlt •nm, cllsp1raa por
<li!&rtntn ban• dt tntoa tllttrlorn. donda rnultal.l a n4uclo dutu a
vlnt• r v.ma.
" ·· il.travn da um titulo 1Uc\nto, qUI antae•d• cada bua. di.•n r:vnu
do cont•udo nala conJalt&do. Dtntro dt cada bu• t4optou-n Wl IIIUII& 4•
numtr~cio Urtdlrlonal! qua p•1'1!1Lta uma mtlhor • mats clara 111'\JIII$
da maltr!a ti contida.

a)
f:mprtc•-n o ~iran quando o IIIUndo tltmento da ronnaçlo comeca
por h ou pala mnma ''OI&I ou <Dntoanu eo111 ~~~· ttrmJna o prtflxo ou
lpor u. sn:r-hltl~nrcg, cgn:ra-•JmJr•nc..

htrr,c..:.,

=~!~~;.nxo

b)
tmpnct.•n o hiftn qutndo g pl'4'fl~o ou falso Pl'l!l~o tal'llllna am 111 1 o
IIIUndo eJ•mlnto cosntea por VOIII. 111 ou n Jpor u. <lrcua-r~~urado.

Jt.C:OI.DO QI.IOCI.ÁFlCU DA t.l•cuJt. PUI.'IUCUUA.

411!XO 11

NDtt E.o.pli~•~•va

pan-.rr~canD).

As rntant" ncna slo rorllluladu tsn termal dt unidade~ lt~lc&ls.
eoJ&O teontaea eoa o~to dlltt Jtx-. Jo:S- • ID:o-, Vlct· • vJto-: pos-.
pri•

t

p,.-),

-

----

Noutro& cuo1. pari111, untromln-n o nlo tmPraco do 'li!tn. do moda
IIIUinU:
al
Nos cuoa IR qut a prfl11.o ou o pnudoprttiXD tannln& •M voa•! • o
squndo 1l1manto carne• por r oll s. nu.s cDnaotntn dob:rtll-ta. como Ji
&CGI\tte~ com 01 len!IOI tiCPICOS I çLtntt!ltO$ (por U. lllt/"tiii/OJO,
111/CfOIJIJttJifai.

b)
'O'os cnot 1111 qut o pn!ho ou puudoprart~o ttrmlna . . vo1al r o
ncundo tlamtnto comtc• por voral dittnnu d1quala. u duaa formas
tiiUtlnam-n. U/1 hlftn. ~amo i• suetdt IIU&imanu no voc&bl.lllrlo
dtnutleo 1 ticmco lpor u. anrrurffl. lfrtJUpufd).
1.4. O hlftn nl fnslllf

t

tm!!t

llll~t

XV!!l

Q•r~nto

ao tn.preco do ht!tn na oincllu r na tm•u m1ntim·u u
rtlf'&s dt lt46, •~apto no caso du rcrmu lltl dt. IIII da. hl dt. tte ..
•• quaPaua a supr11111r·n o h1ftn. 'ltttu formas vtrb&ll o uoo do hlran
nlo t• "I JUitlfiC&eiO, ji. QUI 1 PfUIOIIÇIO d& !UnCIOil& &11 COOIO llltrD
tiHllfHO da i!ll;lo 10 ln!!nJuvo com QUt " rorma a P••l!r&n verbal
(cf. ll•l da ltr. ate. I. n'& qual dt • ma!J procUtlcl do Qlll apotUtlca.
; . O!!tm

llt•m~u

dr çgrmus!p

7.1, !nurst? !lp t!fabm !pur !)
Uma lnovach qua o novo tt:rr:n dt unlfleacto ortocr.t.tlet
aprntntt, !010 nt But I. ._ 1 tnclu1t.o do altabtto. aearapanhado <lu
que utualmantt •lo dadlr.s u alftrtnt&~ latra1. No ILI'llbato
~::~~:u~s panam a •nthur-n 1&/IIOtRI &I lotru k. "' • ,v, P•ln nculnt.,
des~n:o.~6t-1

11.1 P~~-·__ 1_~~-poata 5~~·_1, on_<la_~!n_u-11 _

"(I•~•• VIU, l9, " tll,, 1? " ~V)"
"(I•••• 'IIll. ll1 •

1 • pis. 11, P•acg
H(v.
......

u, 99,

••••

lX, 89 ... •

~OI. . t&~l

"(.,, lata lll.o 101' .•. "
•a pic. t2. poato 5.~.1. on<la ~'""''
· -·-"(lu• J.X, 9111"
d••• cotat•r:
"(laat lll., 1.9)"
Pis.

t:, pontD

~.~.4. an4t conata

"ta••• x, 69)"
oi&'O'a COIItt•r:
"(I••• X, 79)"

pia.__2.5_, Pu:at~ I, on_\la _c1;0_nUa
olay,

coa•~.o.r:

JO~'l"

PDILtl> LlhZ, •lt,.a a), o 11 dt coa•ta
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A qutltlll<> da &Ciftttur.el<>

r~&ttea

Unha. 11011. da aar NMIUIUa.

lfane nnUdo, daaanvolvar-·la ~olauna anudoa a nztra~~-n v&rtoe
levanu.sntMO:I nu.nnleos eom o obJteiLvo. da n dtllnlitu.• 1111111or a
qll&lltlrlta:tlll COlll preelsio :u dlvar&6nclu utst~ntu nuta ••Urta.
s.z. ·cnp•
11.1.1,

:'111

dt

dyp!t •r•muasto

prpparujtonu !!!ut '(!!

\'utrleou-n au\111 qua as dlnrtinelu, no qut rt&ptlU àt

proparoxltonu, n elrc~:~nscravam pratle&ln.nta. eosao J.f. rol dutacado
IU'U. óiO CMO d&l VOIIII t(lnlc&l f t a, ntuJdn d:u COIUOIIII\UI 1\UIJI •
I •• COIW; U quaiS &qQtJ_U flio !0[111111 lfl&bl (Y, IIIH X.!. 3 1 ).
Esta& I'Ottil lotlll abtrns 1111 Portutal t noa pafau atrlcanos
NCotbtndo, 1101 ls,o, "~'~~[<> acud<>. mu slo do timbre rachH.o 111. rranda
panr

lo !!rur.l. rn.ranelo-sa po•

&t!&délflltOf

&C/f/Jiffllt!J>,

~onuculntt

~~lfl<1d0,
r~lltco. tt~.

CQifl<1d<N

t.ncfllltno, 6tnlot 61111o: ronze111

~olfl

•félfl.-rOI

ae1nto

•flffltrO,

t!rcunrt1~o:

/trtÕifllrtO/

sltrlO(&. 11'11.1

p/rilllldl.

,... Unleu nepç6n a •ata pnnelplo alo 01 _no_mn próprio• da
orilllll 1r111 Dill&lf Dln. . • Dinatll D.in.1o.
' NOti-U Qlll SI &I VOI&II f I O. Ullll'l ~01110 &. tDI'!III.II'I lil&b& COI& 11
eauoantn 111 ou n. o nu tlmbrt llumpra t1ehldO 1111 qu&Jquar pronUnel&
eult& da llní:u1. Í'lclbtndo, por lno. annto elreuntlno: l•bolo,
a•lndo• • .-rlflltto, u-clnrrue. rlmptra~ a~.-erdnrteo, cd111puro,
~dHo: c.illtora, Gri.Jido/a. !tUndtl. /Utp<~d&. aon,lllllul"- etc.

U;.Z.

~u

t)
t'lfiCULd&dt 001 dtttT,.IID&r U ' U i t l l dt <OJOCICiO do IC!IItG tóniCO
•• runei.o da ntrutura mórlLca da Pllan& \uJm, as prop&roxitonu,
nr.un<Jo ol r..ultados Utltntlcos obtldo1 d& analín <!a UIEI corpu:t d1
'!~'1·'0 palav,u. constltu1m J2'h. Oucn ~~ ... ctrea da 30'10 do ra.Lsu
ndru·ulu (ct. t•nto, &6u•. eu.). Dos ~0'~> rutantu. que do u
\'trela'''"' proparo~1tona1 (tf. romodd, 11rnero, _llt ), &Pr<llllftl&damtnte
n .. ·1o pa/avru qu• cunnnam em ·rcor--rn lct. J.rtfCfl. econ6mkfl,
111ôdJr~. pr~!lcO, ue.l. 05 reu.anas ~--"' ~t •·erd.td11rn ud.rl.li<Ul:ll
dlatrll uem·u por nrca dt dlluntn tlrii'IIDIC<lts dlftr~nus, 1111 Ztr&l de
~lt&eJer uudlto (çf, <fiPUHO, 1/IC'I/!O, pu/pi/O, fJJO/o~o; f116.1o/o:
eldfl6a: tpiuto: ;Jjza.-ro. p·l:t<~me:t. raclllm_o~ tlndi.I.IJIJIO:f
pulnruu, etc.).

$.4. Sugnfito dr 'S'IHP' uttlept til ; u n s ulaytu uitpnu ,
urpmpnu !§nu ym IX t :q

r;m Suu 4,·

S.... I.

hruucrln,

-cftuu i11j1

3• ,,·ex· ·~· , a•l

O noVo' tutó 'or'to&l'átl~o tlt&bllie• 'qui di!U~ <:11 11 ae1ntu1z

Exlltt 'uma ou outra tnpçio 1 nta rr1ra. ~omo, por UtiiiPlo, c6mwv
UtU tUOS nio silO lliMifl~:lt!VOI.
Costuma. por vttu. rtttrlr-st Clllt o • tonteo ~~~ proparoxltonu,
quando UIUJdO 'dt m ou n ~0111 QUt nlo ronna lll&ba. tambllll tlt:l Jli,ltJtO
:1 rtr1rJd& diVIrtineJa di_ aeantu&elo cr&tlca. ~as tal nio acont1e1,
p•r•lll. j:l QUI o nu tJmbr1 sa& praudmlntl 1111\PU reel!.a4o nu.
pronúncJ&I eultu <:la llnlll&, nu~en<!o. por ino, :ac1nta drcul\rtuo:
,,.. 60 , illii\IO, Oorinzeo. cimar•. dlnimlco. 6trizrto. p.l.nleo,
I
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Tamum nÓ• ~no• npacl&Js da &nntuact.o dn paroxl,onn ou cravu
(V, 8&11 /X, 2"/. &/J.UI!III p&!&Vrll qUI ~ont•m U VOJ.&II. t61\Jt&l .- I O e111
nnal •11 all&bl, uauJdu das consoantu nu&ll 111 1 n, &pnunt:alll
· 01c:llt.clo di ttmbra. nu pronUndu eult'u <!a Unaua.
T&ll pa\&Vr&l sJ.o aulnalldu cora &CintO aaudo, 11 o tJ~abn di vopt
c6nlea • &barco, ou cont acento elreumnexo, •• o tl~abn • teeh1do:
U•ur ou f1111Ur. f'lfn/11' ou !'lnu.. On/11' ou ~nl:t. d1111n ou d1111n,
zlf111111 ou .dnen: b6nu1 ou b6nttl, 611111 ou 6nu1, p6na/ ou pfJntl,
Un/1 ou tln-11. V4nul 011 Vlnu.r. etc. So toul. 11t11 slo pouco malt da
WU. di:dL di C'IIU ..
S.U,

\lu nltenll <11•11 Vlnl
EftunÜ&IIIÔI IIU&Imtntl nu o:dtonu (v. 11111 Vl\1.· 11 a, Dt11.J
alcwan dlvti-1tnelu <!a tllllbra tra p&lavr&l tarmln&das IIII' .- tónico.
tobrttudo provanlantn do I'Tanch. SI ntl VOIII tónle& soa abarta,
rKibl a~lntoc IlUdo: 11 _soa tachs!l•· _&~ara-u eo111 1c1nto _drc:unnu.o.
Tub•ln aqui os u:.,.plol pouca uluapall"' •• duu duen&~: HW oll btN,
earart ou ~1-!'jclf, cr_och• ou c"t:/11, ~6uich• ou IUichl. mutn• .011
lll&r.lnl. puN ou puri: ate. E.tistt uraWM 1.1111 euo ou ouuo da oxlton&l
taralnadu •• o ora ab1rto on tKhado. co111o IUCidl lfll t:Dri ou nd, r6

rdi. par da ea101 eo1110 uu 1\i. ronnu odconu ttnllni<!U 1111 o fichado, u qy"ll 11 opll•• vsrlantH pan•itann, eo•o acont1~1 11a Jud6 1 Judo.
111auf ot IIIIU"O.. mU tall C&IOI slo IIUitO rlTOI.

ou

lfllt/~&llltntt Pllavru do tipo di para (-), tlulo di p.1rar, p1lo (1),
J11blt&nt1VO, pt/O {#), t\Ub di pt(tr, ltC., &J qu&ll lia IJOIIIOt:l"'fU,
ntPtttlv&l!ltn.U. d11 pro~Jitlcas ptra. Prlpo&ido, pt/o, contraeçio <!a
1111 1 lo. 1ce.
"'' ra:4n por qui " auprima. nntlt casos. o aean.co lfltteo sJ.o "
IIIUintU:

a!
f:m -prlriitlro lurar. pOr co.trincl& ~o• 1 · abollct.o do a unto 1rtt1co
Ji C~l'llllr&dl. piLO "'-COr<! o Ól 1 U$, UI l>an:U&&I, I peta Lll M1 57$5. <!t
lt71.LZ.Ia. no 11n11t. tm euos u .. aLhantn. co.. o. por ueaplo: acano
fiJ. illbttantiVo. · • actr:o (é), fi1.11J.o d1 aerrur: acordo 14),
&ubsunttvo, 1 acordo 16J. nut.o <11 acordar. eor (6), tUbttlntlvo. 1
cor lfl). el1m1nto d& locucJ.o <!1 eor. 1tdt fi) 1 ,.., (tJ}, ambot
~ubtta.ntlvos:

ttc.

.bl
rra. 111undo tucar, porqu1. tracando-IJI d1 parll ewos 111 .. 1ntos
'pertlnelm" 1. eliÍt~•• rri.mat\ealio dltlrti\Ui&, o cantuto l.lnt.UUeD Pln&IU
. ~lstln~u1r _~lanm1nt1 tais llomoararn.

:S.U. -

"'

t:l

puuftpnu çpm qs d!tpnue !r • qr "' Jflr"'' tén!ça f§•l! IX

'1 novo tllttO ortolrdleo prop6a qizt nJ.o ••- &ellltí•alll -rltte&lllllltl os
dltol\co• 11 ' fi/ ton/cos <!as palavru paroxitol\11. "' '"~· palavras t:olllo
IUfilllliaJa. 6oJa/l. /dt/!, qUI na noriaa &ratJe& brulle!. SI IICfiVIII ca111
--~.~anto 11u'do. por o- dltanJo sou a.barto, pu1arJ.e •
s~reV1r-11 11111
aelnto. ui eomo a/dtla. bala/t, eha/a, tte,
Do 111111110 modo. PI./IVr-&1 e0111o ce11111olo, _dtz.oJto, ,.U'fllna, ete.. lflf que
O tllllbr. do dltOI\lO OIC!II lrttrt I lbtrtUra I O ff<'hllllllltO, OICIJIClO <l\11
11 trtdu~ na faeultatzv/da<!l do tfiiPrllO do 1e1nto acudo no l!rnH.
pu&arJ.o a 1r&rar-u
sc1n~o.

••rn

-\ llnlr&/IUçlo <!& &uprtulo dq &C'tl\,tl! !'llltll caJOI )UitLfl~a-se
nio ap•na.• por permulr ellllllnu 111111 dlftrlnç-a tntrt a pri.tlc&
onocr1ttea br&slllln • a lualtana, 11\U :a_in<!a p&l&l snulnUI ra:r.au:
&)
Tal lllPrtuJ.o ;, eotrenu ~01111 a .rr-~onur_rada alhnlnaeJ.o do acanto
IIR •:1.101 dt 11omo1ratla lllttroróntea fv. · l!n1 IX. a•, i, ni1h uno
1tri1. 5 4.t.). como &Uetde. por UIIRPlo, e• aetrro, •ub_atant_Jvo._ •
1e1no. rltxJ.o di acerrar. ~eflrdo. substal\tlvo. • acorda, tllxJ.o d1
arord:u. fQrj, ·nulo <!1 ur t tr. • for1. adv•rblo, etc.
bl

\o. sisuma onocrafleo

portuauil nlo 11 &ulnal&. 1111 cera/, o

0

:o·r~~~~~~!!' s! ~~~~!~:~~~= ;,,~

::: f.~::~=~• ~':::a;o~!~~;~~o!~~ ~

· ;:::::
&bum• ortacuneo nJ.o adraLte, POli. a dL1Uncio lfttrt, por lll&lplo
cada III r (ada ftV. para fi) • rar• f~J; upa/l!o fi) 1 •/tllio (,),
jiJIIJI ftl} t Jllll/0 (i}, l•t:riVIl'& (1}, tlUiO d.t fiC't'IVtr, I /'rl.IV'Ir!
(lf): tnfldl (Õ/ I toda ((/}, VINIIOI& 16) I Vll'fUIIIO ((JJ; tte, _

....,........
5,:11,

BnOn da m•nvunçlo

d21

iÇtntpl C[•f!s9f nu prnptfO!j!i!OU e

Jno/VJda 1 qUIIth dOI CUOI <!I d\lp/1 ICintii&ClO ldnta, tOIIIO 11
dll,. atrts. Ji nt.o tlnh& rtltvlncll o prJnel.pal mouvo qu1 /1vou 1111
11111 1. abGJir os acantot nas patavru proplfa:uton•• 1 puo:dton.u.
1:111 (&VOt d& lflll\llttnCJ.o dO& &UI\~01 r.tUICOI 1\lltU t:UOI,
pondlr&rlm-n. poli. e~&tncialmanu &I &er.ulntu ru6n;
ll

Pouca

repreun~atlvJ<:Iacla

(~tre&

d1

L.:t7'L doi c1101 d1 dupl&

telntu~~io.

b)
t.1·antual Lntiuin~Ja da Unlij& n~rl~• sobrt • lfn111& or~.l. eolt 1
pOUibi/Jd&cll di, 11m &CintOS r.t&rlCOI, Se llltllllltiC&r I Undln~L& p&n
parot~;ltOn!&, ou &e./a. dulaelclo do aunto tOnleo da a>H&plnultlma
para 1 panultlm& Jillb&. llllat mail frtquenu d.t coLocaeio do &unto
tóalco 111 pon11111h.

1.

el
ntrieuldade 1111 aprnncler eornetamenu 1 pronUnell da ttr~nos da
bblto t•cnlco 1 ~JelltJrleo. mll\!,&11 vun .ad.qulndas 1travn <!a llnrua
"erlta (\litural.

dl
o 1neui<!&dll c&u&adu. com a &bollch elo& &caMa&, '-. IPrendlu.r••
da uncua, sobretu<!o quan<!o 11t1 n ru •• con<!JC611 preearlu, como no
cuo dOI pa.ins atrLcano•. ou 1111 altu&~J.o d1 auco-&pnndlzaltm.
al

... larramento, com 1 aboLicl.o dos acancos r.rdJco1, do1 cno1 <!t
clpo d1 •ntil/n(&)l anailn<v.J. Ubrze&LJ.)f fdrJe&lv.).
JICrt/.l'I&(I,J/ uer.-t•rz&ls oU v,), Vll'f'8{1.)/ l'&rla(V,). tte., C&IOI
qUI a,_sar de dlrlmlveu pelo cenuno unncuea, JavantarJ&m por vu11
&lcumu ciUVId.n • eonltLtlllrJIII ttiiiPrt problema para o trat&mento
inronn,ttzdo <!o L•Jtleo.
ho~torrarLa, do

!'ntJ.o. n nlo u _ torna n1enstrlo, nntt1 eaao1. <!lnln&ulr p1\o
acanto &rUieo a Umbra d& VOI&i tonlea. por q~a1 11 ht-cla uar a
diiCfltlt'a para &utnuar 1 ab1r~ura doa 41tonroa rt 1 oJ naa
parolitanu. tlnda tm canta q111 o 1111 tUilbn na• IIIIIPTI • untrom1 • 1
pru1n. . do a.c1nto con&Urutrta 11111 llellllnt,o perturbador da unltte&cJ.o
onorranca!

~.4.3.

ao p•ro!ltqnu dp rtgo

?'

lbipr?9

•mqq

V29

tt_r _<n'!'_

r_x

t•l

Por rnhs umelh&ntll b a.nurlo,.,, o ngvo t1Jtto ouocr&tl~o
CORII.ITI tlftlbllll 1 abolleJ.o <!o ICtRCO ClffllrtfiUO, Vlllfltl no Btalil. ••
palavrn paroxJtonu co111o abtneofl. rh~J.o da &11.-nco•r. tn/ofl,
IUbltantavo , tl1.11la dt tll)ear. moo, riexio dtttotr, povoo, nulo di
povo1r. voo. substantivo 1 ri11tiO d• voar. ttc.
o IUO do •~•nto ctrcunri1xo nt.o _ttlll aqui qualquer rado <!1 sar. Jt
q111 eL1 ocorre 1111 palavra& paro11tonas C\li& vocal tónica IPfll&nta 1.
AUIIII. Proni111CII 1111 !OdO O dOnlllnlo da ltn1111 OOnUti'HI.., Aillll <!1 nJ.o
ur. pola, QU&Jqutr Vlntllllll nem Justltiea~lo, eonnltul 11111 ractar q111
perturba a unlrietclo do 1lst1m art.earanco.

_ê!·"·

tre

rqrmu vrrba!s t9" r '

H' t(!nlçqs

pr't•dldos d1 r , g C§au x

''o ha Jusuncaclo para st ICtD!Uirtm Cfltleamtntt pa/avru como
apUtiUI. ~rtulffl, etc .. J.i qu1 ut11 rormu l'erbtls slo paruitanu 1 a
VOIII 11 i' umort &rt!tulada, qu&!quer que UI& a' fiiJ:io do verbo
rtspeeuva.
~o çaso dt formas verb1zs como llr6ut. dfilnqur:t. tt~ .• tambim nia
h.i jusurtcse.ia par• a a.ct,nto. po11 se trata. dt OlltOn&s tarmtnadu no
dltonro tontco ui, que como tal nunca e ac1nt111do 1rattea.mtnta.
Ta11 rormas ao seria acentuadas •• a s1quine1a 111 nlo ror 111 ar
dlton~:o • 1 \'Ola! tOILita ror 1. como. por utmplo. trllli ti• pena 1 do
llnru•ar do r>rttatito ptrfeito do andJnuvo).

'
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cionais". Essa foi a razãO que motivou .a: Comissão Diretora a apresentá-la, buscando sanar o conflító.
Pareceresn°s 170e 17l,de 1994
Diante desse arguinento, e para não se criar um impasse que
poderia agravar ainda mais possíveis distorções nos quadros funi
Sob~ o Projeto de Resolução n° 66. Qe 1993, que
"cÍá nova redação ao art. 5° da Resolução n° 88, de cionais desta Casa, opino favoravelmente pela aprovação do Projeto de Resolução n° 66, d.e 1993, nos termOs da Emenda n° 1, de
1992"11•
-- - - - - - - r
Parecer JÍ0 170, de 1994. Da Comissão de Consti- ãtit:õfla da Comissão Diretora e, pela rejeiçãó da Emenda no 2.
Sala das Reuniões, em 06.de outubro de 1993. Iram SH.raituição, Justiça e Cidadania.
. va -Presidente - Francisco Rollemberg- Relator - Gilberto MiRelator: Senador Francisco Rollemberg
randa - Pedro Teixeira - César Dias - Wilson Martins -

PARECERES

Em exame

nes~

Çom.issão, o Projeto de Resolução do Se-

nado n° 66~ deste ano, .da_ Comissão Diretora, ·v_i_~a ª_~;orrigir, con:forme se justifica, -"a redação do art. 5° da Resolução no- 88/92,
dando ao texto a i.Dteq)reia.Ção Correia da intençãO do legislador1111 •
Ess;a intenção, de- acõrdo com o mesmo texto justifipativo,

~

Ç_m.npos- Esperidião Amin_- Eva Blay- Magno Bacelar - Aureo MeDo - J osaphat Marinho.
PARECERN" 171, DE 1994

•

·--~CPª ComissãO 'Direlor3J

Relator: Sen·ãdor :LeVY Dias · ·. ' ·--- ·
.
"era abran;ger exclusivamente os motoristas que servem direUU:nente aos senhores senadores, conferindo retribuição maiS- elevada em
O Projeto de Resolução n• 66, de 1993, do Senado Federal,
contrapartida às peculiaridades do exercício da função junto aos
tem por objetivo alterar. a redação do art. 5° da Resolução n° 88, de
_gabinete~r em h9r"â!i9 _integr3.1 e em regíme de dedicação exclusi- · 19~2, qu~ p~ssaria a vi$orar como s~gil~:. : .
~~

I

.

.

.

..

.

.

' 1Art~· so·Ã.os ~idor~s·I~bd~s nos gabinetes de
A !l-esoluçã~ n• 42, de 1993, que t,rata do Plano de Carreira
____
senadme.s,
de lideranças partidárias e. de meMbros da
dos SerVidores desta CaSá, ~cOnfere, a título de -vaü.tage:r;n, aoS-moComissão Diretora, na função _d~ motorista, é 1.devida a
toristas ~rangidos: pelo artigo 5° da Resolução,· ou seja, aos ''que
fl)D.ção gr~tificada equivalente a FQ-3.''
·
servem d.itetament~ aos senhores senadores", a fun_ç~o comissiona- · ·
da FC-02: enquant6 que, aos outros, a FC-01, em-·p1eii0 -rci.:õnbeciAo projeto fõram- oferecidas dtias ·emendas, ambas·: modifimen.to da;peculiaridade dos serviços por eles prestados, bastante cativas, sendo a 1• da própria Cornissão'Di.rétora e a 2• do Senador
diversos d~ atnOuições dos demais.
.
Amir Lando.
'
... No.;enla:nlO, aJerta a Ç~n;üssão Dir~tora. Q ~g9 5° da Resoql.\vJQa a s~~relpri;t Ad.rQ.ini.s~t.j~a' 4~!õta Ç8;Sa. a prOpósito
1ução n° 88 -que pretende modificar; aõ apresentar-este Projeto- do... projeto original e das emendas já referidas, dois aspectos de
"dá margeb a outra interpretação".
primordial relevância se patenteiam:
·.co~ efeito, ·aa-forrila ·cOrb.()foí. elabóradó, ao determinar,
Primeiro, o fato de que o projeto original confere ao iut. 5°
em seu artigo 5°, a concessão da gratificação eqUiValente a FG-3 ·· 'da ResOlução D0 88; de 1992, a espec:ifxçidade. que realmente lhe
"aos servi~s aos quais incumbem atividades relacionadas ~om a - ·falta, se~4c> portanto inegável o mérito da proposição.
c.ondução .de veicules motorizados utiliudos no qansporte de se- _ . _ . ,S~gundo, que as emendas oferecidas, inobstante o desejo de
nadores", ~range uma variedade razoável de motoristas, como os fazer justiça de seus mentores,_ pecam por tentar retribuir da mes''condutore~ de ambulâncias, veicules de plantão etc., que evenma forma funçôe_s i~S apênãS quinto à SU_ã. desigi:iãção primária,
tualmente servem aos senadoreS"~ niaS que 1'estão' sujeitos ã jorna- ign.Oràndo que a lotaç_ão do servidor implica; per si, o desempenho
da' habitual junto aOs órgãOs. em. que estãO- lotadOs, sem as
de atribuições muitas. vezes· diversas da4uelas de seus colegas,
particularidades que envolvem o exercício da função junto aos ga- OcupaiiteS, embora, de. cargos assemelhados ou mesmo iguais.
binetes dos se.i::JhoreS Senadores". Assim pondera· a _Jüstificação da
Trata-se, provavelmente, de um~ ~são ampliada do princí~
iniciativa em exame.
. .
. ,
.
..
_pio,· da_ isonomia, qtial deve ater-se tão-sdnielite. ao vencimento
O sentido _que orientou a apresentação deste Projeto ·de Re91.!- reml!D:~Ção do cargo, não alcançando, de maneira alguma, resolução foi, conforme se observa, o de acompanhar a diversidade
tribuições acessóriaS.
· ·· '
existente no desempenho de atribuições que, embOra afetas a uma
Ao ser lotado em g~binete, o niotoristá faZ jus à percepção
mesma categoria, se ·conCretiZam de modo absolutamente distinto, de FC prevista na estrutura de cargos daquele 6rgão, o que não
ao se analisar a forma 'pela qual elas se executam na atividade roti- ocorre com Os demais. Estender a FC, que é retribuição transitória
neira. NãO há como compara.r·situações tão diferentes.
_.iri.érénte à eSpecificlda4e c!a j~da de trabalho em gabinete, aos
Nesse aspecto, o Projeto de Resolução n° 66, ·de 1993, pos- demais motoristas, .seria desvirtuar a. natureza· e O propósito da
sui todos os méritos para ser acolhido por esta Comissão.
-mesma função com.iSJ>ionada.
Acompanha-o, entretanto, a Emenda Modificativa no 1, de
Isto posto, somos favoráveis à aprovação do projet:o original
1993, oferecida também pela Comissão D~tora que, esSencial- (PRS n° 66; de 1993). apreciado favoravelmente pela Comissão de
mente, anula as intenções da propositura, ao contemplar, além dos
Constituição, Justiça e Cidadania. e com fulcro po parecer técnico
demais, previstos origin:almente, os servidores lotados ''no Serviço apreSentado pela Secretaria· Ad.m.inistrativa do Senado Federal,
de Trãnsportes, no Serviço Médico, na Residência Oficial, aos opinando, destarte~ pêla rejeição das erilerida.S apresentadas.
quais incumbem atividaOOs relacionadas com a condução de veíSala das Reuniões, em 15 de junho de 1994. - Humberto
1
culos motorizados utilizados no transporte de SeD.adores '·
Lucena, Presidente. Levy Dias, Relator- Natior Júnior- ChaA preocupação em ampliar e, ao mesmo tempo, delimitar gas Rodrigues.
sua abrangência ê pertinente.
PARECEíü-1• 112, DE 1994
A Justificação da Emenda chama a atenção para o desres(DA
COMISSÃO DIRETORA)
11
peito ao principio de isono'mia presente no PrOjetó, -que divide 0S
servidores de uma mesma categoria, favorecendo Uns em ·detriRedação final do Substitutivo do Senádo ao
mento dos outros que executam ativídades equivalentes, causando
Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1990 (n• 3.516, de
descontentamento e criando dificuldades acbpin~_trativ~ _e -º~!3.:-:.
. 1989, .na Casa de.oriJlem). ..

a
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A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 62, de 1990 (n°
3.516/89, na Casa de origem), qUe defme crime- Orgari~do edispõe sObre meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e
processos que sobre ele versem.
Sala de RcuriíõCs da Comissão, em 15 de junho de 1994.Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Rela tora- Lucídio Portclla - N abor Júnior.
ANEXO AO PARECER W 172, DE 1994

Define crime organizado e dispõe sobre meios
especiais de investigação e prova nos "iriquéritos e
processos que sobre ele versem.
O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO!
Da Definição de Crime Organizado e dos Meios
Opcracionãis de Investigaçã:o e {>rqy_~
Art. 1° Esta lei define e regula meios de prova ~ procedimentos investigatórios permitidos nos inquéritos e processos que
versarem sobre crime organizado.
Art. 2° Coilsidera-se crime Oi-!;aniiado o conjunto de atos
delituosos que de_corram ou resultem das atividades _de quadrilha
ou bando, defmidos no § 1° do art. 288 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 7 de dezembro de 1994- Código Penal.
Art. 3° O art._ 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal- pas~a a ter a seguinte redação:
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CAPÍTULOID
Da Processualidade dos Meios Especiais
de Investigação e Prova
Art. so Os procedimentos e meios de provas, previstos nesta
lei, poderão ser ordenados pelo juiz:
I- de ofício, durante a ação penal;
n - mediante requerimento fuiidamentado do representante
do l\furistério Público, durante a instrução criminal e a ação penal;
m - mediante requerimento fundamentado da autoridade
policial, durante a instrução provisória.
Parágrafq único. Nas hipóteses de provocação, o prazo para
decidir é' de vinte· e quatro horas, contadas a partir da formulação
verbal ou d~_entrega do requerimen~o.
·
Ait. 6° A-decisão jUdicial será prolatada na presença da autoridade requerente.
Art. 7° Os trâmites da autorização serão- formalizados e au-- tuados em separado pelo próprio juiz, sem intervenção de cartório
ou servidor, para serem apensados ao inquérito ou processo s-omente depois de fmdas aS operações permitidas, devendo as autoridades- intervenientes resguardar suas responsabilidades com
cÇ>pias assinadas do termo.
Art. 8° Enquanto ã operação autorizada estiver em andamento, as informações e provas por ela produzidas poderão ser.
mantidas em sigilo, a critério e sob responsabilidade de quem presidir o inquérito ou a ação penal.
Art. 9° Na estrita execução das operações previstas por esta
lei, os agentes autorizados e, no caso do art. 10 desta lei, o juiz de
origem, não ficarão jungidos aos limites da _competência territorial,
"mas em cada jurisdição o magistrado competente m~festará
. ãnuência, adotadas as mesmas precauções do art. 7°, podendo discordar mediante despacho, cujos fundamentos sustentarão suaresponsabilidade.

"Art. 288. Participar de quadrilha, bando ou organização qUe se serve das estruturas ou ó _estruturado ao
modo de_ sociedades, associaçõeS, fundações, empresas,
grupos de empresas, unidades ou forças militares, órgão,
entidades ou serviços públicoS; ·concebidas, qualquer
que seja o priílcípio, pretextO, ·motivação ori causa, para
CAPÍTULOID
cometer crime-s ou alcançar objetiYos cuja ieali_z.ação implica a prática·dc ilícitos penais. - --Da Preservaçãõ do Sigilo Constitucional
Pena: re_clusão, de um a três anos.
Art. 10. Nas hipóteses do art. 4°, IV, desta lei, ocorrendo
§ 1° Se a quadrilha ou bando serve-se de estrutu- possibilidade de violação de sigilo preservado pela Constituição
ras ou é estruturada ao modo de sOciedades, associações, ou por lei, a diligência _será realizada pessoalmente pelo juiz, adofundações, empresas, grupOs de ·empresas, unidades ou -t:a-P'? 9 -~~ rigoro~o segre~o de ~s~iça .. _ . _ _
_ _
forças militares, órgãos ou_ entidades pu"blicas ou que
§ 1o Para, r_ealizar a diligência, o juiz poderá requisitar o aii-,
prestam serviço público:
~lio de pessoas que, pela natureza da função ou profissão, tenham
PCria: i"eclusão, de dois a -dri.có ariõs:
.. ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.
§ 2°-Apena aplica-se em dobro, se aquadrilha ou
§ 2° O juiz, pessoalmente, fará lavrar auto circunstanciado
bando é aimado."
- da diligência, relatando as informações colhidas oralmente e aneArt. 4° Em qualquer fase de persecução criminal que verse xando cópias autênticas_ dos documentos que tiverem relevância
sobre crime organizado são permitidos, alÇm dos já previstoS na probatória, podendo, para esse efeito, designar uma das pessoas relei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de pro- feridas pelo parágrafo anterior como escrivão ad hoç. _
§ 3° O auto da diligência será conservado fora do~ autos do
v as:
I- a infiltração de agentes da polícia especializada em qua- processo, em lugar seguro, sem_ intervenção de cartório ou servidrilhas ou bandos, vedada qualquer copartiCipação delituosa, exce- dor, somente podendo a ele ter acesso, na presença do juiz, as parção_ feita ao disposto no art. 288 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de tes legitimas da defesa, que_ não poderão dele servir-se para fins
dezembro de 1940- Código Penal, de cuja ação se preexclui, no estranhos à mesma, e estão sujeitos ãs_sanções previstas pelo Código Penal em caso de divulgação.
caso, a antijuridicidade;
n - a ação controlada, que consiste em retã!dar a inierdição
_§ 4° Os argumentos de acusação e defesa que versarem sopolíciã.l do que se supõe crime organizado_ Ou__a ele vinculado, des- bre a diligência serão·a.preseritados em separado para serem anexade que mantidos sob observação e acompanhamento para que a dos ao auto da diligência, qi.Ie poderá servir como elemento na
medida legal se concretize no moroentQ mais eficaz do ponto de formação da convicção fmal do juiz.
vista da formação de pi-oVaS-e fomeci.me:D.io de informações;
§ 5~ Em caso de recurso, o auto da diligência ~erá fechado,
ill- o impedimento, a inlerrupção, a interceptação, a escuta lacrado e endereçado_ em separado ao juízo competente para revie a gravação das comunicações telefõnicas;
sãO~ que dele tomará conhecimento sem inte:rvenção das secretaN - o acesso a dados, documentos e informações fiscais, rias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministério Público
bancárias, fu:iariceiras e eleitorais.
e"--ª9 Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discussão

e o julgamento sejam mantidos cm ~bsolut~ s~gr~do ~ ]J.sliça.
CAPÍ:rULON
•

Das DisposiçõeS Gel-aiS
Art. 11. Os órgãOs da polícia judiciária eStrutrirai'ão setores
e equipes de fX'liciais especializadoS -no Córilbate ao _crim_~ org!W-i~
zado.

Art. 12. A identifiCaÇão criminal de pessoasenvólvid.ãs com
o crime organizado será realizada independentemente da identificação civiL
Art. 13. Nos crimes praticadoS em organização_ cri.m..fuosa, a

pena será reduzida-de-um a dois terços_,_ quando a colaboração espontânea do agente levar ao esclarecimento de infrações penais e
suaautoria.
---_c_-,---_
---- --~--,

Art. 14. AcresctWte-se ~o art. 16 do Código Pep.al o s~guin
te parágrafo único:
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Art. 2°. A Assistência Social tem por objetivos:

I- ......... ,_,,,.~.-~_:,:.__..._ ......,.,.._.,.,.:.;;-,.~.-~

e·c..o...:_~

ll- ............... ._.~------,_...,.,.,._~~v~

·nr..::...::.........:...

--·-·--·--~·~-

N- ···~·-· ........_
....."'.~·-~_,_ ___.......,...___._....,..__,...,-:-...

-- v-:..,.... ~<···~·""·"'·· ....:. .. .~=·~-=--·..,:~-~~~·.

_______ §_1°. ]?ar{l ~_r jus ao benefício_ citado no item V
deste artigo, o portador
deficiêlicla ffstCa OJ,t'Qlenw
deverá submeter-se a exa,o:~.~ de junta médica indícada
pelo :rnslituto Nacional de Seguridade Social ou órgão
__ que o SUbstitUa, a fíni -de ser.comprovãda Sua-ill.capaéidade de atuação na comunidade.

de

§20····~-·-·-···---- ....----·-... ···~.,.---·---- --...-

-,Ait.-20. Esta lei eritra em-vigOi"iiidata de sua pu______ bRcação.

· _

_

_ . _ · __

·

· ·

_-~- 3°. R~;vog_~-~~ a~ -~i~p_os~ç~s e~ _c?Utráiiõ.

11
Art.16.,.,, ..,.,.,n~o•-.,.,-•-•
··~· c~=-~--""n-Tilr'"~ u~? rn~ n~r.=.:!:' ·_Justifi~çãl)_ _
_
Parágrafo único. Sendo rêu primário e _cometido o
DeSde que foi incluído na Constituição Federal,
crime sem violência ou grá.ve ameaça, a pena será redu_no art. 203, item V, o dispositiVo que ãssegura aos-defizida na mesma proporção quando o agente confessar a
cientes fisicos ou-mentais, assim como aos idosos carenautoria espontaneamente, perante a autoridade judici.átes, o benefício de um salário minimo mensal, esse
ria."
grupo de cidadãos brasileiros desfavorecidos vê protelaArt. 15. Não será concedida liberdade provisória. _cOm ou
da a efetiva.Çãd dO seu direito. - --sem fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efet.:va particiA cláUsula paiecia sufidentemente c_Iara,_mas óbipação na organização criminosa.
ce~ se colocaram à concessão do benefício estipulado.
Art. 16. O prazo máximo da prisão processual, nos crimes
Exigia-s:·e-a'·regu1amentação da matéria.
--previstos nesta lei, será de cento-e oitenta dias. .
Incontáveis projetos, com esse objetivo, tramitaArt. 17. O réu não poderá apelar em liberdad_e, nos crimes
ram por esta Casa,- comprovando a preocupação unâniprevistos nesta lei.
.
.
me em garantir que a proposta inicial se transformasse
· Art. 18. Os-condenados por crimes_docorrentes_ de .organizaem conquista re-al. Muitos foram arquivados, muitos
ção criminosa iniciarãO o cumprimento da pena eni regimé fechaconsiderados prejudicados, após a promulgação da Lei
do.
n° 8.742, muitos ainda tramH.am. Benefício, porém, ninguém recebeu, tantos'anos apó~ vigorar a Constituição.
Art. 19. Aplicam-se, no que não forem incompatíveis, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal.
O presente projeto de lei tem por fmalidade apon~
Art. 20. Esta_lej entra em vigor na data de sua publicação.
taro caminho àqueles que dependem da ajuda govemaArt. 21. Revogam-se as disposições einC:ontrãrio.
mental para minorar aS--dificuldades oriundas _de sua
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O: Expedient~ _ .
limitaçãO tisica ou mental.- Reconhecida a deficiência
lido vai à publicação.
_
- _ :_ ___-____ --~~----~-'-------~-__:___ ______ ~-~-----_pelo própriO INSS, não baVera··rilãrs-·como negar -ã coíiDo Expediente lido, consta o Projeto_ de Decretp Legislativo _
_c.essão do benefício mensal.... .
n° 45, de 1994, que terá, nos termos do art. 376; c, do Regiménto
Esperamos, por meio da aprovação desta propos~
Interno, perante a Comissão de Relações Exteriõres e Defesa _Na~
ta, contribuir para a reintegração ao convívio social de
ciOnal, o prazo de cirico -dias para recebimento de_ emendas, fmdo
pessoas tão necessitadas de compreensão e apoio.
o qual a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis por igual
Era essa a proposição que gostaria de apresentar ao Senado
periodo, para opinar sobre a proposição.
Fedf:ral. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cha~as Rodrilf"es2- A ]'residência
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
recebeu, do Banco Central do BraSil, o O_fícw n 2.165/94. de 10 -palavra ao Senador NaborJúnior. (Pausa.)
do corrente, mediante o qual encaminha ao Senado a relação das
C
d
~
b S
d
J" · M ·
operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), analionce o a~1avra a no re ena ora uma anse. .
sadas no mês de maio do corrente ano.
A SRA. JUNIA MARISE (PDT- .MG. Pronunc1a o seá
aminhad à C
· - d A
guinte discurso. Sem revisão- da oradora.) - Sr._ Presidente, s:r-s e
.
o
o
onnssao e ssun1os
d
- h. nh
t6ri
fi
ex pe d xente ser enc
E
~ ·
nh ·
t
·
Srs. Sena ores, nao a ne um exagero re
co ao se a trmar que
conormcos, para ~o ectmen o.
poucos setores da vida _brasileira, nas últimas décadas, foram ine__ -· --~---- -. -~xoiavelmente atirigiaOS c-oriió a Saúde -de nossa população. A situaPassa-se à hsta de oradores.
ção é tão grave que aiualmente somos campef>es, ou ocupamos os
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o se- primeiroS lugares na classificação de doenças, realizada pela Orgaguinte _discurso. Sem revisão do orador.)- -sr. P;r~jQ~Ilt~.._~~S_ e -~ão lxfu!!_d_i~J_~~c:.~_a44e (_QMS). _
__, _____ _
Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa prOjeto de lei que
Ao mesmo tempo em que já nos destacamos no quadro geacrescenta parágrafo ào arL 2° da. Lei U.0 8.7.42, de 7 de dezembro ralem relação a novas doenÇas, como a AIOS, o País está às volde 1993, qUe Hdispõe sObre a ói'ganização da Assistência S_oçjal_ e tas com epidemias que pareciam erradicadas para sempre. Dengue,
dá outras providências."
cólera, febre amarela são as ameaças mais recentes, mas ainda veArt. 1°~ O art. 2° da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, lhas inimigas, como a hanseníase, a malária, a leishmaniose, que
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, !enumerando-se continuam afetando milhões de brasileiros. Todo esse quadro perpara§ 2° o seu atual parágrafo único:
verso a que chegamos reflete _o resultado do descaso_e da incompe-
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E certo que não se trata meramente de uma questão médica,

mas, principalmente, de questão e<::onôri:t.ica e· social. É certo que

as doenças têm agentes biológicos como, por exemplo, a doença
de Otagas, que é causada pela ação do trypanosoma cruzi, mas
isso ê também uma meia verdade, pois sabe-se que o barbeiro só
prolifera em áreas miseráveis. Assim, como na maioria das doenças endêmicas, a causa da doença de Olagas é econômico-social e
também conseqüência de uma politica de saúde inócua, incompetente e resultado da omissão de nossaS àiltoi"idades.

Voltemos nossa atenção inicial para a hanseníase, uma

Junho de 1994

Sr. Presidente, Sr- e Srs. Senadores. diante de todo esse quadro precãrio de nossa saúde, pode-se aíll'Illai' que o Brasil retrocedeu. Por que a saúde pública teria regredido tanto. a ponto de ser
considerada mais precária hoje que no tempo de Oswaldo Cruz?
As razões são a falta de investimento-e de uma política capaz de
manter pelo menos um controle razoável dessa situação. Trata-se
_de um conjunto de erros, indicativ6S da pouca importância que o
Governo tem dado à saúde.
,. '
Oswaldo Cruz mobili:tÕu 5 mil pessoas para combater a epi-demia da febre amarela, requisitando até soldados do ExércitO
para._ literalmente, invadir todas _as casas do Rio de Janeiro._ Foi
uma verdadeira campãnha de guerra, pois não se admitia resistência. Além de se desinsetizar as residências, as patrulhas sanitárias
aplicaram a vacina contra a varíola Se Oswaldo Cruz conseguiu
tanto, o feito não se deve apenas ã. sua eficiência de médico competente. Outros fatores pesaram também, constituindo o que hoje
poderíamos chamar de vontade política; que envolveu Governo,
cafe1Cultores e a maioriã da população._
O Sr. M8g!lo Bacelar- Permite-me V. Ex11 um aparte?
A SRA- JUNIA MARISE -Ouço V. Ex' com muito pra-

doença dermatoneurológica que, no passado, integrou o grupo de
doenças classificadas como lepra. No Brasil, a lepra mudou de
nome em meados da década de 70, quando uma portaria do Ministro da Saúde, do então Governo Geisel, balizou-a de banseníase.
Por essa mesma época, foi abolida a lei que obrigava a internação
compulsória dos portadores da doença, mesmo em sua forma não
contagiosa. Essas providências foram destinadas a acabar com um
preconceito tão grande que. nas regiões mais -afetadas pelo mal, a
passag~m _dos leprosos era anunciada por uma campainha. para
que as pess_oas sadias se afastasseni do caminho. Uma verdadeira zer.
indignidade cometida contra seres humanos!
O Sr•.~gno B~ce~- Cui;llprimento V. _Ex• pelo ~onun
De acordo com tabela fornecida pelo Centro Nacional de ciamento que faz nesta tarde e digo que é lamentável_que fatos
Epidemiologia do M.nistério da Saúde, tem crescido muito o nú- cOmo esse ainda tenham que ser trazidos à tribuna do Senado. Na
mero de novos casos. Entre 1980 e 1991. passou de 14.515 para verdade, começaria dizendo que a própria Constituição está doen26.927, praticamente duplicando e hoje já alcança 35 mil. As cau- te, pois nela hã um artigo em que se alrrma que ê assegurada a
sas desse aumento vão desde o empobrecimento da população até saúde a todo cidadão brasileiro. Está_ doente também o Governo
a falta de diagnóstico e tratamento precóce dos casos cwtagiantes',. pela omissão. O nosso País, disse bem V. Ex•, regrediu talvez até
passando por falta de medlcamentos e funcionamento irregular dos· anteriormente a essa campanha de Oswaldo Cruz. Diutumamente
, temos tomado conhecimento de notícias de crises em hospitais,
órgãos de saúde.
Mesmo em condições precárias. nem todas as pessoas são 'dOentes no meio_ da rua, hospitiis sein maca e tá.D.tas ciutr_as coisas
suscetíveis à doença, que se desenvolve apenas naquelas que têm tão lamentáveis. Hoje li coisa pior: o poder público dos Estados e
MUnicípios está tentando devolver à União os hospitais públicos,
baixa resistência orgânica. Em princípio. a banseniase tem cura e
vorCJue não funcionam. Ontem assisti a uma entrevistá de um padeve ser tratada como qualquer outra dermatose.
Em relação ao cólera. os casos de contaminação surgiram cieiite'.que dizia: "Já vim_ ao hospital dez vezes, por dois meses, e
no Peru e passaram para o Equador. Ele entrou no Brasil peJa .nãO -conSegui- ser ateüdido". &ses fatos envergonham o nosso Pais
Amazônia, região Norte. depois penetrou no Nordeste e já está na e se transformam no maior desrespeito à cidadania brasileira.
região Sudeste. Os sanitaristas alertam para o risco de uma grande Cumprimento-a e solidarizo-me com V. Ex11• Espero que o Goverepidemia. em razão_ das precárias condições ôe Sarieamento das no açorde desse torpor com relação à saúde e passe a atuar de
metrópoles brasileiras. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e modo mais sério;- certãmente, seria muito mais barato se houvesse
Recife têm tudo para transformar o cólera numa calamidade, por- uma medicina preventiva, com saneamento e esgotos nessas cidaque 9 esgoto corre a céu aberto em suas favelas e bairros da perife- des onde proliferam doenças do século passado. Parabéns a V.
''ria. Levantamento feito pelo IBGE mostra que o País tem. poucas Ex11•
A SRA- JÚNIA MARISE -Agradeço o aparte de V. Ex',
estações de tratamento de esgotos, o que expõe a p::>pulação a numerosas doenças.
- - ~ - -- nobre líder Senador MagDa Bacelar. É apavorante o crescimento do número de casos de leishmaEstamos exatamente enfocando todas essas questões porque
niose nas cida:de do Vale do Rio Doce em 1993. É verdade que a acreditamos que devemos manter nossas atenções voltadas para fadoença se apresenta sob a forma benigna, de tratamento_ relativa- tos como esses, tão relevantes em nosso País. Veja, V. Ex•, que
toda. a população brasileira, em todos os municípiOs, principalmenmente fácil. Dez cidades do V ale registraram os seguintes dados
até março de 1993:
··
te nas CapitaiS, questiona, cobra uma s-olução rápida e emergencial
Caratinga - 83 casos; Galiléia - 48 Cã.sos; Raul_ Soares - 29 por parte do Governo. E, realmente, é hora de o Governo adotar
casos; Iapu- 10 casos; ItU.etã- 8 casos; CoD.selheiTo-:Pena- 4 Ca- medidas.
Ontem, falamos aqui sobre a questão da habitação- 14 misos; Bom Jesus - 3 casos; Córrego Novo - 1 caso; Aimorés - 1
lhões de brasileiros não têm teto, não têm casa própria. As filas
caso. _
nos hospitais públicos se estendem por madrugadas inteiras - são
Total- 187 casos.
A Fundação Nacional de Saúde, em Minas Gerais, aguarda os pensionistas. os segurados. os aposentados, os trabalhadores
recursos para fazer estudos de animais, reservatórios e dos insetos que estão lá durante a madrugada inteira esperando a oportunidade
vetares, para tentar identificar os fatores responsáveis pelo aumen- de uma ficha, de uma consulta médica; e a grande maioria volta
para casa sem consegui-las, Senador. É por isso que estamos aqui
to de transmissão da doença.
O Município âe Uberlândia, desde o início de fevereiro de fazendo essa cobrança, mostrando estatisticamente a realidade des1993. é palco de uma epidemia de dengue benigna. Atê meados de te País doente.
março, já haviam sido registrados 1.800 casos:
E o Governo, o que faz? Essa é a pergunta que estamos fazendo,
Felizmente essa epidemia já está em declínio.
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O Sr. Gerson Camata- Permite V. Ex• um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Gerson Cam9.-ta --Senadora Júnia Marise, primiiramente, como fez o nobre Líder 'Magno Bacelar, cumprimCn.to V.
Ex• pela oportunidade do enfoque desse assunto. Parece· que V.
Ex.. tem uma assessoria espeCializada em enfocar o assunto que
está ferindo o coraçãO do povo brasileiro no momento ou é a sensibilidade do seu coração que traz sempre esses assunto~. advertências, levando-nos à reflexão e avivándo o pensamei;tto do
Congresso Nacional. V. Ex• hoje aborda - com a mesma oportunidade dos outros pronunciamentos, que têm sido tão freqüentes,
graças a Deus- a questãO da saúde, observando priri.Cípalmente o

problema no seu Estado, o Estado de Miri.:ls-Gerais, -o gTande Estado de Minas Gerais. Agora V. Ex.. vai CÇ)meçar_!l ~alisar as causas. Eu queria auxiliá-la nesse ponto. Tãl.Vez o nieu aParte -deVe-sse
ser um pouquinho mais no fmal do seu pronunciamento, mas V.
Ex• tocou Dum ponlo que acho fundamental - e o Líder Magno
Bacelar, também, na abertura de seu aparte, colocou mais oU menos nessa direção: a culpa de os brasileiros "estarem J;P.9fl'endo n_os
hospitais é da Constituição de 1988. É dela também a culpa de as
estradas brasileiras estarem esburacadas., É~ causa dessa ConstituiçãO quê oS ãgricilltores não têm Crédito. Por C~u-sa clã. Constituíção de 1988,-não há segurança no Brasil; estamo-Uos tomandO Uin
País dominado pelos bandidos, e o Rio de Janeiro já é um exemplo
disso.- Por causa da Constituição, as óiaD.ça:s··estãõ -roorrendo. A
educação piorou, apeSar da Emenda João Calmon. Nada no Brasil
melhorou depois da Constituição de 198K Melhorou a situação
dos advogados, juristas e---daqueles que trabalham com Direito,
porque nossa Carta provocou um eniarailhado de disputã.s]Urídicas. Para estes foi uma beleza; -para o restO-do povo brasileiro, a
pior COnStituição do- Iillmdo e a piOr da HiSt.OruiOO---nras---n-.- Enquanto o Congre&Sõ Nacional - e nesse ponto somos Governo não se conscientizar, não modificar ·essá ConstituiçãÕ, as -eStradã.s,
a saúde, as escolas continuarão piorando, e segul'aiiça ninguém
terá. Cada vez mals ~o Btasil afunda~ por culpa da Constituição de
1988: Com essa Cotistítuição veio O problema do_SUS, a unifiCação do sistema de saúde, que servia de pano de fundo para a briga
de dois partidos de esquerda que queriam dominar a máquina de
saúde no Brasil - todos sabem: o antigo PCB e o PT. Acabou-se
com à s-aúde. V.
qUe anda pelo -interiOr dê Minas, eu~ que
ando pelo interior do ESpírito.SaniO, bem como-os Seiuidores José
Eduardo e Josaphat Marinho, cada um anda pelo interior dos seus
Estados e podemos observar que, antigamente, as prefeituiáS cUidavam da saúde dos moradores das cidades do interior. O Estado
mantinha o posto de saúde, o serviç'o de Sa'úéle; -D.aS CidadeS umpouco maiores, havia o hospital da Previdência Social, para onde
os casos mais sofridos ou mais complicados eram levados. Quando criaram o SUS~ as prefeituras pararam de inVesífr-ênl s3.úae-; recebla-se o dinheiro do Governo- federal e mantinha-~~ ~~!o~_O
Estado também não invéste mais nada em saúde e recebe do Governo federal. Então, onde havia três níveis de podei' trabalhandoo municipal. o estadual e o federal- há. apenas um. E o poder local
é muito melhor porque vigia, o eleitor eslâ -ali perto, pode procurar
o vereador e resolver suas questões. 'Mas com apenas 1fin nível,
nós, então, andamos para trás. A saúde do brasileiro piorou por
causa disso e dessa briga pelo domínio da máquina da saúde no
Brasil. Essas entidades políticas talvez até tivessem bOa intenção,
mas seus frutos não forani bons para os brasileiros. Congratulo-me
com V. Ex•. E há uma outra causa: as nossas faculdades de engenharia e economia estão educando tecnicamente bem mas, eticamente, há um problema muito sério na educação dos brasileiros.
Veja V. Ex•, por exemplo, os contadores. Aprendem na faculdade
a ensinar o empresário a burlar o imposto de renda, em vez de en-

:ex•.

si.nar_como pagar adequadamente o seu imposto de renda. Temos
que refletir muito Sobre isso. A ética médica brasileira, por exemplo: o médico, na maioria das vezes, é muitó ínteressado em crescer monetariamente e se tomar mais nCo ~ do que prestar
efetivari:Iente um seMço à população que lhe pagou o estudo. A
maioria dos médicos são formados em faculdades pagas pelo contribuinte, que, ialvez, nunca terá um médico na sua- Vida, rilãS eStá
pagaitdo imposto pai-a formar um aluno que nada lhe devolverá
4_~p<?is. Nesse momento V. Ex•, de uma maneira tão apropriada,
coloca à reflexão do-Congresso Nacional, que também é Governo,
que é hora de se pensar nisso tudo, porque se não houver uma maneira global de se pensar no problema nunca vamos resolvê-lo.
Um dia, nobre Senadora, vamos ter que mexer nessa Con~tituição;
uni dia vamos ver que o SUS não deu certo; que as faculdades deVem formar técnica e eticamente os cidadãos. Outr0 dia, o Sen<~:dor
Darcy Ribeiro dizia --e me desculpe o alongamento do aparte que na França o contador faz umjriramé:rifo de quequãrido for servir é obrigado a fazer ã contabilidade d,a.s ell].presas de modo a que
elas paguem os seus tributos. Se o contador cometer um erro, per.
de o diploma. Se a enlpresa da qual é Cóntãdor sonegar,·e se for
· provado que ele tinha conhecimentO disso, o aiploma do contador
é cassado. Aqui não; quanto mais famoso e apreciado é o contador, mais-ele ensina a sonegar. Mas ele foi formado em uma faculdade graças ao povo! Meu Deus do céu! Ele vai trabalhar contra o
povo- que--preciSa do tributo para não morrer na flla do hospital
Todas essas reflexões, V. Ex• traz em um momento muito opOrtuno ao pensament9 e à consciência do Pais. Muito obrigado.
A SRA JUNIA MARISE - Agradeço o aparte, nobre Senador Gerson Camata. A reflexão é exatamente o _verdadeiro sentido deste pronunciamento, para alertar as autoridades e alertar _o
Governo..
Essas estatísticas, toda a situação da saúde pública do nosso
País está a olhos vistos. Tenho em mãos vários recortes de jornais,
Senador Gerson Camata, que mostram essa situação; todos. os dias
a imprensa noticia. ·
Outro dia, o Presidente disse: ''Estou muito preocupado
com o aumento dos alimentos nos supermercados". Mas, _de prático, -o que foi feito? Nada!
É isso o que ê preciso questionar ao Góvemo~ porquenão é
só· com -preçcupaçãO e noticiátio que VamOS res-olver a -sitüã.Ção
de_ste País. É preciso que_ o Presidente da República mostre a sua
pfeocupação na práiicit, agindo, tomando decisões fl.filles. É o que
o povo brasileiro deseja.
Há pouco tempo, os laboratórios promoveram o aumento
dos preços dos remédios. Vi o Presidente Itamar Franco dizer que
estava preocupado -:- toda a imprensa divulgou a notícia - e que
queria uma ação enérgica para coibir os-aumentos.
E os remédiOs continuam aumeritando -todos os dias nas
prateleiras das farmácias e drogarias deste País. E a população não
-poae, mesmo-diante de prescrição médica, comprar o remédio para
s_anar_a doença.
Temos de questionar esses problemas e vou questioná-los
todos os dias, se for preciso, da Tribuna do.Senado Federal, para
que o Presidente_d.a República assuma a responsabilidade de Chefe
de Governo e determine energicamente que os seus ministérios e
os seus órgãos de Góvemo não apenas reflitam a sua preocupação,
mas, sobretudo, tragam soluções que possam efetivamente minimizar a situação do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação está precisando novamente dessa mes_ina vontade politica para darmos uma resposta
imediata à atual regfessão na área da Saúde. É preciso, de pronto,
melhorar as nossas condições de saneamento básico, que iricluem
serviços de esgoto, lixo e água.
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O ffiGE demonstrou, em pesquisa recente, a precariedade
do nosso sistema de saneamento básico, responsável por 80% das
doenças que afetam a população.
O jornal O Globo retratou ontem a deJ;túncia de: grave epidemia de dengue no Ceará, considerada pelas autoridades sanitárias como de grande proporção, jâ atingindo o interior do Estado.
Em apenas 14 dias, 10 pessoas morreram, 20 estão hospitalizadas e a doença atingiu, segundo o jornal, até mesmo o Governador do Estado.
Também em Pernambuco já se constatou 6 Casos de dengue, e as estatísticas mostram que cerca de 300 mil pessoas podem
ter sido atingidas pela doença no Ceará e em tcxla a região Nordeste.
Diante da gravidade da situação, o quadro da saúde pública
no País não pode ser discutido pelo Governo de forma retórica, revelando uma grave omissão.
O que de concreto tem feito o Governo- até agora?
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex•um aparte?_
A SRA. JÚNIA MARISE - Concedo um aparte, com prazer, ao nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senadora Júnia Marise, toda
vez que V. Ex• ocupa a tribuna do Senado, traz a debate temas de
importância fundamental para o bcm-estar social do povo brasileiro. Como representante de Minas Gei'ais, cujos problemas V. Ex•
muito bem conhece e -que são os mesmos da totalidade do País, V.
Ex• tem uma experiência muito gfande. Desempenhou várias funções políticas e representou, à altura, o- povo das Alterosas. Hoje,
V. Exa traz à baila um assunto de suma gravidade. Assisti aO aparte do Senador Gerson Camata. S. Ex• se referiu à nossa Constituição, aos seus defeitos, e tem certa razão. Mas, Senadora Júnia
Marise, esses erros vêm de longe. Em primeiro lugar, o Governo
sempre diz: "Faça o que digo, não faça ó que faço". Apresentei um
projeto, que hoje é lei, e sobre o qual debatemos dÚrante três Semanas para chegarmos a uma conclusão. Há o Projeto J;1° 65, do
Senador Fernando Hemique Cardoso; e o Projeto n° 66, deste Senador, que, à época, liderava a Bancada do Governo no Senado.
Este projeto tomou-se a Re_solução no 58 do Senado Federal, que
tentou controlar a dívida interna dos Estados e Municípios. Senadora Júnia Marise, há 15 anos que os Estados, as estatais e os Municípios não pagavam a Previdência Social. O débito desses
órgãos para coin a Previdência sigrllfi.cav-a 52% desse total. O dinheiro do traballiador era embolsado; apropriação fudébita pura!
Esses ex-prefeitos deveriam estar na cadeia; no "xilindró", como
dizemos no Nordeste. Esses recursos deveriam ter ido para a Previdência, para os aposentados, pensionistas e para a nossa Saúde.
Mas o que aconteceu, Senadora? Dois pesos e duas medidas. Se o
empresário deixa de pagar, é apropriação indébita; ocorrem juros,
correção mone-tária e deveriam ir para a cadeia~ Mas essas pessoas
tiveram um prêmio. Fomos obrigados, dentro dessa lei de minha
autoria, a dar um prazo não de 60, mas de 240 meses para começarem a pagar. Como fui Prefeito duas vezes e conheço muito bem
esse pessoal, obriguei-Os;" de 90 em 90 dias, a apresentar o certificado de regularidade no Banco do Brasil e na Caixa Econômica,
senão lião receberiam um tostão do Governo· Federal. Então, veja
V. Ex11: quem dá o exemplo? O Governo. O maior sonegador do
País é o Governo! Quando o ex-Presidente Collor assumiu, 3,5%
do PIB nacional era gasto com as estatais; S. Exa o deixou em
2.1%. Quatro grandes Estados colaboram com o débito interno do
País- o Estado de V. Ex• deve pouco--, mas o grande devedor é
SJEo Paulo, com praticamente 70% do débito. Depois, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro; este com um percentual
muito mais baixo. Nesse contexto, V. Ex • acaba de mostrar ao
povo brasileiro a situação por que passa o País não apenas em rela-
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ção à Saúde, mas à Educação -:: encontra-se neste plenário o nosso
Senador João Calmon, que conhece muito bem a matéria. Enfim,
por quê? Primeiro, por causa do Governo; segundo, Senadora, pela
má aplicação do dinheiro. Lutei por aquele projeto de reeleição de
Governador, Presidente da República e Prefeito- tenho os docujnentos no meu gabinete. E o custo das obras paradas neste País,
do Oíapoque ao Chuí, dá para pagar duas dívidas externas do Brasil_Como sabe V. Ex 11 , houve debates, reuniões entusiasmadas,
nesta Casa, sobre a -traD.sposição das á_guas do rio São Francisco
para alguns Estados, inclusive o meu. E um exemplo de incoerên11
c~. Tenho certeza de que V. Ex , se for indagada sobre o assunto,
saberá citar centenas de obras paralisadas em Minas Gerais, obras
de importância fundamental para o desenvolvimento daquele Estado.
A SRA. JÚNIA MARISE -Já fizemos, nesta Casa, denúncias cori:lo essas. Por várias vezes; inclusive, solicitamos ao Ministério dos Transportes providências no sentido de concluir obras
paralisadas. _Normalmente os órgãos do Governo iniciam as obras
e deixam-nas paradas. É um grande &sperdício.
,
O Sr. Ney Maranhão - Exatamente. Nesse sentido, lutei
para que governadores, presidentes e prefeitos pudessem ter apenas um rnanda_t<?. 00- seja, para- que não pudessem ser reeleitos.
Mas o que aconteceu? Infelizmente, houve pressão, gula, sede ao
pote por parte dos Governadores que queriam afastar-se do cargo
com !'l-penas 60 dias de ~tecedência, o que é casuísmo puro: Houve confusão, e o Presidente da Comissão, Deputado Nelson Jobim,
deu sustentação ao pedidos dos Governadores. Resultado: perdemos por 23 votos. Este é o problema crucial do Brasil: leis malfeitas, às pressas, demagógicas - como dizem no Nordeste, fajutas.
E, no fmal. como bem disse V. Exa, é o povo brasileiro que sofre.
Temos que dar um basta nisso; por bem ou por mal. Com relação à
Previdência, há seis anos, havia seis trabalhadores para um apos_eiltado; hoje, são dois por um, recebendo um ordenado - como
diz Chico Anísio - desse__ "tamanhinho". Senadora Júnia Marise,
parabenizo V. Ex• neste instantê pelO alerta que faz à Nação em relação ao caos da Saúde e _de outras áreas do Governo. A responsabilidade é do Governo Federal e do Congresso Nacional, que não
se uniram para elaborar leis que estivessem à altura das necessidades do povo brasileiro. Agradecemos a Deus e a V. Exa por estar
sempre na tribuna, brigando e lutando para que isso se concretize.
A SRA. JÚNIA MARISE- Muito obrigada a V. Ex' pelo
aparte. O Presidente já faz soar a campalnha, alertando-nos sobre o
tempo. No entanto, eu gostaria, diante das manifestações dos Senadores que nos apartearam, de demonstrar que esse tema é de
grande importância para o Brasil e para a nossa população. _
Cito al_gumas manchetes de noticiários divulgados pela imprensa: "Concentração de hanseníase é maior no Rio"; "Casos de
hanseníase crescem 20% ao -ano em Minas Gerais 11 ; "Doença chega e mata em Montes Claros"; "Malária: pesquisa surpreende médicos"; "Avanço do cólera é acelerado, no País- doença atinge
206 novos casos pci dia"; ''Hanseníase ataca uma pessoa a cada 17
minutos"; "Bactéda já atacou 16 pessoas em Recife".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta semana, o :rvtinistro da
Saúde, em declaração à imprensa, revelou que o cartel dos planos
de saúde tem pressionado o Planalto para a substituição do Ministro da Saúde.
Faço justiça ao MinistrO Henrique Santillo: S. Exa tem declarado f'?fD13lmente as. suas queixas sobre a falta de recursos que
possibilitem a adoção de uma política de atendimento na área da
Saúde Pública. Certamente, as queixas do Ministro são dirigidas
ao Ministério da Fazenda, que, na gestão do Sr. Fernando Henrique Cardoso, fechou o cofre e guardou a chave; e ninguém a ela tinha acesso.
--
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A Saúde foi a mais prejudicada, em razão de cortes determinados pela área econômica do Governo e sobretudo em razão da
insensibilidade dos que dirigiam a econoiriia do Brasil.
Hoje a situação 6 de caos: ·as-epidemias estão-se alastrando,
a população não tem como resolver os seus problemas, os hospitais não têm condições de atendimento nem para casos emergenciais.

Por essa razão, mais uma vez dirigírrios nOssa Cobrança

ao -
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anda confundindo ai com as posições das pessoa.S_que passaram á
admitir -que o EStado deve ser modesto, mas não deve ser totalmente intervenciOnista~- nem Sef Um EStado d_e_fuaÇos cruzados
diante da_ ''Vaca Sagrad3f', que é a-propriedade privada.
Essa posição me leva a pensar em algumas -coisas que estão
occirendo entre nós.
-==A- nobre Senadora_ acaba de nos brindar com um belo dis-

curso e apartes que recebeu, e falou sobre a questão dos preços em

Presidente Itamar Franco: que as -preõci:!pã.Ções de Sua Excelência geral. Se não me engano; aesde o Cóâ.igo de Hamurabi que se prenão sejam retóricas, mas qrie sejam determina4as, para que possa- tende fazer controle ~ px:eço e não se coosegue f~_:-~~~~~le de
mos atacar esse problema, para que possamos colocar o dedo nes- preço.
sa ferida e resolver a situação da Saúde Pública.
A solução, para nós, não está também exclusivamente em
Tantos e tantos problemas estão sein solução. A -Educação, eleger a inflação côri:J.o ó único -õbjetiVo a ser atiti.gido, IDas sim a
sempre tão defendida pelo nosso ilustre Senador João Calmon, retomada do desenvolviinento através, eVidentemente, do aumento
' -- =
tem como estatística uma realidade educacional de 12 milhões de de pródução -e aumeiito de capacidade de cÕmpeiiç-ão.
crianças fora da escola.
S. Ex... a nossa ilustre Colega, ainda há pouco, falou exata0 Governo, p!Cocupado com o problema da fome, liberou men,te na geração de empregos. Es~ é um ponto que tenho levado
recursos para a distribuição de cestas básicas. Mas isso não resol- muito em consideração, _especialmente com a possibilidade de volve, porque uma família recebe a cesta básica hoje. E na semana tar a ser executivo no meu Estado, um Estado _pobre e potencial- · -- '=""
que vem? Se não receber novamente, continua passando fome do mente rico, e muíto rico de subsolo. mesmo jeito.
-Houve tempo em que, como Major-ainda. tive a audácia de
O que o povo brasileiro quer é emprego,"$"alárlo digno, con- dizer, naquela altura, que talvez a economia da Amazônia s.e inc_ordições de sobrevivência para a sua família; não quer viver de as- porasse à eCOnomia nacional muito mais rapidamente no seu subsistencialismo momentâneo, periódico, por parte do Govem:o. E solo do que do seu solo; devido a ilusão de Humboldt, que não
não- estamos assistindo a ações permanentes do Governo; delas esteve na Amazônia brasileira- foi pioibido pelo Império, naquele
nem temos conhecimento. (Palmas)
tempo, como possivelmente um grande espião alemão -,-usou a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) --Concedo a frase: "AAmazôniaseriaoceleirodomundo."
palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
__ __ _
-_~No e~tanto, qu'ando-"se dern.iba á n·oresta, três arios depois
O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pronm1cia o aquela área está tota.fuiente incapacitada para prOduzir qua.Iquer
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente, Sn e ç_oi~a; la~erizada; 1 Jix~yi~. chuvas violentas, sol. temperatura muiSrs. Senadores, inicio este pronunciamento pelo término do discur- to alta, e a agricultura tem dificuída&s. O que-nãO -qUer-díz6r "qüesoda nobre Senadora Júnia Marise.
seja impossível.
Agora, o que não posso entender é que seja Um Governo
Sou também partidário do princípio de que não devemos
iludir o povo com assistencialismo puro e simples.
que resolva ser produtor. Ele deve ser, no meu entender, indutor da
A nobre Senadora por Minas Gerais falou, há pouco, sobre produção.
A geração de empregos, por exemplo, estamos todos preoa necessidade de darmos- emprego às pessoas. Trata-se da repetição de um velho adágio, surrado, mas verdadeiro, que diz: "Ao in- cupados com ela. Vejo aí o Partido dos Trabalhadores, através de
vês de dar um peixe, é melhor ensinar a pescar". Essa frase vem seu Líder, dizer que vai gerar dez milhões de empregos no seu pcmuito a propósito depois do que disse a nobre Senadora Jú.nia Ma- .r'Í~o. T()J:Q.~do por b_ase inforpiã.çõ:?s de_ ecoliOriiistaS, que dizem
rise. Participo de um ponto de vista talvez revisionista. Já houve que para ·geração de empregos há uma necessidade de investimeD.tempo em que a tese socialista, não o socialismo totalitário, mas o to _de 30 a 50 mil dó@es por emprego, tomando-se por 30 niil dósocialismo democrático. me causava um ~de enti.Isiasm.o. Bas- lares por emprego, vamo"s ver que seriam-necessários 300 bilhões
tava-me, quando jovem, dizerem assim: --É preciso acabar com o de dólares para gerar isso no períOO.o presidencial.
-Se o Estado reªol~e ser o produtor de emprego, gerador de
intermediário entre o produtor e o consumidor;· ã.Cal::ie-se futer;--mediário e com isso se acaba evidentemente com a exploração. Os emprego. através de seus investimentOs, é evidente que vamos ter
marxistas ainda diriam que é preciso acabar conf a: ·exploração da outras ilustres Senadoras aqui, outros ilustres Senadores repetindo
esse_!::liscurso !llais quatrQ ~os. mais oito a.i:tos_, trHUirdOZe 3.iiõs:
mais-valia e também chegariam a esse assUnto.
Hoje estou convencido, nobre Senadora, de que a palavra
Note-se, por exemplo, essa aberraÇãO- e- a:õobre- Se:õadofide Michel Crozier é perfeita:: 1 '0 Estado modenio é" o Estado-mo- Júnia Marise, inclusive, é tam.béin-i:tão apenas uma entendida em
desto11 • Ele não pode ser um Estado que trate de todos os assuntos. educação mas S. Ex* é uma promotora de CduCãção, professora adporque vai acabar tratando mal de todos eles. Vejo, com certa mirãvel e dtOU também o nosso paladino da educação no Brasil,
preocupação, em primeiro lugar, ·que pesSoã.s pen-saftf que, com- o que é Joãõ Calmon -não entendo, não posso entender como é que
desmoronamento do sistema comunista no mundo, geroU-se o in".:" nes-se momento, por exemplo, o Governo, com a responsabilidade
confundível e incomparãvel prevalecimento do sistema capitalista que tem, detém-se em fazer medida provisória a respeito de men~
liberal- como ainda ontem dizia aquf o Senador Pedro SimOn. De salidades escolares. l-Já escolas e escolas. Há escolas que realmenmodo algum! Não acredito que seja essa a conseqüência_ do des- _ te se transformaram em mercantilistas· corilp1etas, em caça-níqueis,
moronamento do comunismo ou do cha.mado socialismo real. O mas há escolas de bom padrão. Conheço algumas, e tenho o elecapitalismo liberal, o capitalismo do laissez faire, o capitalismo niento exatamente- em-niiiiliã rilão, que vão ser compelidas a fechar
em que não havia a semana de oito horas de trabalho, não havia a -não é terrorismo intelectual- depois do mês de agosto ou setemPrevidência, não havia garantia do trabalho do menor, garantia do bro, porque, se cumprirem essá medida provisória qUe está aí, não
trabalho da mulher, não havia sindicato, esse era o capitalismo li- terão capacidade de sobrevivência.
O que deveríamos ter? Coube-me a tarefa_ ingrata.._ rilas _(~_beral, o capitalismo da chamada fase do capitalismo selvagem.
Também não sou partidário do chamado neoliberalismo, que se cinante de ser Ministro da Educação neste País por 4 anos, 3-

-o

me-
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tra exatamente a grande experiência, a grande bagagem não apenas
intelectual mas, sobretudo, a vivenciada por V. Ex'" ao longo dos
uma administração de ensino público que, pelo menos, não era a anos, sobre todas as questões que dizem respeito ao cotidiano da
calamidade que se apresenta hoje. Hoje, inclusive, falando apenas vida do nosso País, às instituições e a todos os assuntos que envoldo 3° grau, as universidades brasileiras públicas, estaduais ou fede- vem, hoje, as responsabilidades do Estado e do Governo, tanto em
rais, representam apenas 20% do contingente de alunos matricula- nível estadual quanto em nível municipal. V. Ex• falou sobre edudos no 3° grau, e o aumento tem sido das universidades cação e eu não poderia deixar passar a oportunidade de inserir no
pronunciamento de V. Ex• uma informaç-ão que me parece gravísparticulares.
A oferta particular cresce e as pessoas de classe média, de sima neste momento. Os CAICs construídos pelo Governo Fedeum modo geral, procuram a esc_ola particular porque não acreditam ral, vários deles, inclusive no meu Estado, Minas Gerais, e, pelas
informações que obtivemos, em outros Estados do País, fkaram
mais na eficiência e na qualidade do ensino público.
Então, o Governo, no meu entender, tem que se voltar para seis, sete, oito meses fechados. Fechadosl, porque não tinham
o ensino público, fundamentalmente, tem que dar recursos. E pou- equipamento, Senador Jarbas Passarinho. Estando em Montes Oacos Presidentes da República tiveram a noção de que investimento ros, ano passado, fui convidada pelo Prefeito a visitar dois CAICs
em Educação e Saúde não é despesa, é até pré-investimento. O que haviam sido construídos naquela cidade para atender à demanquadro que a nobre Senadora mostrou, ainda há pouco, tem o da das crianças em idade escolar, tão necessária e tão fundamental,
para que elas pudessem ter ace_sso à escola. E, lá, os CAICs estaaplauso de todos nós.
Por exemplo, no Estado do Acre, onde nasci, a hanseníase _é vam fechados- aliás, construções muito boas, mas totalmente femedida por percentagem. No Acre, 1% da população é atingido chados porque lá não tinha nem cadeira, nem carteira, não tinha
pela banseníase. Essa estatística, no mundo, é medida por milési- um quadro-n~gro e. nem um equipamento sequer para que os
mo e não por centésimo! E continuamos falando sobre isso, debla- CA!Cs pudesSem, evidentemente, atender a essa demanda da educação. São essas _omissões, são _essas questões todas que envolvem
terando e discutindo a respeito.
Se o ensino público é bom, só vai procurar o ensino particu- a administração que_ deixam a população perplexa, sobretudo,
lar quem tiver a veleidade de querer ser do Colégio Andrews, do quando se vê uma obra do_Govemo sem uso, um hospital que foi
construído ou que fitou com a sua construção paralisada, ou mesColégio Sion e coisas dessa natureza.
Houve época,-aqui, em que se dizia que o ensino do Distrito , mo uma escola inacabada, fechada. sem equipamentos! Quantos
Federal, o ensino de Brasília, era primoroso. E, naturalmente, as ttrilhões de cruzeiros foram destinados àquelas obras?! E a populaescolas particulares não tinham possibilidade .de competir. Hoje ção não tem sequer o privilégio de ter acesso a esse benefício. Portanto - quero ser rápida_- é apenas essa informação que eu
têm e são amarradas nesse tipo de processo. _
Sei que o Senhor Presidente tem a melhor das intenções, gostaria de prestar. porque, na realidade, o que estamos constatanporque convivi com Sua Excelência vários anqs - é um amigo pes- do é uma omissão grave que não poderia estar ocorrendo, porque
soal -, sei que Sua Excelência se deix:.u sensibilizar pN isso; sei são fatos inteiramente da responsabilidade de quem está no exercíque o Ministro da Educação também é um homem suave, um ho- cio das suas funções, seja no Ministério da Educação, _seja em
mem tranqüilo, um homem que veio lá das _nossas Minas Gerais qualquer outro Ministério deste_ País, e que não pode omitir-se e
também e, entretanto, o quadro real pode ser extremamente dano- desconhecer essa realidade~ É exatamente voltada para esta preoso, a partir do momento em que já se fala em aplicar uma lei dele- cupação, quando V. Ex• faz o exercíciõ de reflexão sobre vários
gada para levar para a cadeia diretores_ de__escolas, que não temas, que agradeço_a oportunidade de inserir este aparte no bricumpram imediatamente a medida provisória que está _aí. S_ei de _ lhante pronunciamento de_V. Ex•.
O SR. JARBAS PASSARINHO- É a mim que cabe agracaso específico - e esse caso me afeta, _pOí-que durante oito anos
contribui para minimizar os déficits da escola que minha filha tem decer, nobre Senadora. Já dizia, há pouco, que V. Ex• não é apenas
aqui em Brasília - que, pelo seu padrão pedagógico, é altamen~e a teoria da educação, é a prática também, porque conhece o fato
procurada. Basta dizer que sendo uma escola no Lago Norte, ela em profundidade. Fui levado a iniciar este ffieu pronunciamentO
tem 42% dos seus alunos que residem fora do Lago Norte, i.riclusi- exatamente porque ouvia, com muita atenção, o discurso de V.
ve tem alunos que residem até no Lago Sul, porque quer dar um Ex". E o meu desejo era mostrar, em relação ao meu Estado, o que
ensino de boa qualidade, c pode qualquer um dos Srs. Senadores e está se pasSando.
as_ sn Senadoras procurar saber que a reputação é muito _boa. Pois
Quando pretendemos falar, por exemplo, em geração de
muito bem, durante oito anos fiquei com a casa do Senador João empregos, ao invés de se pensar em aplicações de grandes empreCalmon, que me foi oferecida por um aluguel simbólico e ainda sas, que tomam 50 mil dólares para gerar um emprego, penso na
assim tínhamos que corresponder anos a fio de déficits. E eu dizia: microempresa, na pequena e na média empresas, que, do meu pon11
enquanto você for fllha de Senador é possível qUe possa se dar ao to de vista, são as geradoras de empregos ein maior número e com
luxo de fazer uma boa escola e o ~enador pagar as diferenças 11 • Em investimento -menor. E, ao mesmo tempo, a construção civil, por
exemplo. Porque, quando fui MinistrO do Trabalho, verifiquei que
compensação, vejo outros que fizeram fortunas em escolas!
Então, essa é uma preocupação que tenho quando se fala no o Brasil estava já oferecendo 800 mil empregos novos a cada ano,
em 1967. E, desse contingente. a grande_ maioria_ era fo~_ecida
papel do Estado ir até este ponto.
O Senado aprovou, há poucos dias, uma medida que deve exatamente pela oferta da construção civil, que tinha vantagem
ter uma repercussão extraordinária também: proibiu a mudança ainda mais de arregimentar e receber a mão-de-obra não qualificados uniformes- escolares por cinco anos. Isso deve ter, realmente, ~ da, que infelizmente é a que prevalece no Brasil.
um resultado fantástico na economia brasileiia!
Ora, ao mesmo temiJSl, penso em Minas Gerais e penso no
A SRA Júnia Marise- Pemúte-me V. Ex• um aparte?
Pará. Com o Senador Ronari Í'ito, tivemos uma batalha aqui e fizeO SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço a nossa querida mos com que os Estados de Minas e Pará, e outros Estados nas
Senadora Júnia Marise.
mesmas condições, pudessem receber royalties dos minérios exA SRA Júnia Marise- Senador Jarbas Passarinho, quando portados e pudessem, no meu caso também, receber royaltics da
V. Ex• assoma à tribuna e nos brinda com suas palavras, demons- energia, que hoje fornecemos ao Nordeste. Foi um petiodo em que

ses e 15 dias.

O que é que podiamos pensar? Naquela altuta, tinhamos
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justamente a Paulo Afonso, pela sua hidrelétrica, fornecia energia
para o Pará - Belém, com isso, não entrou em racionariiento. De~
pois, com Tucuruí funcionando, o Nordeste se beneficia. E vai
agora, com Xingó, acabar oUtra vez de-receber essa energia de volta do Estado do Pará.
Muito bem! Pensamos em Minas Gerais nO-P.ãii, por quê?
Porque quando servi em Minas, durante um ano, -um dos melhores da minha vida militar- eu via o mineiro queixai-se: "De :Minas

e

Gerais saem os minérios e ficam os buracoS 11• E havia uma_ queixa
até em relação ao Espítito Santo, porque o transporte S.iía peto Espírito Santo e aquilo naturalmente o beneficiava mais. Estou sofrendo isso em relação ao Maranhão, Então, ficam os buracos no
Pará e vai para o Maranhão o minériO. No Maninllão, autoliiaticamente, vamos ter também, daqui a pouco, usinas siderúrgicas -e outras coisas beneficiando o minério que saia do Pará.
E ainda se dá um fato comigo, que os rilaledicentes, que não
me querem bem- e felizmente são póUcos,-D.ão são i:imitos,- tenho
o orgulho de dizer que os que me querem bem são- em maior número- dizem: enquanto o José Sam"ey fez tudo -~Jo_ Maranhão, o
Jarbas Passarinho, que se projetava na carreira nacional, nada fazia
pelo Pará. Qual é o argumento? O argumentO é que o minério ·de
Carajás sai pelo Porto de Ponta da Madeira, em Itaqui, no-Maranhão.
Era Ministro de Minas e Energia; ná ocasião, uma· das melhores cerebrações que conheci no Governo do Presidep.te Médici,
o Mnistro AD.tônio Dias Leite. Homem brilhante. E o minério de
ferro foi descoberto, no Pará, por ac~g. lJm -helictfpiêrõ: -em pane;
pousou ~umª-._çlareira.---Olha: aqúéfa clareira! Pousa naquela cla·retiã;disse naturalmente o piloto, ou o co-piloto para alguém. Ele
pousou. A clareira era exatamente o afloramento de _mill§riQ de _
ferro de excelente qualidade.
Dai fOi preciso pensar justamente em eXportar, potque o
consumo inteino Minas Gerais também já abastecia. A- export-açãd
teve que ir para o Japão, porque esses_.wntratof_aêfqrpecirilento
do minério de ferro para às SidexúrgiCas são longos;-de 20, 25
anos, já estavam saturados na Europa e na Américã~ O Japão era o
grande comprador. Mas, entre nós e o Japão, existe a Austrália, a
um terço do caminho. E justamenle-ilão podíamos sair_~~:OOm
navios de até 50 mil toneladas para exportar esse -mmêiiõ peló Rio
ToCantins, até chegar ao Atlântico, porque o canal qile leva aoAtlântico só tem nove metros de profundidade, e com nove metros
de Profundidade o máximo que se pode ter é um navioâe 50 mil
toneladas dead weigbt. Enquanto a Austrália levava a carga em
navio de 200 mil toneladas, o Pará teria que fazer <FJati'O Viagens
de 50 mil toneladas para competir- o que era um desastre - e perderia a única vantagem que "tínhamos, que era uma certa qualidade
do minério para a sinteTização.
Daí surgiu a necessidade de sair peJa:· estrada de ferro para o
Maranhão, porque a Baía de São Marcos, que está nO-Maranhão,
dá um caiado ~I!_te__de_20.metros--de--pr6fündidade, e, então,
estamos exportando em navio de 250 a 300 mil tcneladas.
De maneira que quando me dizem que perdi a batalha, junto
ao Governo Federal, para o meu querido amigo José Samey, digo:
Não, vocês estão enganados. Perdi para o Senador José Samey na
construção do mundo, porque ele chegou junto a Deus e pediu que
colocasse a Bafa de São Marcos no Maranhão. Não colocaram no
Parã. Mas estamos preocupados com isso. No momento ~m que se
tira apenas a vantagem do royalties sobre isso, o que ficará para o
Estado no futuro?
Então; ~nsamos em desenvolver a agricultura. E aí esbarramos num papel do Estado que está sendo deplorável para nós, no
momento. Não podemos induzir agricultor algum. Podemos_dizer
que vamos lhe dar assistência técnica, finariêíamenlO-TaVoiáVel,

que vamos distribuir sementes; mas para onde ele vai mandar sua
produçãO, se as estradas vicinais não têm âcesso à estrada principal e a estrada principal não tem aceSso à área onde ele vai comercializar o seu produto? Essa é a situação do meu Estado.
A Transamazônica - em que tive papel relevante do qual
me OrgÚ1hÕ~-de ter- SfdO -parte na- deCiSãO--de sua construção pelo
Presidente Médici -, a Cuiabá-Santarém, todas elas são impeditivas de transporte dos produtos.
_
Para m.iin, este é o papel do Estado. Se temos lá as estra@__ _
federais, Que sãO- essãS a que nie ieferi - e hâ estrãdas estaâuais
também muito importantes -, por que não investir neSse Campo?
Por que não proporcionar isso-exatamente ao produtor, àquele que
tem a ~a terra para trabalhar, e que não vai sair do seu interior
para vir para as favelas dos estados mais desenvolvidos? Deveriamos pensar nesse processo.
Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, para não perturbar a
Ordem do Dia, pois temos -matérias relevaD.tes para vo(aÍ':- eD.certa-- -riã-ésta exposição- que foi mais-motivada por ter ouvido a Senadora Júnia Marise - dizendo que, mais do que nunca, -o meu
pensamento se limita êXatamente a i$so: qUal é o papel que o Estado deve ter? Não pode ser o Estado leviatã, não pode ser o Estado
monstrengo, que chama para si todas as responsabilidades, mas algumas são absolutamente imprescindíveis.
-Acredito que no Brasil- penso qrie nem Minas Gerais escapa deS_se diignóstico - Somente SãO Paulo tem as estradas, por
conta _do próprio Estado, em condições muito boas de timciona-

me::D:to. - ----

--- -

-

-

-

O Sr. Ney Maranhão- Perm.ite-ine V. Exa um aParte?
O SR. J ARBAS PASSARINHO - Ouço o nobre Senador
Ney Maranhão, com prazer.
o Sr. Ney M~anhão - Senado!-- Jarbas -Pass8rilltio, nã.O-ptci:í53ii10s dizer quein.' ê V. Ex"; o Brasil todo o conhece, pelo seu
P?S~ado e seu presente, em todas as posições importantes da vida
nacional. V. Ex•_acabou de citar esse problema do abastecimento,
das çstradas. NO meu entender, cometemos
erro
Uin
paíS-de dimensão continental como o nosso não poderia garimtir o
seu abastecim:ento pór rileio de rodas. do diesel, da gasolina.
Quando -terlninou a Grande Guerra, o Brasil tinha, com os países
aliadOs e outros, um saldo na balança conlercial; e- se não rire
gaiiõ;_-na época do PieSidente Dutra - trocimos os nossOs saldos
pelas estradas de ferro. Havia estradas _de origem ingles~ ~qui, e
tínhamos que fazer um bom negócio. Há um exemplo a respeito
disso. Tenho uma grande admiração pela Ásia e por um país que
tem problemas pareciâíssimos -com os- nosSõs; tem uma dimeD.são
continental maior quê "a do Brasil e problemas milhões de _veze_s
piores que os nossos,' e eles os estão resolvendo - a China. Nas
províncias do interior· da China- que V. Ex11 conhece- há estradas
de rodagem_ ruins, mas, por outro lado, existem estradas~_de-ferro
cortando o país de Norte a Sul, de Le-ste -ã Oeste. Essas estradasde-ferro são justamérite o que não temos. Deus nos proporcionou
ui:n Clima que nenhuni- OutrO país tem; enquanto no Nordeste fabricamos produtos extraídos da cana-de-açúcar, no Sul ela está sendo
plantada, e assim por diante. Quando se produz uma safra de 70,
80 milhões de grãos, apatece nas mailchetes como "grande safra",
e V. Ex' sabe que 30% dela se perde no campo justamente por falta de transporte, pelas nossas estradas esburacadas, e perde-se nos
armazéns do GovernO, onde se_estraga e o povo não consome. Enquanto que a Ollna, pâís que tem Somente-IS% das terras aproveitáveis, porque as terraS_ boas a União Soviética _tomou- e esqueceu de entregar a Manchúria, 2,5 milhões de km•, abastece um bilhão
e 150 milhões de habitantes. No nosso Norte e Nordeste existem
30 milhões de brasileiros morrendo de fome. Isso tudo é um proble:iiia de gOverno, que vem de longe, e a bomba está estourando

-um

tremenoo:

en-
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agora. E por quê? Porque os governos anteriores nãO tiverani unui.

visão de um país de dimensão continental como o nosso - como
no exemplo da China Deveríamos ter boas estradas-de-ferro; se as
tivéssemos, até o Pará e a Amaz_ônia, diminuiria-o éuSfu-:da mercadoria em todos os sentidos, não s6 para importação como paTa exportação. Estou fazendo este aparte não por V. Ex• nã_o conhece{ o
problema, mas para corroborar com o seu brilhante discurs-o.;:

O SR- JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado, Senador Ney Maranhão. De fato, devo lhe confess~ que não conheço,
na história de nenhum P.arlamen_to mundial, ter havido, em algum
deles, a previsão dos choques de petróleo.
Servi a Petrobrãs, tendo sido minha primeira missão fora do
ExércitO, o que foi fascinante para mim. Convivf Com um homem

que os comunistas atacaram dura e

crue_lm_~nte,

chamado Walter

Link. que era um dos cinc-o maiore$_ geólogos do mundo, homem

absolutamente correto_como profissional - corretíssimo. Bastaria
que na Amazônia tiVéssemos 2% da área produzindo petróleo,
para estarmos talvez, até, na cabeça da OPEP.
Naquela altura, o barril de petróleo custava menos de 2 dó~
lares. Falava-se que dentro de 25 anos Qs horizontes de produtores
de petróleo acabariam__no mundo. Era a mesma coisa que procurar
o horizonte, pois cada vez que se aproxima dele, mais este se -afasta. O último número da revista Time Magazine, revista americana, fala exatamente sobre a necessidade da explosão da produção
de_ petróleo no mundo.__
Repito - não li nada, Senador, em nenhum momento, em
Parlamentos europeus ou no Parlamento americano,_ onde alguém
tivesse dito que no ano_ de 1973, depois da g_uer:ra do Yom Kippur, irlamos ter o problema de petróleo que tivemos, com um tríplice aspecto: petróleo como arma polítiCa, como arma econômica
e como arma estratégica, faiC:ndo a Rai..hha da Holanda andar de
bicicleta, fazendo o Japão passar, imediatamente, de aliado de Israel para aliado dos árabes, e assim por diante, Era, portanto, uma
ciVilização montada sobre o preço barato do petróleo.
V. Ex• tem razão; a partir daí, as ferrovias não foram objeto
de prioridade. O aço era muito mais cato do que o <jtie Se utilizava
nas rodovias; e queimaram o diesel - como V. Exa disse - e todos
os subprodutos de petróleo.
Mas penso que também tivemos um outro ponto: no Governo do Presidente Costa e Silva vi o Ministro Andreazza bater-se
bravamente por aquilo; houve uma melhoria e-não houve resultado
fmal. Foi a questão também da navegação de cabotagem no Brasil,
não só cabotagem, J;laV~gação também de importação, nós pagando mais para o exportador, porque não tínhamos a capacidade que pela lei teríamos -, de trazer para nós 50% do produto importado.
Portanto, são pontos de_ vista realmente jp._ili___sç_utívei~
Quando V. Ex• fala em Ásia, digo que aprendi com V. Ex•,
quando fez, aqui, neste Senado, pela primeiià vez, Uillil iete!êiiCra
ao que aconteceu com a llha de Formosa, que é menor que a Ilha
do Marajó, e exporta duas a três vezes mais que o· Brasil inteiro; é
simplesmente fantástico!
Então, O Brasil lutando para entrar no campo do mercado
mundial, não passa de uma parcela do mercado mundial de exportação de 1%. E isso significa, no fundo, Senador, uma grande discussão, que teríamos que começar peJa EducaÇão.
O Sr. João Calmon -Permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois nãO, iióbre Senador.
O Sr. João Calmou- O problema da Educação é prioritário em qualquer país; o resto é conseqüência. V. Ex•, que foi um
Ministro da Educação, muitas vezes injustiçado, ouviu, recente-
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mente, as palavras corajosas do ahlal titular da Pa.c::ta da Educação,
MinístrOMuxJJ,io Hingel: "A educação, no Brasil, está falida, e sua
situação teride a piorar ainda mais". Entretanto, decorridas algumas semanas, o Poder Executivo enViOu ao CongresSO NaciOnal
mensagem propondo uma redução nos percentuais da receita de
i..mpostos federais para a Educação, no bojo do Fundo Social de
Emergência. y: Ex• se lembra de um croriista que fez muito sucesso, no passado, no Rio de Janeiro, que tinha o pseudônimo de Slanislaw Ponte Preta?! Ele escreveu. uma crônica inesquecível,
ant016gica: Sãmba do Crioulo Doido._ Tenho a ímpressão _de que,
no Brasil de hOje, nós estamos,também, na era do samba dO -criOulo doido~ O Ministro, corajoso, tem a ouSadia de declarar que a
Educação, no Brasil, está falida e, no entanto, vem uma mensagem
do MiniStério da Fazenda, s_ob a responsabilidade, obviamente, do
Presidente da República, que propõe aquela i-edução dos recursos
federais para a Educação. Nobre Senad_or_Jarbas Passarinho- or-__ _
gulho d~ta Casa - COlJ?.O explicar essa contradição n~ área d9 Poder Ex_ecutivo? Forn;ml_o, ainda, uma indagação mais embaraçosa;
como entender,_ nobre Senador Jarbas Passarinho- que se credenciou à .admiração e à gratidão poi" parté de todOs Os brasileiroS- depois da sua inesquecível atuação na CPI sobre as distorções
gravíSSimas na área do Orçamento-, como reagir diante daquele
fato concreto, profundamente- deplorável? Este Congresso Nacional, a que V. Ex• pertence e tanto honra, acolheu a mensagem do
E;xecutivo não por diferença ínfima- mas por 402 votos a faVOr da
redução das verbas federais para a Educação; contra, apenas, 90
votos de parlamentares que se rebelaram contra esse aten~ado, não
contra o Brasil do presente, mas do futuro. Porque reduzir as verbas da Educação num País que está colocado, segundo o anuário
da UNESCO, abaixo de 57 países em dispêndios públicos com a
Educ_ação, em relação ao Produto Nacional Bruto? Como compreender essa coritradição? Realmente, não é fácil. Tenho por V.
Ex• imensa admiração, que cresce cada vez mais!
O SR. JARBAS PASSARINHO -E a reciproca, V. Ex'
sabe disso, é-veTdadeira.
O Sr. João Calmou- Em seu pronunciamento, como sempre admirável, como V. Ex• analisa essa contradição entre a declar~ão do Ministro da Educação e a Mensagem do Presidente da
República, naturalmente, através do Ministério da Fazenda, que,
na época, estava confiado ao Professor, Catedrático da maior Universidade deste País, o nosso nobre e admirável companheiro Fernando Henrique Cardoso? Como V, Ex_a interpretãria C:ssã.
contradição?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Senador João Calmon,
não Seria muito fácil. V. Exa lembra que, ao meu tempo de Ministro, chegamos a aproximarmo-nos daquilo que havia sido t~?mado
como responsabilidade de todos os governos das Américas, no encontro que houve em Punta dei Leste com o Presidente Costa e
Silva, que era gastar, no inínimo 4% do produto interno bruto em
Educação. Chegamos a 3.9%, e ainda ficamos muito abaixo do
que devíamos fazer.
A única idéia que me ocorre diante desse paradoxo a que V.
Ex a se_ refere é o fa_to de que algumas pessoas, neste País, dizem
que nós não precisamos, realmente, de muitas verbas para a Educação porque gastamos mal. O Pais despende muito; gasta mal.
Isso já li de pessoas cujo nome não quero declinar. Talvez- quem
sabe - tenha baixado sobre o espírito do GoYemo, nessa altura, a
idéia, a mentalidade dessas pessoas que assim pensam. Que se
pode gastar mal, é verdade. Ainda há pouco, a Senadora Júnia Ma~
rise- ID.Ostrava que há escolaS equipadas e fechadas, ou então aber~
tas e sem equipamento. Gasta-se mal. Mas dizer que é necessário
reduzir os gastos para li: Educação?!
Quando Ministro da Educação - e muitas vezes recebi o
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elogio de V. Ex"', que me consagrou na minha vida- nos últimos
dias de minha gestão no Ministério~ viajei com o Ministro da ln~
dústria e Comércio. Vínhamos do Rio de Janeiro, num avião da
FAB. S. Ex• abriu uma pasta e me mostrou o quanto havia de mbsídios para o aço, Senador João Calmon. Lembro-me da mmha
surpresa: era praticamente o que a União despendia com o 1vlinistério da Educação! Talvez ai esteja a explicação para o patadoxo
que V. Ex• me desafia decifrar e não p:>sso fazê-lo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR- V ALMffi CAMPELO -Sr. Presidente, peço a palavra. como Líder, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex• tem a
palavra na forma regimental.
O SR- VALMffi CAMPELO (PTB-DF. Para urna comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria apenas
fazer um registro. Faleceu, ontem, nesta Capital, o Padre Roque
Valiati Batista, de 75 anos de idade, às 10h30min, por causa de um
câncer no cérebro. O corpo de S. s• foi embalsamado, está sendo
velado desde a tarde de ontem e será enterrado, hoje, às 17h, na
Càpela da Igreja do Núcleo Bandeirante.
Queria fazer este registro, Sr. Presidente, tendo e"m vista s_er
o Padre Roque Batista um pioneiro, chegando a esta capital nos
idos de 1958, uma autoridade religiosa muito respeitada por todos
os habitantes do Distrito Federal, particularmente, pelo Núcleo
Bandeirante.
Ele deixa saudade e o respeito de todos nós, que moramos e
amamos esta cidade.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a_
palavra, na forma regimental.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Como Líder. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu inicio õ :tneUdiscurso tratando do mesmo assunto abordado peJo Senador João Calmon
quando aparteou o nobre Senador Jarbas Passarinho. Quando cheguei a este plenário, a luz vermelha estava acesa, e a respeitei. Entretanto, gostaria de prestar um depoimento.
Tive a honra de ser o Secretário de Educação na gestão do
Ministro Jarbas Passarinho. O nobre Senador João Calmon lembrou-se de críticas, entretanto, afirmo que aqúele momento .era
muito difícil na vida política nacional. Mas, como Secretário de
Educação e pela atuação que tive, com o apoio ~do 1\fuüstro Jarbas
Passarinho, elegi-me o Deputado Federal mais vOtado da história
do Maranhão. Tal fato é um sinal de que, naquela época, se trabalhava pela Educação e os recursos eram suficientes.
Sr. Presidente, vou usar um trecho do aparte do nobre Senador João Calmon: estamos viVendo, neste Pais, o samba do crioulo
doido. Lamento e peço providencias à Casa com relação às noticias veiculadas, ontem. de r ...."'i& encontrados no lixo do_S_enado.
Sr. Presic' te, St"s e Srs. Senadores, quando se examina o
quanto está sendo gasto nesta operação - não diri'a D.em- militar,
mas bélica - para a transferência: oti fomei::iriiento da nova moeda
aos bancos, é de se admirar que encontrem no lixo do Senado
moedas do Real. Há que se perguntar duas coisas: Seria, porventura, a nova moeda lixo? Estariam tentando enxovalhar, mais uma
vez, a dignidade desta Casa?
Sr. Presidente, se não fosse trágico, seria cõn:Uco; mas há
que se tomar alguma providência, principãlmeiilC o GOVerno; para
esclarecer esses fatos.
Uma moeda, que ainda não está em circulação - e daí o
"samba do crioulo doido 11 -,já está sendo roubada. E o~de foi cricentrada? No lixo do Senado.
É da maior ímportãncia que se verifiquem esses fatos, para

que o Plano, que já não tem grande credibilidade, não sej_ª _alvo da
chacota popular. Há que se tomar providência também aqui no Senado, para que esta Casa não seja envolvida em uma trama que
não sei a quem pode interessar. Hoje temos essa notícia cirCulando
no País; _çntem, quando_o nobre_ Uder_do Qov~JA9 f>ÇUpou ~ tribuna, deixou no ar a pergunta: "O que s.e há de_ fazer?" Logo depois,
tive oportunidade de ocupá-la e disse que há muito por fazei. PieciSáü:J.OS"ter decisão política e coragem, coibir tais abusos.
Este é o apelo que faço à Presidência _desta Casa: Que aja,
dentro de suas funções, e ao Presidente da República, que não deixe o GovemQ, rpais uma ve_z, desmoralizado.
Era o qu~_e:Q t4iliã a dizer, Sr. P!eSJ~ellte. -(M:Uho beffi!)
COMPARECEM MAIS OS SRS.: .
Albano Franco - Carlos Patrocínio - Dario Pereira - Gilberto Mranda - Henrique Almeida - Hugo Napoleão ·- Ira_puan
Costa Júnior- J arbas Passarinho- Jonas Penheiro- Jõnice Tristão
- Josaphat Marinbo- Márcio Lacerda-- Mauro Benevides - Molsés Abrão -· Ney Maranhão - Ronaldo Aragão - Teotónio Vilela
Filho- V alrnir Carupelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O apelo de V,
EX" Será devidamente_ encaminhado a S.-Exa. o sr: Presidente do
Senado.
Sobre a mesa, ofício que será lido pel? 1° Secretário.

É lido o seguinte:
OF. W285/94-GLPMDB
Brasília, 14 de junho de 1994
Senhor Presidente,
Em aditamentO áo Of. n° 2']5194, tenho a homa de dirigirm~ a Vossa ExcelênCia para indicar os Senadores Ronan Tito e
Gilberto Miranda, como titulares, em substituição aos Senadores
João Calmon e Amir Lando; o Senador Am1r Lando, na suplência,
em substituição ao Se:riador Gilberto Miranda, que passarão a iiltegrar a Comissão Mista, destinada a examinar a Medida Provisória
n°-524, de 7 de junhÕ de 1994, que "estabelece regras à conversão
das mensalidades escolares nos estabelecimentos particUlares de
ensino em Unidade Real de Valor (URV), e dá outras providências11.

Titulares

Suplentes

Senador Ronan Tito

Senador Antônio Mariz

Senador Gilberto Miranda

SeiÍador ÁrÚir Larido

Cordialmente, - Senador Mauro Benevides, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serão feitas
as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, projeto que será lido peJo Sr. 1o Secretário.

É lidO o segUinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 44, DE 1994

- Acre$CCDta parágrafo ao art. 2° da Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que "dispõe sobre a
organizaçãO da Assistência Social e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1•0 art. 2• da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo, renumerando-se
para §_ 2° q seu atual parágrafo úriico: -

Art. 2° A Assístência Social tem IX'! objetivos:
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I-...................•••.••....... ~·····--·~·-······ ................,_..._.,.___ ,_...,._.....
II-.....................................~----· .. ····-··~----···············

III--························----·-·······-·····--····---·-···-······
IV-............. ---~---~.-.,..:...__......
....___ -····~·
v---···················---····>:.........................----------.-

§ 1° Para fazer jus ao benefíciO citado no item V deste artigo, -o portador de deficiênciá física ou meptal deverá SUbmeter-se a
exame de junta médica indicada pelo ID:stituto Nacion~ de Seguridade Social ou órgão que o substitUa, a· fim de ser comprovada sua
incapacidade de atuaçã.O na comUnidade. §2• ..............•.•: ..... :.........---·····--···········-···--·-''------Art. 2° Esta Lei entra em vigor na -data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

sal à pessoa portadora de deficiência e ao_ idos() que comprovem
não possuir meios de prov-er a prõpna-manutcnção OU de tê~1:'Cpic;=vida por sua família.
____ Pa.r:á~o único., A assistênEia social real~-se de fo~_ i?·.
tegrada às políticas setoriais, visai:tdo ao cilfrentamento _da pobre.
za, à g~tia dos mínimos sociais, ao prOvímerito de coildiçõespara atender contingências sociais e à univei'sâ.l.ização -dos direitos
sociais.
.
Art. 3° Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fms lucrativos, atendimento e
_assessoramento aos beneficiárioS abrangidos por está Lei, bem
como as que atuam na defesa é garantia de séus direitos. CAPÍTULO II

Justificação
Desde que foi incluído na Constituição Federal, no art. 203
item V, o dispositiVO que"ássegura aos deficientes físicos ou mentais, assim como aos idosos carentes, o benefício de um salário mínimo mensal, esse grupo de cidadãos brasileiros dçsfavore_cidos vê
protelada a efetivação do seu direito.
A cláusula parecia suficientemente clara, mas óbices se co.
locaram à concessão do beneficio estipulado. Exigia-se a regulamentação da matéria.
~
Incootá.veis projetas, com esse objetivo, tramitarani por
esta Casa, comprovando a preocupação unânime em garantir que a
proposta inicial se transformasse em cãliqtiiSia real. Muitos foram
arquivados, muitos considerados prejudicados após a promulga·
ção da Lei D0 8.742, muitos ainda tramitár"ain. Beneficio, porém,
ninguém recebeu, tantos anos após vigorar a Constituição.
O presente Projeto de Lei tem por fmalidade apontar o caminho àqueles que dependem da ajuda governamental_ para_ mino·
rar as dificuldades oriundas da sua limitação físiç·a--ôU -menta1.
Reconhecida a deficiência pelo próprio fi'J"SS, não haverá mais
como negar a concessão do benefício mensal.
Esperamos, por meio da aprovaçãO desta proposta, Cob.ttibuir para a reintegração ao convívio social de pessoas tão necessitadas de compreensão e apoio.
Sala das Sessões, em 16 de junho de 1994.- Senador Ney

Maranhão.
LEI N" 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CAPÍTULO!
Das Definições e dos O bjetivos
Art. 1o A assistência social, direito dõ cidadão e dever do
Estado, é Política de Seguridade Social não_contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de Um conjunto integrado
de ações de iniciativa pública-e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidadç.s básicas.
~
Art. 2° A assistência sói::ial tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infâriCia, à adolescência e à velhice;
n- o amparo às crianças e adolescentes caren.te!l-;
m- a promoção da integração ~ merCado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das ,PessoaS portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à Vida corilUriitária; V - a garantia de 1 (um) salário mínirilo de benefício m.en-
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Dos Princípios e das Diretrizes
~SEÇÃOI

Dos Princípios
Art._ 4° A assistência social rege-sç pelos seguintes princípios:

I - supremacia do atendimento _às necessidades soci'l.is soas exigências de rentabilidade econô~Ca;
n - universalização dos direitos sociais, a fim de tomar o
destinatário da ação assistencial alcanç~vel pelas demais políticas
públicas;
ill - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios se serviços de qualidade, bem como à con.
vivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;
V- divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e
projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Pdblico e dos critérios para sua concessão.
br~

SEÇÃOJI
Das Diretrizes
Art. 5° A organização da assistência social tem como base
as seguintes diretrizes:
I- descentralização politico-administrativa para os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em
cada esfera de governo;
n - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;
fi - primazia da responsabilidade do Estado na condução
da política de assistência social em cada esfera de governo.
CAPÍTULO

III

Da Organização e da Gestão
Art. 6° As ações na área de assistência social são organizadas em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas
entidades e organizações de assistência soéial abrangidos por esta
Lei, que articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto de
instâncias deliberatiVas compostas pelos diversos setores envolvidos na área.
Parágrafo único. A instância cOOrdenadora da Política Na.
cional de Assistência Social é o Ministério do Bem-Estar Social.
Art. 7° As ações de assistência social, no âm~ito ~s entida__::
des e organizações de assistência social observarão aS normas expedidas petõ CóriSelho Nacional de Assistência Socia:l- CNAS, de
que ltá.tã- õ art. 17 desta Lei.
Art. 8° A União, os Estados, o DiStrito Federal e os Municí-
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pios, observados_ os princípios e diretrizes. estabelecidos nesta Lei,
fixarão suas respectivas Políticas de Assistência Social.
Art. 9" O funcionamento das entidades e orgámzações de
assistência social depende de prévia inscrição ná respectivo Con-

J.J.o Municipal de Assistência

S!:'~iaJ,

ou no Conselho de Assis-

tência Social do Distrito Federal, conforme o caso.
§ 1° A regulamentação desta Lei defmirá os critérios de inscrição e_ funcionamento das entidades com atuação em mais de um
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cluindo a parceria com organizações da sociedade civil;
IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;
V - prestar os serviços assistenciais de que trata art 23
desta Lei

(À Comissao de Assuntos SociaiS- decisão tenninativa.)

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O projeto será
munici.Pio no mesmo Estado, ou em mais de um Estado ou Distrito
publicado e remetido à comissão competente.
Federal.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre§ 2° Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao
Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização tário.
das entidades referidas no caput, na forma prevista em lei Ou reguÉ lido o seguinte:
lamento.
REQUERIMENTO
N' 462, DE 1994
§ 3·o A inscrição da entidade no Conselho M~~ipal de As~
- -- Nos ~~os do disposto no § 2° do art. -50, da Coo.stituição
sistência Social, ou no Conselho de Assistência Social do DiStrito
Federal, é condição essencial para· ó -enCaminhamento de pedido Federal,_no mc1so I do art. 215 e no art. 216 do Regimento Interno
de registro e de certificado de entidade de fms filantrópicos junto do Senado Federal. requeiro ao Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, as seguintes_informações e esclaao Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS.
§ 4o As entidades e organizações de assistência social po- recimentos sobre as aplicações do Fundo Constitucíooat de
dem, para defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao fun- Financiamento· do Norte - FNO e do Banco da Amazônia '
BASA:
cionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais,
1, Montante das aplicações dos recursos do FNO, atualizaMunicipãis e do Distrito Federal.
Art. 10. A União, os Estados, os Mwricípios e o Distrito Fe- .do em dólares comerciais, JX>f setor de ativiâade. individualizando
ieral podem _celebrar convênios com entidades e _organizações de cada estado da região Norte, ano a ano, desde 1993. até o mês de
aSsistência Social, em conforniidade com os Planos aprovados pe- maio de J994;
·
2. M'mtante dos recursos recebidos pelo FNO, em 1993 e
los respectivos Conselhos.
Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de as- de janeiro ã i:naio de 1994. através de transferências Constituciosistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coorde- _ nais ãfUálizado em dólares Comerciais;
. 3. Montante dos rendimentos auferidos pelo FNO, em 1993,
.o.1ação e as D.ormas gerais à esfera federal e a coordenação e
' :ecução dos programas, em suas respectivas esferas, aos EStados, atual12ado em dólares comerciais;
4. Saldos (principal e juros) atualizados em dólares comer~
~Distrito Federal e aos MunicípiOs.
ciais. mês a mês, e diSponíveis ilo FNO no dia 1° de cada mês no
Art. 12. Compete à União:
I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios período de setembro de 1993 a maio de 1994;
S.
Relação
por
eStado
da
região
Norte
das
20
(vinte)
maiode presta,.;;" continuada defmidos no art. 203 da Constituiçao Feres liberações de recursos do FNO. atualizadas em dólares comerderal;
II- a~iar técnica e fmanceiramente os serviços, os-progra~ ciais, i.:õdividualizando os tomadores e o_ montante dos recUrsos
para cada um e em que atividade foram alocados. Relação dos (20)
mas e os proJetas de enfrentamento à pobreza em âmbito nacional;
ill - atender, em conjunto com os Estados, o DiStrito Fede- maiores ·madimplentes. por estado e de forma individualizada;
6. Mohtante dos recursos de aplicações em fmanciamelttos
~ e os Municípios, às ações assistenciaís de citráter de :enie!gênjá retomados ao I?atrimônio do FNO. desde o início das operações
cta.
até 30/4/94, atual12ado em dólares comerciais;
Art. 13. Compete aos Estados:
7. Quantidade e valor de projetas aprovados, por estado e
I--:- destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de
participação nO CUsteio do pagamento dos auxilias natalidade e fu- ramos de atividade, aguardando a liberação da 1° parcela dos reneral, mediante critérios estabelecidos pelos Cons_elhos__E_s_ta_dua.is cursos do FNO, em valores de 1° de junho de 1994. atua_lizados
em dólares comerciaiS;
de Assistência Social~
8. Montante dos recursos do FNO, que ainda não foram liIT- apoiar técnica e fmance·iramente Os serViçoS. os programas e os projetes de enfrentamento da pobreza em âmbito regional ?er~dos, decorrentes de contratos de fmanciamento com parcelas
Já liberadas. por estado e ramos de atividade, em valores de 1° de
ou local;
ill- atender. em conjunto com os Munigípios. às ações as- junho de 1994. atualizados em dólares comerciais;
9. Montante dos pedidos de fmancíamento ao FNO ainda
·
-sistencíais de caráter de emergência;
IV -estimular e apoiar técnica e fmanceiramente-- --associa- pendentes de estudos e análises, por estado e ramos de atividade.
ções e consórcios municipais na prestação de serviços de assiS~n em valores de 1° de junho de 1994, atualizados em dólares comerciais;
cia social;
10. Montante das aplicações dos recursos do FNO, por cateV- prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regío:rial de servi- goria de empresário (~era. pequeno. médio e grande) e por estado, dt; 1993 a 30-5-94, atualizado em dólares comerciais;
ços. desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.
11. VÕii.nlle--ae re-cursos recebidOS--pc-tO BÃSA como gestor
Art. 14. Compete ao Distrito Federal:
-------I:._ destinar recursos fmanceiros para o-CiiStCíO-dá pagamen- e agente de-repasse-dos-recl.líSos-do FNO. no-â.L"lO de 1993, atualito dos auxílios natalidade e funeral, mediante critérios estabeleci- zado cm dólares comerciaiS;~
12. Aplicações do BASA, por estado da região Norte, realidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
zadas com recursos próprios e de captações. em empréstimos de
n- efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e_ funeral;
lli -executar os projetes de enfrentamcnto da pobreza. in- curto, médio e longo prazo, no ano de 1993, atualizadas em dóla-
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res comerciais;

13. Aplicações de recursos do BASA por estado da região
Norte, especilicando categorias de tomadores (micro, pequeno,
médio e grande empresárioS)~- niês a mês, de janeli'o__ de 1993 a
maio de 1994, atualizados em dólares comerciai_s;
14. Distribuição percentual dos empréstimos liberados com
recursos do BASA em 1993 até o mês de maio de 1994, nas regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sul e Sudeste do País;
15. Distribuição percentual das captações de todas as fontes
de recursos feitos pelo BASA por região do País (Norte, Nordeste,
Centro-=Oeste, Sul e Sudeste), no ano de 1993 e até o mês de maio
de 1994, atualizados em dólares comerciaís;16. Saldo das aplicações do FNO, em 1993, estado por esta-do, atualizado em dólares comerciais; 17. Saldos de inadimplências do FNO, estado por estado,
em 1993 e eínmaio de 1994, atualizado em dólares comerciais;
18. Operações com recursos do FNO com valor_es superiores a US$1.000.000,00 (utn milhão de d6lares), estado por estado,
no ano de 1993 e em 1994 até o mês de maio, individualizando
quantidade, setor, subprograma e_valor Q.e cada ()peração; -·-19. Agências bancárias e Postos de Serviço do BASA; em
30-5,94;
.
20. Planos de expansão de agências do BASA em .estudo.
Em caso afumativo, listagem das localidadC$ _e _estados pretendidos;
21. Gerências Gerais ou Superintendência Regionais do
BASA por cidade/estado, com especificação de suas funçõe_s._ ~la
nos de abertura de novas Gerências/SuperiD.tendências ·e -locais
pretendidos;
22. AS análises de prOpostas para liberação de recursos do
FNO são feitas somerite na Agência Matriz de ,B_l}lém do Pará?
23: Qual o limite de alçada do Gerente e_ Superintendente do
BASA para liberação de recursos do FNO em cada praça?
24. Qual o limite de prazo para a liberação de recursos do
FNO?
Sala das Sessões, em 16 de junho de 1994.- Senador João
Rocha.
(À exame da mesa diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - ü requerimento Iido_será despachado à Mesa para decisão;-nos termos do
inciso ID do art. 216 do Regimento Inte:ri:J.ó. -- S~hTf': a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 463, DE 1994
Senhor Presidente,
Hydekel Freitas, Senador pelo Estado do Rio de Janeiro,
juntando atestado médico, venho nos termos r~gimentais, solicitar
licença pna tratamento de saúde durante o peii:odo de quinze dias,
a partir de hoje.
Nestes Termos
P. Deferimento __
Brasília-DF, 15 de junho de 1994.- Hydekel Freitas, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento estã devidamente instruído_com atestarlo médico previsto
no art. 43. inciso I do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ap..:)Vado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Senhor
da República editou a Medida Provisória n° 531, de 13
de junho de 1994, que dispõe sobre os quadros de cargos os GruPO-Direção e Assessoramento Superiores-DAS da Advocacia-Geral da União.
pe acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos
dos §§ 4(1 e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:-Pre~idente

SENADORES
Suplentes

Titulares
1. Cid S. Carvalho

1. Aluizio Bezerra

2. Márcio Lacerda

2. Gilberto Mimada!
PFL

3.Henrique Almeida

3. Dario Pereira

PPR
4. ~pi_tácio Cafet~ira

4. Affonso Camargo
PSDB

S. Mauricio Correa

5. Reginaldo Duarte
PRN

6. Aureo Mello

6.; Ney Maranhão
PDT
7~

Magno Bacelar

7. Nelson Wedekin
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
BLOCO

1. Mário Assad

L NeyLopes
PMDB
2. Freire Jú.nioi'

2. Armando Viola
PPR

3. Fábio Meirelles

3. José Bumet
PSDB
4. Sigmariri.ga SeiXaS

4. Jabes Ribeiro
PP
5. ValdenorGuedes

SBeneditoDomingos
PDT

6.Carlos A Campista

6. Amaury Muller
PRONA
7. Regina Gordilho

7.

_-De acordo com a Resolução n° 1, de 1989~CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16/6/94- desiguação da comissão mista;
_, Difl. 17/6/94 - -~stalação da comi_ssão mista;
--!\:lê 19/6/94- prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a comissão niistii. emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 29/6/94- prazo fmal da comissão mista;
Até 1317/94- prazo no Congresso Nacíonal.

Junho de 1994
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Senhor
Presidente da República editou a Medida Provisória Ii0 532,
de 13 de junho de 1994, que autoriza a utilização de recursos
do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRÁS.
De acordo com as indicações das Lideranças, e nos
termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D 0 1/89-CN,
fica assim constituída a cOmissão mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares
1. Garibaldi A. Filho

!.Gilberto Miranda

2. Ronau Tito

2. José Fogaça
PFL
3.Júlio campos

3.0dacir Soares
PPR

4. Esperidião Amin

4. L. Nunes. Rocha
PSDB

5. Dirceu carneiro

5. Teotonio V. Filho
PRN

6. Nelson Cameiro

6. lrapuau C. Júnaior
PDT

7. ValmirCampelo

7. Jonas Pinheiro

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares
BLOCO
L JoséS.Vasconelos

l.Arolde Oliveira
PFL
2. Geddel V. Lima

2. Pedro Navais
PPR

3. Simão Sessim

3. Fco Dornelles
PSDB
4. Koyulha

4. Lezio Salber
PP

S. Delcino Tavares

5.JoãoMaia
PDT

6. Sérgio Cory

6. Luiz Salomã

PTB
De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-

lecido o seguinte calendário para a tramitação da m.atéri3.: -- --Dia 16/6/94 - designação da comissão mista;
Dia 17/6/94- instalação da comissão mista;

Até 19/6/94 - prazo para recebime_nto de emendas.
Prazo para a comissão mista emitii' -CJ_parecer sobre a admissibilidade;
Atê 29/6/94- prazo fmal da coinissão mista;
Atê 1317/94- prazo no Congress-o -NacionaL
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência propõe ao Plenário a indicação do Senador Dafio Pereira para representar o Senado na Conferência de Energia
Renovável nas Américas, a realizar-se no período de 26 do
corrente a 1o de julho próximo, em POrto Rico.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Flca o Senador Dario Pereira autorizado a aceitar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência propõe ao Plenário a indicação da Senadora Júnia
Marise para representar o Senado cOrilo observadora parlamentar na Conferência Intemational do Trabalho, da Organização InternaciOnal do Trabalho, a realizar-se no período
compreendido entre os dias 17 e 24 do corrente, em Genebra, em substituição ao Senador João Calmon.
Em votação a proposta.
Os Srs. ~enadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica a Senadora Júnia Marise autorizada a aceitar a referida
missão.
-Sobre a mesa comunicações que serão lidas pelo Sr. 1o Secretário.
~ão

lidas ~ seguintes:

Em 15 de junho de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a -hOnra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos dos arts. SS, m. da Constituição e 39, a, do Regime_nto Interno, me ausentarei dos trabalhos da Ca~'ª'· a flm de,
no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado,
participar, como Observadora Parlamentar, junto à Dele_gação
-Brasileira, à Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho. a realizar-se em Genebra, no
período compreendido entre 16 e 25 do corrente mês.
Atenciosas saudações, - Senadora J únia Marise.
Em 15 de junho de 1994
Senhor Piesidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência__ que,
nos termos dos arts. 5.5, ill, da Constituição e 39, ã, do Regimento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a f1.p1 de,
no desempenho de missão com qmf me distinguiu -o Senad.o,
participar da Conferêncfa-de Energia Renovável nas Â.mériCas,
a realizar-se n6 período de 26 do correp,te a 1o dejulbo próximo, em Puerto Rico.
Atenciosas saudações. - Senador ~ario Pereira.
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RElA'94 serve como ca.ralisador de cooperação entre os ' ses
Latin~, Carib~__! organiz:açõ~ americanas do setor público e priv!U:Io

1a área
energtas renováveis e_eficiCncia de energia. REIA '94 promoverá o ·benefíci s
qu~ ~s~ t~no_l~gia of~rece, abrandand_o barreiras nas quais se enconham,
m

obJetiVO de encontrar soluç~ para obtenção de energia renovável a longo prazo:

Os quatro objetivos específicos da REIA slo:
incentivar, apoiar e facilitar os projetas de energia renovável replkáveJ na

•

América Latina e caribe;
promover sociedades Para desenvolver e implementar estratéo-ias
sustentáveis para o aumento do mercado em todo o hemisfCrlo; -_-- ~
delinear po!fticas para nivelar o campo de atuação de energias renováveis;
saliert~ as

tecnologias de energia renovável como uma resposta
apropnada para os acordos fmnados na Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) no Rio de Janeiro.
·~
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Pua atinJ:lr ,JIINS amploa objW.vos, RElA tem lido orpni:zado em trts
dife:mta ecçu: Sast!es de treimmenta de divcnu lecnoloaiu 1m todos os
aspo:tCS; uma Con!erf:nda pca aplorar o ale&ne~ de qucst&::s pol(tiea.
ilut!tu<!OIIII • ~ - · com implementlçlo de &n"'il
rc:novtvd 111stenWSo e uaminlr mais 4e 100 pro.ietos que poderiam ser
financiados por 'olncos: e uma &ibio;lo de mais recente~ produtos e serviços.
Os 600 putfcipontes previlto$ pode:to putfcipu em tcc1u as t:es etapU de
pro.a:rama de acordo com as nccessidados de c:ada um.
Esta incluído uma qenda ela c:onfcdncit. e o pu~tleto da REIA. O
Senador hreira esti ccnvidldo pl1'& !Omtr parte do 1fUP0 •Trabalhador do
lbull' (Brom Cow!ay WoriáJia <lroup) na QIIU!a·!M, dia 29 de junho e na
quinta-feira, dia 30 dlajanho. ICido 'planejoda poro facilitar um dliloro
e int=elmbio de iQforma~ IObre a lituaçlo eneqttica &tua!. no Brasil, fne!usivc
u questOes pol!deu e financ:eiras du t«:aolo&iaJ de a1efJia renovivd. o I'I"JPP
dispOe- o dia intcl..ro para diJeutir as alta'natl.vas de como miti.aar u barreiras de
clctenvolvimcnto das t«:nolo&iu alternativas: identif1Cll' e por prioridades nos
pi'Vjetos qua devcn Kr implementados DO Brasil; e especificar u aàvidadcs que

nr,,.:.d!,, ..•

nu:u::Tnn """'u'
n:quercm a sua continuidade, mo 6, "fol!ow·up activiâcs." cada Jrupo
represenWldo os cinco paíscslrqiOc:s apresenwá os seus respcc:Qvos pl~~t~os na
aexta·fcira, dia 1 de julho. O Conselho de Exportaçio de Eneraia RencM.vcl dos
Eolldos Unidos (USIECRE) ofem:ert o atW!lD ftna<eiro poro <Obrir u despesas
necess&rias para putic:ipaçlo nessa oonfertncia de acordo com a sua solicitaçao..

Ncue ensejo desejamos que a Vossa Senhoria aceite o nosso convite do
Senador Pereira. Por favor, entre em contato com Mary Orady ..~o dla 17 de
junho por tdefooe (202)383·2500 ou tdefu (202)383·250$ -pua confirmar a
putic:ipa.ç:io dele. Gottaria de frlza: qoe o convite I! diricido espo;Wmence para.
o Senador Dario e nio podcri. E ~do para ouau pessoas sem eonsulw
USIECRE.
Atr.aciosamclue.

~~lu~j>S
Judith M. Siqe!
l'res>deotl

USIECRE

~
Rona!d Bowes

DLretor, CORECT'
Departamento de Energia dos .EUA
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comunicaO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à

ções lidas vão à publicação.

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre~

tári.o.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 464, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro íriversão da Ordem do p~a. a fun_de que

as ni3.térias Cons-

tantes dos itens 20, 18 e 17 sejam submetidas ao Plenário em 1°,2°
e 3° lugares., respectivamente.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994. -Senador Gerson
Camata- Senador João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Será feita a
inversão solicitada.
ltem20:
Votação, em turno único, do Requerimento D0 897, d~ _!993,
do Senador César Dias, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter defmitivo, do Projeto de DecretO LegislativO D0 135, de 1991, de sua autoria, que sustz. a eficácia da Portaria n°
580. de IS de novembro de 1991. do Ministro de Estado da Justiça, que declara como posse permanente do grupo indígena Yanomami a área que eSpecifica.
Em votação o requerimento, em tumo único.
Os Srs. Senadores qu~ o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Decreto LefiiSlatlvo·
n' 135/91 será defmitivamente arquivado.
O SR- PRESIDENTE (Chag.S Rodrigues) -:l!<>rJ118:
MENSAGEM N" 222, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno.)
Mensagem n° 222, de 1994, que solicita autorização do Senado para que o Govemo_9o Estado do E_spírito Santo possa contratar operação de crédito externo, com garantia da União", no valor
equivalente a até cento e cinqüenta e quatro milhões de dólares
norte-americanos, de principal, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - _B:IRD. B~cõ Mundial, destinado ao fmanciamento parcial do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do Estado
PRODESPOL. (Dependendo de parecer da~ Comissão de As.suntos Econômicos.)
___ _
Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno, de~
signo o nobre Senador Gerson Camata para proferir parecer em
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Sr'"s e Sr~-- Senadores, o Senhor Presidente
da República, mediante a Mensagem n° 222, de 1994, submete
à aprovação do Senado Federal proposta de autorização para
contratação de operação de_ crédito externo, com aval da União,
a ser flrmado entre o Governo do Estado do Espírito Santo e o
Banco Internacional para Reconstrução e De-senvolvimento BlRD, no valor equivalente a atê US$ 154,000,000.00 de principal. Os recursos provenientes da operação tem por finalidade o
fmanciamento parcial do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos d~o Estado (PRODESPOL.j.
~ ~·
As características fmanceiras da operação de crédito pro-
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posta sãó-as sego-rotes:
a) valor pretendido: CR$ 98.167.300.000,00 (noventa e
oito bilhões cento e sessenta e sete- milhões e trezentos mil cruzeiros reais), equivàlentes a Us_$ i54.000.ÓOO,OO (Cento e cin=
qüenta e quatro milhões de dólaies americanos), em 28-02-94~
b) juros: 0,5% a. a. acima do custo dos_ "qualifi&l boriowings", ccntados no_semestre precedente;
c) commitmeilt charge: 0,7% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data da
assinatura do contrato;
d) contragarantia: as defmidas no ãit. 6° da Lei Estadual n°
4.845, de 22-12-9.3, que au(orirou a operação;
" e) garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinaçãO dos recursos: PrOgrania de Despoluição dos
Ecossistemas Litorâneos do Estado Qo Espírito Santo;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 (vi,l1~e) prest.2ç3es semestrais iguais e
consecutivas, vencendo~se a primei..a em 15.03.2000 e a última
em 15-9-2009; '
~
~
- dos juros:: semestralmente vencidos, em 15-3 e 15-9 de
cada ano;
-da "comlnitment charge11 : semestralmente vencida, em 153 e 15-9 de cada ano.
~
A matéria é regulada pelos dispositivos constitucion;lls pertinentes e pelas Resoluções n°96, de 15 de dezembro de 19_89, restabelecida pela Resolução n' 17, de 5 de junho de 1992, e n' li, de~
31 de janeiro de f994. Conforme o disposto nessas Resoluções, o
processo em questão encontra-se adequadamente instruído.
A Procuiid.Oria-Geral da Fazenda Nacional examinou a solicitação em apreço e constatou que 11 ••• as minutas constantes contêm cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira, tendo
sído Õbservado 9_ disposto no artigo 5° da Resol~ção n° 96/89, do
Senado Federal, cjue veda disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à
Constituição e àS leis do país, bem assim que implique compensação automática de dêbitos e créditos". (PGFNIGF/N' 645/94.)
Por sua vez, a Secretaria do Tesaur()_ Nacion_al (Parecer
_STNGREF/DJRE!F/N°160) informa que 11 ••• há margem suficiente à
cobertura da pleiteada garantia da União" e que as contragarantias
oferecidas 11••• deverão ser sufi,cientes à cobert!lra de qualquer desembolso que a União venha a fazer ... ".
O Parecer DEDlP/DlARE-94/869, do Banco Central do
Brasil, informa que, caSo Cóntratada, a operação em pauta redundaria em extrapolação do limite previsto pelo artigo 4°, item I, da
Resolução n' 11/94, do Senado Federal, razão pela qual conclui
por desaconselhar o acolhi.t:Q~nto dp pleito. No entanto, o § 2° do
artigo IOda mesma Resolução prevê a elevaçãO- terilPoráiiã'dos limites, em cafá~~:_irrestrito, nosocasos de "... pleitos relativos a empréstimos _e fnlãnciamentos junto_.~ Organismos· multilaterais e a
inStiUiições estrangeiras oficiais de crêdito e fomentó, com contrapartidas realizadas com recursos _pi"6prios do pleiteante".
~lnexiste, por conseguinte, óbice à aprovação do pleito do
Estado do Espírito Santo. Considerando, além disso, a relevância
dO Prog!ári:la de~ DespOluição dOs Ecossistenlas "LifuiâiJ.eõS para a
melh-oria da qualidade de vida da população do Estado, somos de
parecer favoráVel ao acolhimento da autorização solicitada. na for~
m·a do segtiint~:- "- - -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 54, DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Espírito "Santo a cootratar
operação de crédito externo-com--o B-atico-Intemacional p_ara Reconstrução e _Q~senvolvimento - BIRD, no valor de até US-:)
154,0CIO,OOO.OO" (cento e cinqüenta e qUatro milliõeS-de dólares
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americanos). eleva os limites de endividamento do Estado e autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia à operação.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o governo do Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de créditO eXterno jUnto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor de até
US$ 154,000,000.00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de dólares americanos).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de
crédito a que se refere o "caput" deste artigo destinar-se-ão ao financiamento parCial do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do Estado (PRODESPOL).
Art. 2° A Operação de crédito ora autorizada apresenta as se-

1994

Sobre a mesa, redação fmal que será lida pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serâ feita a
inversão solicitada.
Item20:
Votação, em turno único, do Requerimento n°

897,

ae· 1993, do ·sei:tadOT cesãr-Díãs, Solicitando, nos

termos regimentais, a retirada, em caráter defmitivO, do
Projeto de Decreto Legislativo n° 135, de 199L de sua
autoria, que susta a eficácia da Portaria n° 580, -de 15 de
novembro de 1991, do MinistrO de Estado __da Justiça,
que declara como posse permanente do grupo indígena
Yanomami a área:que_ es~ifica.

guintes caracteristicas:
a) valor pretendido: CR$ 98.167.300.000,00 (noventa c oito
bilhões cento e sessenta C· sete milhões e trezentos mil cruzeiros
reais), equivalentes a US$ 154.000.000,00 (cento ecmqiícnta e
quatro milhões de dólares americanos), em 28.02.94;
b) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos "qualified borrowings", contados no semestre precedente;
c)" commitment charge": 0,7% a.a. sobre o montante não
desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data da
assinatura do -contrato~
d) contragarantia: as definidas no art. 6°, da Lei Estadual n°
4.845, de 22.12.93, que autorizoo a operação;
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinaçãO dos recursos: Programa de Despoluição dos
Ecossistemas Litorâneos do Estado do Espírito Santo;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 (vinte) prestações semestrais iguais e
consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-3-2CX)() e a últimá em
15-9-2009;
~
.
- dos juros: semestralmente vericidos, em 15-3 e 15-9 de
cada ano;
- da commitment charge: semestraimente vencida. em 15.
3 e 15-9 de cada ano.
Art. 3° São elevados temporariamente os limites de endividamento do Estado do Espírito Santo, defmidos nos artigos 3° e 4°
da Resolução n° 11, de 1994. de maneira a conten1plar a operação
de crédito ora autorizada.
Art. 4° É a República Federativa do Brasil autorizada a_ conceder garantia à operação ·de crédito externo a qri:e' se refere o art.
1o desta Resolução.
Art. 5° A autorização co:ricedida por esta Rdolução-deverá
ser exercida num prazo de 540 (quinhentos e quareilta}:dias contau--_
dos da data de sua publicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na di~a de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
concluiu pela apresentação do Projeto de Res9Í~ção n° 54, de
1994, que autoriza o G<lvemo do Estado do Espírito Santo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor
equivalente a US$ 154,000,000.00.
Completada a fase de instrução, passa-se_ ~ discussão do
projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.. (Pausa.)
Aprovado.
À Comissão Diretora para a redação final.
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Em votação o requerimento, em turno 'Cínico.
_Os Srs. Senad;ores que o aprovani I::Jõ'eiram permanmecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Decreto Legislativo
no 135/91 será defmitivamente arqUivado.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 18:
c

MENSAGEM N° 222, DE 1994
(Em regime de urgênCia, nos tennos do art. 336, b, do Regi-

mento Interno)
Mensagem n° 222, de 1994, que solicita aUtorização do Senado para que o Governo do Estado do Espírito Santo possa contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, no valor equivalente a até cento
e cinqüenta e quatro milhões de dólares norte-america-=- nos. de principal, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, Banco Mundial,
de.., tmado ao ffuãndatnento pattial do programa de despOluição dos ecossistemas litorâneos do Estado --PRODESPOL. (Dependendo de parecer da Comissão de
-~Assuntos Econômicos)
NoS termõs do art. 140, letra a, do Regimento- Interno, àesigno o nobre Senador Gerson Cainata para proferir parecer em
substituiçãO à Comissão de Assuntos EconómicOs.
OSR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República, mediante a Mensagem n° 222, de 1994,
submete à aprovação do Senado Federal proposta de autorização pirã contratação de opei-ação de crédito externo, com aval
da União, a ser firmado entre o Governo do Estado do Espírito
Santo e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.~ B!RD), no valor equivalente a até ÜS$ 154,000,000.00 da
principal. Os recursos provenientes da operação tem por fmalidade
o fmanciairiento pareiãl do Pr-Ograma de DeSpolàiÇíio dos Ecossistemas Litorâneos do estado (PRODESPOL).
As características fmanceiras da operação de crédito proposta são as seguintes:
a) vaior pretendido: CR$ 98.167.3oo:ooo.oo (noventa e oito
bilhões cento e sessenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros
reais), equivalentes a US$ 154.000.000,00 (cento e cincj_Uentá e
quatro milhões de dólares americanos), em 28.02.94;
b) juros: 0,5% a.a. acima da custo dos ''qual.ified borrowings'1, contados no semestre precedente;
c) comm.itment charge: 0,7% a.a. sobre o montante não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a data da
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assinatura do contrato:
d) contragarantia: as tiefmidas no art. 6° da Lei Estadual n°
4.845, de 22-12-93, que aufõfizoil a OperaçãO:
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
_
f) destinação dos recursos: Programa de Despoluição dos
Ecossistemas Litorâneos do Estado do Espírito Santo;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 (vinte) prestações semestrais iguais e
cons_ecutivas, vencenQo-se a primeira eni 15.03.2000 e a última
em 15.09.2009;
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15.03 e _15.09 de
cada ano;

--da commitment charge: semestralmente vencida, em
15.03 e 15.09 de cada mo.
. .. .
.
A maté-ria é regulada pelos dispositivos constitucionais pertinentes e pClas Resoluções D0 96, de 15 de dezembro de 1989, restabelecida pela Resolução n° 17 de~ de junho de 1992, e n° 11, de
31 de janeiro de 1994. Coiúõrinc o disposto nessas Resoluções, o
processo em questão encontra-se adequadamente instruido.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional examinou a solicitaçãO em apreço e constatoU que "...as n:W:mtas constantes contêm cláusulas admissíveis ~egtilfdo a legislação brasileira, tendo
sido observado o disposto nO artigo 5° dã. ~esOlução n° ·96!89, do
Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à
Constituição e às leis do pais, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos .,(PGFN/GF/N~ 645/94).
Por sua vez, a Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer
STNGREF/DIREF/N°160) infornia que 11 •••liá margem sUficiente à
cobertura da pleiteada ~antia da Uniãd 1 e que: as contragarantias
oferecidas "... deverão .ser suficientes à cobCi1.Uí1f de_ qualquer desembolso que a União venha a fazer ... ".
O Parecer DEDD'/DIARE-941869, do Banco Central do
Brasil inforrila que, caso contratada, a operação em pauta redundaria em extrapolação do limite previsto pelo artigo 4°, item I, daResolução n° 11194, do Senado Federal, razão pela qual conclui por
desaconselhar o acDlhimento do pleito. No entanto, o § 2° do artigo 10 da mesma Resolução prevê a elevação temporária dos limite~ em caráter irrestrito, nos casos de_ __ -~ , •• pleitos relativos a
empréstimos e fmancfamentos junto a orgãnistnos·multilaterais e a
instituiçõeS estrangeiras oficiais de crédito e fomento, com contrapartidas realizadas com recursos próprios do pleiteante".
Jnexiste, por éonseguinte, óbice à aprovação do pleito do
Estado do Espírito Santo. Considerando, além disso, a relevância
do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos para a
melhoria da qualidade de vida da população do Estado, somos de
parecer favorável ao acolhimento da autori~ção solicitada, na forma do seguinte:
11

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 54. DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Espírito
Santo a contratar operação de crédito externo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol·
vimento - BIRD, no valor de até US$ 154,000,000.00
(cento e cinqüenta e quatro milhões de dólares ame·
ri canos), eleva os limites de endividamento do Estado
e autoriza a República Federativa do Brasil a concew
der garantia à operação.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o governo do Estado -do Espírito- Santo autorizado
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Intemacio~
nal para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, n"o valor de até

US$ 154,000,QCX).00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de dólares americanos).
Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de
crédito a que se refere o "caput" des_te_ artigo destinar-se-ão ao financiamento parcial do Programa de Despoluição dos Ecossiste~
ma; Litorâneos do Estado (PRODE,SPQL).
Art. 2° A operação de crédito ora autorizada apresen1,a as se·
-- ·. :-_-:.-guintes características:.
a) valor pretendido: CR$ 98.167.3"00.000,00 (noventa e oito
bilhões cento e sessenta e sete m.ilhões e trezentos mil. çruzeiros
reais), equivalentes a US$ 154._000,0QO~OO (cento-e Cjp__qüenta e
quatro milhões de.dólares americál:!os),_efu 28.02.94;_
b) juros: 0,5% a.a. acima do custo dos "qualified borrowings". contados no semestre prec.edent~;
__ .
c) _commitment charge: 0.7% aa. sobre o mop.tante não desembolsado, contada a paTtii de·6o (sessenta) dias após a data da
assinatura do contrato:
__
d) contragarantia: as defmid_as ll.9 art. _6°, da Lei Esta.d.ual n°
4.845, de 22.12.93. que autorizou a operação:
e) garantidor: República Federativa d.o Brasil;
_
t) destinação dos recursos: P.rograma de Despoluição dos
Ecossistemas Litorâneos do Estado do. Espírito Santo;
_g) condições ~ pagaril.etito:_ _
-do principal: em 20-(vii:tt.e) prestaÇões semestrais iguais e
consecutivas, vencendo-se a Primeira em 15.03~2000 e_ a última
em 15.09.2009;
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15.03 e 15.09 de
cada ano;
___ __
_ __
- da com!D_itment charge~- semestralmente :vencida, em
15.03 e 15.09 de cada ano.
.,
. .. ,
..•
Art. 3° São elevados temporariament~ os limites dti etldividamento do Estado do Espirito Santo, defmidos nos artígos 3° e 4°
da Resolução n° 11. de 1994, de maneira a contemplar a operação
de crédito ora autorizada.
. _
Art. 4° É a República Federativa do Brasil autorizada a con~
ceder garantia à operação de crédito _extemo a que se refere o Art.
1o desta Resolução.
Art. 5° A. autorização concedida por esta Resolução deverá
ser .exercida num prazo de 540 (quiilhentos e quarenta) dias contados da data de s-qa publicação.
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na ,data de_ sua publi"_,_· ·,
cação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
concluiu pela apresentação do Projeto de Resolução n° 54, de
1994. que autoriza o Govemo do Estado do Espírito Santo a contratru: operação de _crédito externo, com garantia da União, no valor
equivalente a US$ 154,000,000.00.
Completada a fase de instrução, passa-se à discussão do
projetO~ im tumO-liriico. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçãO;
Os Srs. Seri.adores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) ·
Aprovado'.
À Comissão Diretora para a redação fmal.
Sobre a mesa, redação fm.~ que serã _lida pel_9__Sr. 1° Secretário.

É lida a seguinte

PARECERN.173, DE 1994
(Da Comissão Direto.ra)
Redação final do PrOjeto de Resolução

D
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de março e 15 de setembro de cada ano.
Art. 3o São elevados temporariamente os limites de endivide Resolução n• 54, de 1994, que autoriza o Governo do Estado do damento do Estado do Espírito Santo, definidos nos arts. 3• e 4• da
Espírito Santo a ultimar contratação de operação de crédito exter- Resolução no 11. de 1994, de maneira a contemplar a operação de
no, com garantia da União, no valor equivalente a até cento e cin- crédito autorizada.
Art. 4° É a República Federativa do Brasil autorizada a conqüenta e quatro milhões de dólares norte-americanos, de principal,
junto ao Banco Intemacion_al para Reconstrução e Desenvolvimen- ceder garantia à operação de crédito externo a que se refere o art.
to - BIRD (Banco Mundial), destinada ao fmanciamento parcial 1• desta Resolução.
do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do EsArt. 5° A autorização concedida por esta Resolução deverá
tado (PRODESPOL).
ser exercida num prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de junho de 1994. --·data de sua publicação.
Chagas Rodrigues, Presidente - Lucídio Portella, Relator- JúArt. 6° Esta Resolução entra em vigOr na data de sua publinia Marise- Carlos Patrocínio.
cação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Em discussão
ANEXOAOPARECERW 173, DE 1994
a redação fmal. (Pausa.)
-Faço saber que o Senado Federal aprov~, e eu, PresidenNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
te. nos termos do art 48, item 28, do RegimentQ lntei"JJ.Q, promulEm Votação.
go a seguinte
Os Srs; Se.i:iadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) ·
RESOLUÇÃO W , DE 1994
Aprovada.
Autoriza o Governo do Estado do Espírito
A matêria vai à promulgaçãO.
santo a ultimar contratação de operação de cr'édito
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 17:
externo, com garantia da União, no vàlor equivalente
PROJETO DE LEI. DA CÂMARA N" 92, DE
a até US$154,000,000.00, de principal, junto ao Ban1994
co Internacional para ReconstruÇãó e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), destinada ao
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
financiamento parcial do Programa de Despoluição
b, do Regimento Interno.)
dos Ecossistemas Litorâneos do Estado (PRODESDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da
POL).
Câmara n• 92, de 1994 (n• 4.480/94, na Casa de oriO Senado Federal resolve:
gem), de iriiciativa do Presídente da República, que dis-·
Art. 1o É o Governo do Estado do Espírito _Santo autorizado
põe sobre _a remuneração dos cargos em comissão,
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Intemacio:-- .
derme crítéríoS de incorporação de
nal para Reconstrução e Des_enVolvimento- BIRD. no valor de_ até
vantagens de que trata a Lei n° 8.112, de 11 de
US$154,000,000.00 (cento e cinqüenta e quatro milhões de dóladezembro de 1990, no âmbito do Poder Executivo, e _dá
res norte-americanos).
outras providências. (Dependendo de parecer da ComisParágrafo único. Os recursos provenientes da operação de
são de Constituição, Justiça e Cidadania.).
crédito a que se refere o caput deste artigo destinar-:-se-ão ao fma.J;lA Comissão Diretor3 apresenta a redação fmal do Projeto

ciamento pareia) do Programa de Despoluição dos Ecossistemas
Litorâneos do Estado (PRODESPOL).
Art. 2° A operação de crédito autorizada apresenta as se-_
guintescaracterlsticas:
-a) valor pretendido: CR$98.167.300.000,00 (noventa e
oito bilhões, cento e sessenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros reais), equivalentes a US$154,000,000.00, em 28 de fevereiro
de 1994;
··
b) juros: 0,5% a.a. aci.t:D.a- do custo dos qualified borrowings, contados no semestre precedente;
c) commitment charge: 0,7% a.a. sobre o' montante não
desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data da assinan.rra do coo.trato;
d) contragarantias: as definidas no art. 6~ da Lei Estadual
n° 4.845, de 22 de dezembro de 1993, que autorizou a Operação;
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
f) destinação dos recursos: Programa de Despoluição dos
Ecossistemas Litorâneos do Estado do Espírito Santo;
g) condições de pagamento:
- do principal: em vinte prestações semestrais iguais e con.:.
secutivas, vencendo-se a primeira em 15 de março~ de 2000 e a última em 15 de setembro de 2009;
-~--- --dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15
de setembro de cada ano:
- da commitment charge: semestralmente vencida em 15

À hiatéda' rorom apresentadas cinco emendas, que sedo lidas pelo Sr. 1o Secretãriõ.
-_~~oo ijdas as seguintes

EMENDA No 1 - ACEN
Substitua-se a expressão no flnal do § 3°, "por mais tempo".
por "do cargo mais elevado".
Justificação
Não pode ser o período de tempo e sim o grau de maior responsabilidade o critério dermidor do nível da gratificação a ser ·incorporada.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994.- AureoMelro.

EMENDAW2-ACEN
Dê-se ao parágrafo úniCo do art. 6° a seguinte redação: ·
"Art.6°, ........... ~ ..... ~ ....... ~~~~-~ .. ~····~····· .. ····"""""
Parágrafo único. A designação para as funções de
direção, chefia e assessoramento recairá em servidor
ocupante de cargo efetivo, da Administração Federal Direta, Autárquica ou Fundacional, exceto quando se tratar
do limite _eStabeleCido no inciso m do artigo anterior, obed_ecídos os critérios estabelecidos no respectivo plano de carreira, bem como correlação com o cargo efeti-

Junho de 1994

Sexta-feira 17 3229

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

v o e formação gerencial compatível."

Justificação
O enunciado do art. 6°, parágrafo único do Projeto de Lei
em exame, embora traduzindo velha aspiração e vei'dadeiro ideal
do serviço público, subve:te a f!losofia da Lei n• 8.112, de 1990
(RJU- Regime Juridico Unico do Servidor Público Federal) e do
próprio Governo pãta a implantação de carreiras, na medida em
que, simplesmente, privatiza as funções diretivas para os ocupantes de cargos efetivos, sem qualquer preocupação com o desenvolvimento harmônico e progressivo do servidor, nem com
sua preparação para o desempenho de funções de responsabilidade. Contraria ainda a melhor e mais modema dou_~_ de recursos
humanos voltada para a eficácia e racionalidade das organizações
administrativas.
O RJU já preconiza, de maneira peremptória, a filosofia de
organização dos quadros em planos de carreira e sua vinculação
com os_ postos diretivos. Tanto- que, no parágrafo único do art. 9°,
determinava que a designação por acesso, para função de direção,
chefia e assessoramento recairia exclusivamente, em serVidor de
carreira. Contudo, não se trata de norma pura e simples, com valor
absoluto em si própria. A complementação do dispositivo é indispensável na compreensão da fllosofta determinada: "... satisfeitos
os requisitos de que trata o parágrafo único do art. 10".
· Sem dúvida, foi intenção do legislador que, ingressando
numa carreira, e nela progredindo, o servidor vá tendo a cada estágio alcançado, acesso a funções de chefla. direção e assessoramente compatíveis com seu desenvolvimento profissiooal. São
condições indissociáveis: existência de carreira organizada e vinculação entre seus níveis e os das chefias. Daí a palavra acesso._ 9servidor, atingindo _determinado patamar de sua carreira, em função de merecimento, antigüidade e capacitação especffic_a, gànha
condição hierárquica e profissional de ter acesso a det_ermmado nível de função diretiva, podendo então ser objeto_ ~- designaç~o.
Sabiamente, a lei condicionou o acesso a requisitos e critérios que
são indispensáveiS. Por exemplo, que níveis de carreira estariam
vinculados a que níveis de chefia? Que tipo de capacitação deve
ser exigido em cada setor ou escalão administrativo?
O parágrafo único do art. 1O, ao dispor sobre os _requisitos,
remete a matéria para a "lei que flxar as diretrizes do sistema de
carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos".
Até a presente data tal lei não existe. Tramita no Congresso
Nacional projeto de lei encaminhado com a Mensagem D 0 43, de
1994, dispcndo sobre o assunto. No seu art. 33 é proposto que
"para o exercício de funções de direçãO, chefia e assessoramento, a
designação do servidor dependerá de critérioS estabelecidos nos
respectivos planos de carreira, exigindo, no tllinimo~ córrelação
com o cargo efetivo e formação gerencial".
Nem poderia ser diferente. Segundo o mesmo projeto (ait.
2°, n e art 7°) as carreiras serão organizadas _"exclusivamente de
acordo com a natureza e os objetivos dos órgãos e entidades". Ou
seja, cada órgão ou entidade, em função de suas peculiaridades,
terá sua própria carreira organizada sob medida. Donde somente
cada plano de carreira poderá estabelecer os critérios de acesso. -a
funç.Jes de direção e chefia, sendo que os critérios mínimos e preliminares são a correlação entre nível de carreira e nível de chefia_
e capacitação geTeticial.
Estas as razões fundamentais para que se restabeleça, no
projeto em apreciação, a íntegra da filosofia consagrada no RJU e
que, sem dúvida é essencial para a profissionalização e melhoria
_
do serviço público.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994.- Louremberg Nu·
nesRocba.

EMENDA N• 3- ACEN
Acrescente-se ao art 6° 9 § 2°_, com a n~<l:ação
abaixo, remiinerando-Se o ã.tual parágrafo único para §
1":
11

Art.6°•••••••••••••••••~-...-••••••••...-.-.•!•••.,•·-~.-·-•n•~..- .§ 2° Enquariio rião estiverem oJ:gahlZadas e implantadas as
respectivas carreiras, as funções de chefia, direção e assessoramente de cada órgão ou entidade serão consideradas cargos de
provimento em comissão, respeitados os percentuais reservados
pela legislação específiCa a servidores ocupantes de cargos efetivos."

Justificação
A maioria dOs :órgãos da administração federal.enfrenta si~
tuação dramática causada pela ausência ou destroçamento dos quadros de servidores, o ~que toma forçO_sa a utilização de quadros
externos ou recrutados nas empresas públicas, não Obstante o
ideal há muito perseguido de que existam carreiras süpridas com
pessoas recrutadas, treinadas e profis-sionalizadas nas especificidades de cada setor dp .Qovemo. ___ . .. .
.
.
Sem qualquer in,argem de dúVida deve-se buscar a privatização dos cargos djretivos para os profissionais do quadro efetivo,
e nesse sentido o cllsposto neste projeto de-lei, espeCificamente no
6° estâ basicaniCrite correto. Eritie"tãritO,_é impossível imaginar
a passagem abrupti-~ situação atual-.para. o ideal, sem que sejam
criadas coodições__m.í:!:J.!mas para que se evite o caos em inúmeros
órgãos importantes da administração.
-As condições mínimas são aq~elas já preconizadas na Lei
n• 8.112, de 1990 (Regime Juridico Unico - RJU) e no projeto de
lei eni tramitação rio Congresso Nacional, que tratam-do estabelecimento de diretri:'lés de carreira, nas quais se insere o acesso a
funções de chefl-3, direção e assessorariie"nto pelos servidores ocupantes de cargos efetivos. EnquantO cada órgão ou entidade não tiver seus quadros organizados em carreiras e dispori.ham de pessoal
qualificado para assun:tir os postos de responsabilidade, será imperativo admitir uma fase de transição· em -que técnicos externos poderão ser recrutados. A solução intennediãri3. prevê; como na
redação proposta nesta emenda, a reserva parcial (que pode ser
gradativamente aumentada ao longo do tempo) de carg0s para servidores efetivos.- A passagem brusca para uma situação em que
praticamente todos os cargos sejam reservados (o projeto ressalva
apenas os dois maiS a.Itos níveis, pOuquíssimos no tota1) é altamente teiilerária e põderla desorganizar inúmeros órgãos importantes.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994. - Louremberg Nunes Rocha.

art:

EMENDA N• 4- ACEN
Retirar o an. g'J e numerar os seguintes.

Justificação

T31 como se encontra redigido-, o· art. 9° teria por objelo prejudicar o direito-adquirido daqueles que, no passado, por longo tempo, exerceram funções --de -direção, chefia _eassess-oramento ·e _que, agora, no regime novo, ainda que
exerceD.do cargOs de confiança, nenhuina vantagem poderia
auferir do exercício de suas responsabilidades.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994. - Aureo Mello:
EMENDA N' 5-ACEN
Acrescente-se ao art 10, após"(... ) para exercicio em órgão
ou entidade do mesmo Poder ou de outro Poder da União,(... )" a
expressão "ou d~ Distrito Federal 11 , passando o artigo a ter a seguinte redação:
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"Art. 10. É devido aos servidores efetivos da
União, das autarquias e das fundações pUblicas-; regidos
pela Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cedidos,
por afastamento, para exercício em órgão ou entidade do
mesmo Poder, de outro Poder da União, óu-do Distrito
Federal, a incorporação de quintos decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função de dircção, chefia
ou assessorament0. 11

Justificação
O art. 93 da Lei n° 8.112/90 faculta a cessão de servidor
para exercer cargo em comissão ou função de confiança em otitro
órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, ou ainda, nos casos previstos em legislação específica.
- - Por seu turno, o art. 102 do referido diploma legal contempla, como de efetivo exercido, os afastamentos decorrentes, entre
outros, "do exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União_, dos Estados, _dos Municí_
pios e do Distrito Federal 11 (inciso ll).
Não obstante, o Distrito Federal apresenta uma situação sui
generis, quanto ao regime jurídico do fun~ionaliSJI.l:O.. Senão, vejamos.
De acordo com o artigo 30 da Le1 n• 3.751, de 13 de março
de 1960, 11aplicam-se aos sevidores do DistritO Federal, enquanto
não tiverem o seu Estatuto Próprio, o Estatuto dos Funcionários_
Civis da União e as leis que o complementam11•
Em c-onsonância com essa nonria do Governo Federal, o
Poder Executivo do Distrito Federal sancionou a Lei D0 197, de 4
de dezembro de 1991, que, no seu art. 5°, manda aplicar aos servi~
dores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, no que couber, as disposíÇõcs d_a Lei Federal n°
8.112/90, e legislação complementar, até a aprovação do Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal pela
Câmara Legislativa.
Justifica-se, pois, a presente emenda, como um meio de suprir imperdoável lacuna no texto votado pela Câmara dos_ Deputados - qual resultou no Projeto de Lei da Câmara D0 92/94 -, uma
vez não ser admissível que _servidores cedidos ao Distrito Federal
e, nessa condição, sujeitos ao mesmo regime jurídico da Let n°
8.112190, fossem impedidos de incorporar os quintos decorrentes
dos cargos ou funções que tenham ocupado por força das respectivas autorizações de afastamento, quando o mesmo texto legal lhes
assegura, nessa situação, a contagem d_o período de afastamento ou
cessão como de efetivo exercício:
Entendimento contrário poderia ser visto como um :Castigo
ao servidor que, por seus méritos, seja- convidad_o_ a exercer CMgo
em comissão em poderes do DF, muitas vezes até- de Secretário de
Estado, e não tenha essa situação reconhecida em seu históiíCo financeiro.
Esclareça-s_e, ainda, que a norma esculpida no art. 103, inci~
so I. da Lei n° Kll2J90; referente à contagem, apenas para efeito
de aposentadoria e disponibilidade, do tempo de _serviço público
prestado aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal considera o servidor como pertencente aos poderes daquelas unidades
da Federação, e não c_omo servidor federal a elas cedidos.
Vale frisar, também, que a presente emenda não acarretará
aumento significativo na-folha de pagamentos da União. haja vista
que o quantitativo de servidores que se enquadrariam como bene~
ficiários é relativamente pequeno, e que a maíor párte dos funcionários do Governo do Distrito Federal é paga, atual:ritente, com
recursos federais.
Fmalmente, tendo sempre em mente o cláss-ico COiú:eito -de
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Justiça- 11dar a cada um o que é seu"- espera-se, com esta emenda, sanar uma situação de injustiça para com os servidores federais
cedidos ao Distrito Federal, no tocante à incorporação dos quintos
aos seus rendimentos.
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994. - Senador Meira
Filho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nos termos
do art. 140, letra a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador Valmir Can:ipelo para proferir parecer ~obre o projeto e as
emendas, em substituiçãO à CómíssaO de ConstituiçãO, Justiça ·e
Cidadania.
O SR. VALMill CAMPELO (PTB-DF. Para proferir pa'
recer.)- .;..-Sr. Presidente, Sf's e Srs. Senadores, é submetido à análise desta Casa o Projeto ~e Ui da Câmara D 0 92, de 1994 (_n° 4.480,
de 1994, na Câmara dos Deputados) que 11dispõe sobre a remuneração dos cargos em comissão, defme crítéiios-da-inCOiporação de
vantagens de que trata a Lei n° 8.112, de II de dezembro de 1990,
na âmbito do Poder ExecutivO, e dá outras piovidênciaS 11, de autoria do POOer Executi"vo:
O projeto em questão fixa a remuneração dos cargos em cOmissão e das funções de direção, chefia e assessOrariJ.entO, no âmbito do Podei EXecutivo e estabelece às condições de opção pela
remuneração do cargõ efetivo dos OCupaiites destes cargos, quando
exercidos por servidor, e funçéSes.
AJ.ém disso, estabelece a proposição que são cargos em comis-são~ ·de liVre nomeação e exoneraÇãO, os de _Natureza Especial,
dos dois níveis mais elevados da estrutura orgãi:tizaciollal do órgão
ou entidade e os de assessoramento no limite de até quarenta por
cento do quantitativo constant~ do órgão ou entidade. São funções
de direção, chefia e assessorãmento as demais. que podem ser ocupadas, exclusivamente, por servidor ocupante de cargo efetivo da
Adm.kiistiiçãO Pública Federal direta, autárquica e fundacionaL
A proposição, também, regulamenta o disposto nos §§ 2° a
5° do art. 62 da Lei n° 8.112, de 1990, no que se refere à incorporaçãO dai gratificições das ftmções de direção, chefia e assessoramente e da remuneração dos cargos em comissão aos vencimentos
dos seTvídores efetívos.
Na Câmara dos Deputados a proposta foi aprovada, com
emendã.s, e vem à revisão desta Câmar3. Alta.
·~NO- Sên.;t.dO ..Federai,_ o ProJeto rec~ebe~ aS ~_egui.D.tes emeri=
das:
a) n° 1, na Comíssão de ConstituiçãO; JuStiça e Cidadania,
de autoria do eminente Senador LOUREMBERG NUNES RO·
CHA, que estabdeCe que as funÇ~s d_e direção, _chefia e assessorwento de cada órgão ou _entidade_ serão consideradas cargos em
comiss~o· até -a orgã.nizaçãO _e ím.,Plantação daS respectívas carreiras;
h) n° 2, naCO, também do Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA, determinado que a designação para as funções
de direção, chefia e assessoramento obedecerá os critériOs estabelecidos no respectívo plano de carreira, bem como correlação
com o cargo efetivo e fOrmação gerendal compatível;
c) n° 1, em Plenário, do ilustre Senador Aureo Mello, determinando que a incorporação se dará pelo cargo mais elevado
ocupado no ano;
d) n° 2, em Plenário, também do Senador Aureo Mello, suprimindo o an. 9°
É o relatório.

H- Voto do Relator
Os requisitos formais de constitucionalidade são atendidos
pelo Projeto de Lei da Câm_ara n° 92, de 1994, tendo em vista que
a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art 48, X). de
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iniciativa--pi-lvativa do Presidente da República (CF, art. 61. § }

0

.,

n, "a" e "c'').

Quanto ã juridicidade, não há reparos, estando o projeto vazado em boa técnica legislativa.
Com relação ao mérito, a proposição deve merecer acolhida. O projeto de lei ora cm debate traz um significativo avanço na
organização da estrutura de cargos em comissão do Poder Executi-
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to, ou cargO em comissãO, previstos nesta lei ou em cargos de igual natureza nos demais Poderes da Yr#ão. dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, incoiporará à sua remuneração a importância equivalente à fração de um quintá da gratificação do cargo ou função
- para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efetivo exercíCio, até o limite de cinco quintos."

vo, reduzindo a margem de discricionariedade do Governo no proÊ o parecer.
vimento de suas funções de mando. Caminha. igualmente, no
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer
sentido da valorização do servidor público que passa a teor a sua conclui favoravelmente à matéria;com-emenda que oferece, e pela
experiência e dedicação reconhecidas, na medida em que fue é re- rejeição das cinco emendas anteriorinente apresentadas_.
Em discussão o projeto e as emendas, em turno único.
servada a maior parte dos postos de chefia e assessoramento.
O SR. MAGNp BACELAR- Sr. Presidente, peço a palaDa mesma forma, a regulamentação da incorporação das
gratificações de direção, chefia e assessoramento e da remunera- vra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
ção dos cargos em conússão representa o atendimento de antiga e
-justa reivindicação dos servidores públicos e permite seja adotada palavra ãV. Ex a
. O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para discutir.
a alternância na ocupação destes cargos e ftu1ções, sem prejuízo
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o
pecuniário para o servidor.
No que diz respeito às emendas, opinamos pela sua rejei- PDT, por intermédio de sua Liderança, vota favoravelmente ao
prõjeto oriundo da Câmara, sem emendas, acompanhando o voto
ção.
do Relator. Manifesta-se também contrário à emenda apresentada
Quanto às emendas apresentadas pelo nobre Senador LOUREMBERG NUNES RQCHA. na Comissão de Constituição. Jus- pelo Relator, tendo em vista ser-inconstitucional.
tiça e Cidadania, a matéria estará melhor regulamentada nos
O SR. ODACIR SOARES -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
planos de carreira dos diversos órgãos e entidades_ públicas.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
Com relação às emendas apresentadas em plenário pelo
eminente Senador Aureo Mello, a de n° 1 pode gerar distorções no palavra.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Para discutir. Sem
processo de incorporação, levando a que setvidores sejam nomeados para ocupar cargos cm comissão por apenas um dia, para efei- reviSão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, -pelas
to da obtenção de vantagens elevadas. A emenda n° 2. por sua vez. me_smas razões mencionadas pelo eminente Líder do PDT, Sena.
geraria bis in idem, uma vez que permitiria aos servidores recebe- dor Magno Hacçla._r, e por entender que a emenda produzida pelo
Relator pade• c de um vício insanável, que é a sua inconstitucionarem duas vezes uma vantagem de mesmz natureza e origem.
De outra parte, impõe-se Corrigir onúS.são do projeto: O art. lidade, a Liderança do PFL, pela minha palavra, manifesta-se, Iies93 da Lei 0° 8.112, de 1990, faculta a cessão de sctvidor para exer- ta discussão, a favor do texto original c contra a emenda
-cer cargo em comissão ou função de confiança em outro órgão ou :tcrescentada pelo Relator à matéria.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Exa poderia me prestar uma
entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, ou ainda, nos casos previstos em legislação es- . informação?
O SR. ODACIR SOARES- Com prazer.
pecífica.
Por seu turno, o art. 102 do referido diploma legal contemO Sr. Josapbat Marinho- O orador poderia declinar arapla. como de efetivo exercício, os afastamentos de_correntcs, entre zão da inconstitucionalidade?
O SR. ODACIR SOARES- Parece-me que uma delas é o
outros, "do exercício de cargo em comissão ou equivalente, cm órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estado_s, Municípios e fato de estarmos legislando, com esta emenda, para o Distrito Federal, Estados e Municípios em matéria da competência e_strita
Distrito Federal" (inciso II).
.:
Dessa forma, propomos emenda que visa a suprir esta lacu- desses entes da União. Basicamente, essa a razão.
O Sr. Josaphat Marinho- Muito obrigado a V. Ex''", e me
na no Projeto de Lei da Câmara no 92, de 1994, haja vista que a
cessão de servidor para exercício de cargo em comissão em outros declaro solidário com a manifestação do seu voto.
_ _ O SR. ODACIR SOARES- Muito obrigado a V. Ex'
Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito FedeO SR. JARBAS PASSARINHO- Peço a palavra para disral, considerada como de efetivo ex.ercí_c;io, também deve o s.er
cutir, Sr. Presidente.
para fms de incoq)oração de vantagem a ele atnõuída.
Por fim, esclireça-se que norma csc_ulpida no art. 103, inciO SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) ~V, Ex• tem a
so L da Lei n° 8.112, de 1990, referente à contagem, apenas para palavra.
-efeito de aposentadoria e disponibilidade do tempo de serviço púO SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Para discutir.
blico prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal, conside- Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente, syas e Srs. Senadores,
ra o servido: como pertencente aos Poderes daquelas unidades da também em nome do PPR declino a posição do meu Partido, favoFederação, e não como setvidor federal a eles cedido.
rável ao projeto e contrária à emenda.
Assim, à vista do exposto, somos favoráveis à aprovação do
A nossa razão fundamental era·essa, lastimando que, incluPLC n' 92, de 1994, nos termos do aprovado pela Câmara dos DeSive, não haja mais tempo oportuno para apresentarmos emenda de
putados, com a seguinte emenda.
outra natm:eza que não seria inconsritucíOil.al, mas que dada a traEMENDA N" 6-R
mitação do projeto já Dão teria cabimento.
Dê-se ao caput do art. 3° a seguinte redação:
Entendo a posição do Senador V almir Campe1o, porque hâ
"Art. 3° Para efeito do disposto no § 2 6 -dó -art: 62 uma preocupaçãp de S. Ex• com o funcionalismO do Distrito Fededa Lei n° 8.112~-de 11 de dezembro de 1990,-o servidor ral, e, talvez, jú'stamente o afã de S. Ex a seja uma decorrência de
iriVCStido em função de direção, -chcfiâ e-assessoramen- quem, ainda há pouco, via o Senado da República legislando para
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o Distrito Federal. Já não legisla e, conseqüentemente, a inconstitucionãlidade é flagrante.
_ _- _- __
ttr
Daí por que, lasti.m.a.D.do não acompanhar o nobre SeD.ador
pelo Distrito Federal, o Partido Progressista Reformador vota com
o projeto como ele chegou ao Senado.
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

(N° 4.480194, na casa de origem)
(de iniciativa do Presidente da República)
Dl.•pa• :sobre a ..,.amune:raçi.o ciOs carqoa em
c0111.1.••ão, def:~.no c:r.ttorJ.os do .tncorpora;.:.o de v:antãqena d• C<u• trat.a .- Lal. n'"
e.112, d• 11 doz.ombro de 1990, no i.ltlbl.to
do - Poder
Execut::.vo,
di.
ol.ltra•

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- V. Ex• tem a

palavra, como Relator.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para um esclarecimento. Sem_reyisão do orador,)- Sr. Presidente, Sf-s e Srs. Se-

nadores, queria somente esclaiecer que existe realmente uma
dicotomia_ m.11ito forte com relação a esse problema.
Vejam bem que os servidores da área federal recebem essa !unç:~os
incorporação. Ela é devida automaticamente, a lei permite isso.
~· da

O CONGRESSO WU:IÇ)NA.L docrot:a:

carqos
dct d..l....,.oç.ào,

~m.l. as i o •

<IITI

ch.af'l-a 11 assoaaoramonto, r;os ê;-;-ioa •

das

ent.Lda-

Adllll.nutraçj.o Fedoral-diieta, ãutirqUJ.Ca • ~und.a.c:~.onal do
Para os servidores do Gov.emo de Brasília, do Governo do Poder tx.eut.:~.vo, para 0$ f:l.na do duPostO "n:o s -so do :art. 62 da
Distrito Federal, que são colocados à disposição da área federal, IAl. n.Q o. 112 , da u de dez..ab:ro da l9SIO, e a constante do Anexo
essa incorporação também é automática. Para o~ servidores que dena hl.. oblr;ervacloa os reaJUStei' qarau <I •ntcoel.PaÇõ.-.. e-o~eecu
são do Governo do Distrito Federal. já existe essa incorporação em doa ao aarv1.dor públl.ec focl.er&l.
lei - isso_ quero deixar bem_ claro. O Govemo de 5rasília- já faz
essa incmporação.
orqan.l.z.-aÇi.o, !UrlCJ.onamento 11 da planos de earro1ra, os POO.ros.
Agora, os funcionários públicos federais_ que são colocados Leç[l.alatl.VO • Jud.l.el.ir.l.c, bem eomo o M.l.nist6r.Lo Púb~1ec da U:Ulo,
à disJX>sição do Governo 4o Pistrito Fed~ral, esses estã_o prejucll- d..l.s;)odo, no axercic.:Lc de sua• competénc 1 u prl.Vauvu, na :rorm. •
cad.os. Então, é exatamente em função dessa injustiça para com OS termOs ccmatl.tue.Lonau, aõbn a AmuneraQio de .s•u• · -=-.rgoi - .
servidores públicos federais - de qualquer ministério, por exem- -:::omusio e !unç6aa_ ::!11 ~_reç:i.o' -oh•n• .a asu;soramon-tÓ . e ebserplo.- hoje à dispoSiÇão do Governo do Dis~to Federal, a quem •...rio. ·=eniO cr::.~On~s ~=• :.:u:orporaç.ào c-. qu.:Lnt:o.o, 0 ostabe"-eodo
essa incorporação é indevida, que eu quiS, com a minha el)l~l).da, noa ss 2 o, 3 • 111 4 o .:lo art. 62 ::.. l.o.t r: o a.:: 2 , de·:: do dazetl\bro
fazer justiça. Eles são OS únicos prejudicados.
da 199 o, • ccnsecu::av.tdade ou !l.i.o do exarc.i,cl.o de carqoa ou
Os servidores dq Governo do Distrito Federal
têm: asse- - !l.lnçõ••· :a.l.o.rn do pr•ae..,.no no• art.!l. a~' 9G' ~o e ll =.a-s ta :.;, .
gorada essa incorporação; ôS Servid-ores _da_área (_eçl~ral, também. Apenas os ·servidores públicos federais coloc~dQ:t à

j*

disposição do Governo dq DistritO Federal são perializado_s.
Foi exatamentc- Coin esta fmalidade que apresentei a emenda, tentando evitar esse impasse e fazendO ju~tiça ao servidor público federal à disposição 4o Governo dO DistritO Federal.

nos ta :.u, optar pela r'QI!Nneraçio ccrroapond<~nte ::too venc.tmllnl:O .:!o
seu .::ar.;o ~;~!ot.l.VO, acresc.tCo -c:. -5-!-'11 cio venC;~.men1:o !":.xaoo para :o

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigiles) -Ficam os esclarecimentos de V. &•, Senador V alt:nir Campelo.
_Contfu.JJ,a_A_ çli~l,l~~~Ç>._ (l?_l!~s~J _ __ ___ _ _ _ .
__ _ .. _
Não havendo·quem peça a palavra, enCerro a dis-cussão.
Em votação o projeto, ressalvada a emenda do nobre Relator.
O Parecer do nobre Relator acolhe o projeto e é COD.tráiio -às
emendas que foram oferecidas.
Então, vai ser votaôo o projeto, coni parecer favorável, que,
repito, é pela constitueiofiãlidade e rejeita_ as em~~ das. Ess3: _Votação Se faz ressalvada a emenda do Relator.
- - .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.)
Aprovado.

Paraqrafo -lõnl.CC - O sorv;:.dor
·lii:ada (FG)

o!ot.t'l(o,
acrose.tdo
do.s.tqnado.

tados. (Pausa.)
Rejeíiãda.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigt!es)- Ern votação,
em globo, as Emendas de n"s la 5 do parecer, que receberam pa-

::~

Art.
LG•

a.112 •

dll.

neot:a

eq\S.Lvalanto 1

f~l,

:emune..,.aç.1o

-:.nvas<t::~.-dó ·~'ri

!':;:r'.Çi.Q UQ"ri:::~.

ol.l assiiiii\Gihar:ias,

<D

!:.:no;~o

c.

!""990.

l.J;corj:;orara à

t:raç.i.o

dO

at:a

um qUinto

da

c:1nc~

o_a_

eu cargo e:u cem!.ssio,

..,.e:nuneraç:lo
gra1::.!::.~çio

funçio para o qual fo1 des;Lgmado ou nomaado.
•!O"t:J.VO .xercicJ.o;-at' o l.tffU,to de

ill:'":. ~62

:::~v.-st.:::.~C oam

o ·ser".m:iõ..,.

c:hef.ta e assessor<II!IGnto,

le;L,

const;u":l:"-'

para

Para <1f1uto cio c;il.spos::o ~o-~ ~..__ :::o

.:Lo !l. de ~zem~..,.o-

fl.lnçlo d.e d::.roç:l.o,
prev.tsto

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Em votação a

emenda do nobre Relator.
- ·-- ----- -Os Srs. Senadores que a aprovam queií-âiD. permànecer-sen-

ou Ce ..,.opros~taç:i.o

a

:.mpo..,.tllie::.a
do

carqo

a cada doze _lt".eses d11

quJ.nt:;os.

S 1" - Entenr:Lo-se como ·grttlf.tcao;l.o a .ser ~::.corporad.il ã
ra.mJruaraçio do so".l.ciOr a parCela
at:::.v::.dade ~lo

qratl.ficaçJ.o de
tratar d. cartJO

011'1

COl:lll.S.lliO

re!erent:o à

r:Loa~m~penho

de

ropres11nt:a~o· "

!"unç:i"o,

qUando

OU funç:i.o de dJ.reç:.io, c:l'>of:.a

Q

a

se

aSSOII-

aor:ailloritc:i doa Grupos: Direçt.o e Asao•sora:nento Sl.lpllr:l.oro= - DAS 11
Ca~o

de DiraçJ.o - CD.

recer contrário.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram ~rinaxiecer sÉm-

às tunç:6aa de cll.reçio, ctie!-"a e a•aeaaoramanto elo Grupo - f'G o GR,

tados. (Pausa.)

a

Rejeítadas:
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

S 2• - Quando •• tratar de qnt1!icaçlo cor:rasponcl.ante
pa.:r:eola

sor

.i.nco:r:porada

i.n<:l.d.iri

sobre

o

total

doaata

:r:omun•riçJ.o.

S 3• - -QuanciO m&u de
cb.~eçio,

chofl.a •

\lZII

Carqo em eocnisalo ou !Unçi.o de

aaaessora:Mnto houver sJ.cl.o oxerciciOs no per-iodo
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r1zada noat.o art::l.90; será o~at:.v.ada 00111 baao ;~o n:s.vol _do car<;o -

cálculo a axerc:s.r:la por nl*l.Or t.atpo.
S 4• - Ocorrendo o oxarc.ic:s.o ele cargo . , cc:lltliaai.o ou cMo

função do d.l.reção, chofl.& ou aaaoaaoramentg do nivol

m&.l.&

ol~.

ccm.J.ssio ou !unção do àJ.roç.io, chot'J.a o ••ao11soramonto aquJ.valont:o

no Podar e.clonto do !uncl.onarl.o.

por period.o d. doz:o m.aoa, após a 1ncorporaçi.o doa c1neo qu.1.ntoa,
pare~~laa

pocleri hav.r a at.ual:s.zaç:lo proqroaal.va cL.a
daa, obaol:'Vado o ch.apoato no par:ioqrafo
Art. 4° - Enquanto oxore.r

dJ.roçi.o,

chot'i&

o
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S 2" - Sora adltu.tl.da a conver11ig doa qu:.ntos l.nco:-pora-

incorpora- -dos, por parcelas equ1valontoa, r.aa .letqulntoa sJ.tuaçóo.s:
I

ant.or:~.or.

. , cQCIU.aai.o, !unçio ct.

~xvo

~

aaaoaaora.monto,

;~ã.

ao~1doz::

~rc.c.ri

ni.o

~lo

parcela a CUJa acil.çio foz )U&, aalvo f!O eaao ele opção

a

vonci-

-

quando

ocorrer

tranafortll*çi.o

I

II -

Jo.rt,

O& dO.l.& l'liV..l.& hl.et'.rq\ll.C:O& m&l.ll el-do& da eatru-

quando acontecer mudança de carqo efet.tvo, 11\edl.ante

Art.

oa ~· ~·••••o~nto no ll.lrl1te. de at• quarenta por

~.

Art. _J;• - .M .f.unç~a d• chraoçio e c:h•t'i_a al.o .•• ,de .n1~
hier•rq\U.C:O :~.medl.atamente l.nt•rl.or aoa nive.1.a praov1.atoa no ine1.ao

l$179,

I I do al:"tl.go

1SI91.

antet-l.o~.

úni.co

-

~

ll

lo

-

d. ··quo trata

'llant&IJertl

lll&ta lal. l.!'lte9ra O&

d~a~gnllçlf'

~

12

- , Eata

le1

antra

4IIT1
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

az.u·

-3PROJETODE DECRETOLEGISLA TIVO N" 46,DE 1993
- -(Incluído éiD bí-dem do Dia, n·os-teriiiOS dO art. 375, VIII,
--do Regunenfo futerno) ·
.
.
Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto LegtslatJV9
n' 46, de 1993 (n° 248193, na Câinara dos Dep~tados), que aprova
:o~aro-qUe iellova a permissãô OOiOrg"ifffii à RADIO FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de. ~raras, Estado de .São Paulo,
tendo-~-~
·
-- ·
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão
de Educação:
,.
-1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro Pacheco, favorável ao projeto;
-2° pronunciamento: Relator: .Senador Jonas Pinheiro, pela
regularidade dos aiOs e procecliplentos concernentes à proposição.

lH,U
117,3<

-4-

111,12

zn,.,

PROJETO DE DECRETO _I.,EGISf-AW9_ ~ 48, ~E 1993
(IncluÍdo em Ordem do Dia, nos termos do art._37S. VITI,
,.,oo
u.n
;a•,M
do Regimento Interno)
5l:,_,
I
U,30
U...
70,U
.
Votação, em turno único, do ProJetO de-Decrelo Legislativo
n° 48, de 1993 (n° 264193, na C~ dos Deputados), que aprova
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sendo evi- . o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL DO BRASil..
dente a falta de número em plenário para: á Votação das delilais
LIDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüênmatérias da pauta, que exigeni quorum qUalifiCado, todoS' Os' decia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jamais itens constantes da Ordem do Dia deixam de ser _apreciados
neiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senado_r Aureo
,
nestasessp:o.
__ , , • .
,1 •
Sãu os seguintes Os itens cuja apreciação ficà -~~iada: _
Mello, em substituição à Cári:risSão de Educação:
· ·
-1° pronunciamento: f3.vorãvel ao projeto;
. - -1-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e_ procediPROJETODE DECRETO LEGISLÁTIVO N" 44, DE 1993
mentos concernentes à proposição.
(Incluído em Ordem do Dia it.o'S termos _ap-art~ 375, VIII, do
-5Regimentei Interno)
. ··...t
, , •. , ,
_
Votf~;ção, em tumo ún,iç:o, do Projeto d;e~I:Jecreto _LemsJa,tivo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 49, DE 1993
,n°.44, de 1993 (n° 250193 na Câmara dos Deputados), que aprova
(Incluído em Ordem do Dia nos tetmos do.art 375, VIIT, do
o ato que renova a permissão da RÁDIO INDEPENDENTE
Regimento Interno)
LTDA.. par<~; e~plor~ servi_çfi:de radiod~sãp_ponórã e~ fréqüênVotação, em turno rínico, do Projeto de Decreto Legislativo
cia modulaqa na cidade .de ).;ajeado, Estado qo.,Rio Gr~~e do $\}1.
n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
tend_o
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL LIDA. para
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição ã Comisexplorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
são de Educação:
-·
·
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
-1° pronunciamento: Relator: Senador,Amir l.ando, favo-Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comisrável ao projeto;
são de Educação.
-2° pronunciameniõ: Relator: SenadÓi-Aureo Mello, pela
-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,.favoregularidade dos atos e procedimentos cooc~~tes à própo-siçãO.
rãvel projeto;
-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma~ão,
-2pela regularidade_ dos a.tos e procedimentos concernentes à propoPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993
sição.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VTII, do
Regimento Interno)
-6Votação, em turno úíúco, do Projeto de Decl-etOl:egiSfãHvo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVÓ N" 52, DE 1993
n° 45, de 1993 (n° 253193, na Câmara dos Dep11tados), que aprova
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII,
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO CAPJNZAL
do Regimento Interno)
..
- -L IDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda méVotação, em turno único, do Projeto de Decreto Leg!~lativo
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
n 6 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à ComissãO'_di_ Educação.
o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO GRANDE
LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
-1° pronunciamento: Relator: Senadot:.Amir ~do, favoonda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo
rável ao projeto;
U&,U

l~&,u

J

ao

DUUuODOCONG~SONAOONAL

Junho de I994

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:

-1° pronunciamento: Relator. Senador Ney Maranhão;
-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ~5, DE I993

(Incluído em Ordem do Dii rios terinos do art. 375, VDL do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS L TDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Floriano, Estado elo Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação_.

Sexta-feira 17 3235

-HPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeta de_Decreto Legislativo
n• 11, de I994 (n° 265!93, na Cliillãia dos Deputados), que aprova
o ato que renova a perinis8ão-oülorgi\Cia à S.A. RÁDIO VERDES
_MARES, para expJorar serviço de radiodifusão sonOra em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, proférido em Plenário, Relator: Sénador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.

-12-

PROJETO DE DECRETO_LEGISLATIYO N" I2, DE I994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
_ _ __ _Votação, etn turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 12, de I994 (n• 3l9/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
-8o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CULTURAL CRUPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE I994
ZEIRO DO SUL para executar serviço de radiodifusão sonora em
(Incluído em Ordem do Diá nos teririos dO art: 375, VIII, do - freqüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo,
Regii:nentõ Interno)
tendo
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Senan• 7, de I994 (n• 308/93, na Câmara dos Deputados), que apro- dor Meira Filho, em substituição à ·comissão de Educação:
va o ato que renova a outorga deferida ã RÁDIO CULTORA
-1° pronunciamento: favorável ao projeto;
DE TIMBÓ LTDA., para exploi-ãr serviço de radiodifusão so-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedinora enl onda média na· cidade de Timb6, Estado de Santa Cata- _mentos concernent~s à proposição. _ . rihã," rendo
-13Parecer favor4vel, proferido em Plenário, Relator:' sen-ador
PROJETO
DE_DECRETO
LEG~SI..ATIVO N" I8, DE I994
Meira Filho, em substituição à Comissão_de Educação.
. .
. .
(Incluído em Ordem do Dia Dos teriDos do art. 375, vm,
-9do Regimento Interno)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla(Incluído em Ordem do Dia nõs termos do art. 375, VIIT, do tivo n° 18, de 1994_(n° 252/9_3, na Câmara dos Deputados), que
Regimento Interno)
.aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
Votação, em fumo único, do ProjCto de Decreto Legisla- ARAGUAIA L TDA. para explorar serviço de radiodifusão sotivó n" 9, de 1994 (n• 301193, na Câmara dos Deputados), que nora em onda médj4 na Cidad_e de Arâ.gtiaína, Estado do Tocanaprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E TV tins, teD.do
TAPAJÓS LIDA., para explorar serviço de_ radiodifusão de
Parecer faVOrável, proferidO em Plenário, Relator; senasons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do dor Oi.rlos Patrocínio, em substituiÇão à Comissão 'de_EducaPará, tendo
ção.
.
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena-14dor Dirceu CarneirO, em sUbstituição à ComisSão"de Educação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" I9, DE I994

.

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. -375, Vlli, do
Regimento Interno)
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• IO, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANo THIESEN para executar serviço de radiodifusão sonora em freqúência
modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substituição à Comíssão de Educação.

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll,
do Regimento Jntemo)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• I9, de 1994 (n° 254193, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCANTINS
LIDA. para explorar serviço de radiOOifusão de_ sons- e· imagens
(televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de Goiãs, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio~ ·ei:n substituição à Comissão de Educação.

-15-

PROJETO DE_ DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994
-1° pronunciamento: Relator: Senador João França. favo. (Jncluido em Ordem do Dia nos termoS do art. 375, VIII, do
rável ao projeto;
--- Regúnento Interno)
-2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
Votação, em turno únioo, do Projeto de Decreto Legislativo
regularidade dos atos e procedimentos coocementes à proposição.
n• 24, de I 994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova

o ato que outorga permissão à F}JNDAÇÃO DE ENSINO SUPE~
RIOR DO V ALE DO SAPUCAJ para executar serviço de radiodifuSão sonora em freqUência mOdulada, com ftns exclusivamente
educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Ger:3ls,

tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Lucídio Portella, em substituição à Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os iténs 16
e 19 ficam com a apreciã.ção' Sobrestada nos termos do art. 375.
VID, do Regimento Interno.
SãO.-~S- seguinteS ·os·l~êhS ~rija aPfeCi'aç~o fiCã -sObrestada.
~16-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16. DE 1994
(Em re$ime, de urg~nc~a~ ftc;>s tenncis_~ ~· 330~ 1 'b", do ~e

gimeD.to Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmará. D 0
16, de 1994 (n° 2.248!91, nã Casa de orige~). que regulamenta
-Ç ã.it. ~J6 da COnSt~tUfçã<? f:e~~ral, dispo~d6 'sobre serv_iÇOs notariaiS e- de registro, tendo ·
· Pa:retetéS
.- 1;9b p~ 132t ~e 1_9?:4. ~a Comis~ãq de Coqs,tituição,
Justiça _e Cidadania, favorável ao Proj~t_o, com En;ten4as nl)s
1 e 2.-_CCJ,_ de redaçãO, que- ãpreseilta-;
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em
substituição à CorilissãóP,e _Constituição, Justiça i Cidadania, pela rejeição das e·meodas n°s 3 a 26; ele Plenário.
'
'
-19-

.

PROJETO DE LEI DO SENADO
J\h'i;DÉ !9~1.:. COMP-LI:lMF;l'{TAR

c
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o§ 3° do art. 192 da Çonstituição Federal,
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras
providências, tendo
P3.;fecer favoráve~. proferido em Plenário. Relator. SenaP.or
Ney. Mar~ão, em substituição à Comissão .de Assuntos Econômicos. ,___ .
__ . _ . _ .
. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri&'es) - Hã oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco MacieL
O SR. MARCO MACIEL (l'FL-PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) ....; Sr. Presidente, Sr:' e Srs. Senadores, realizou-se, ontem, a primeira reunião de trabalho da Comisª~o NaciorW para as
comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil.
Como representante do Poder Legislativo na referida Comissão, julgo de meu dever manteres~ Casa e,-_por extensão, o
Congresso-- Nacional informados do de_s_env.olvipl_enJ.o _dos n9ssos
trabalhos.
A propósito, desejo dar conhecimento de sugestões do Ministro da Educação e Desporto que estão relacionadas na NOta que
passo a ler:
A exposição de motivos ao Senhor Presidente da República
(MEC'089), de 20 de abril de 1993) lembrava o sentido do projeto
de decreto que criaria a Comissão Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil. Referia-se o
texto ao fato de que a viagem de Pedro Alvare_s Cabral e sua. çhegada ao B~asil recomendavam tempo apropriado à realização de
estudos, pesquisas, análises sobre o Descobriniento do Brasil, com
reflexos no atual estado do conhecimento do tema e, em conse-

qüência, sobre a qualidade do ensino que se pratica em todos os
graus do sistema educacional brasileiro.
Mais adiante, a mesma exposição de motivos chamava a
atenção para o fato de que a formação cultural de nosso povo sente
·a necessidade de um renovado olhar sobre os fatOs hístóricos, de
forma a abarcar suas diferente~ dim~~spe~ Sociais; políiiças, intelectuais e económicas, exercício facilitado pelos mecanismos de~
·correntes do desenvolvimento dos meios disponíveis para a
realização_de pesquisas e do incentivo que Se vier a oferecer a gru-pos-envolvidos na construção permanente da nossa História.
Retira-se do exposto uma_ conseqüência prática_ J:elevante
. para _os trabalhos da Comissão Nacional para as Comemorações do
V Centenário do Descobrimeiitõ do Brasil Ela não deveria se dei. -xar leVar pelo espírito exclusiVãmente festivO das comeinoi:aÇões.
Na verdade, o maior desafio cívico deveria ser o de estimular uma
reflexão criativa no 5eio da sO_ciedack brasüeirã.~IDe'iÔ de todos
os sistemas eQ:g_cacionais~ cultu~s e_ de comunicação, sobre a
construção histórica brasileira nesses- qulnhentos anos de histõriã.
. : '. ' ,Isso D;ãp ,s~glllfica-cjue ~6 s~ d~~je: c~eiT!~~ !\é,cp!ltrário, a melhor comemoração será aquela que for capaz de contribuir. por meio de processo de discusSão que-_ envolva o maior
número possível de iristituições ·e· prOjetes, ao prOCesSO civilizatório OrigÜlal que a viagem de Cabr~l_ens_ejôri. ' · · - ' ·
·
· Ao mesmo tempo, deve-se ter p;eSênte _que a Comissão,
eiiibora criada no âmbito do Ministério-da Educação e do Desporto, tem composição ampla e eilvolve relevante t:I:aba]ho de: articulação es~ialmente com o Ministério _da Cultura, da Marinha, das
RelaÇÕes Exteriores. e com os Poderes Legislativo e Judiciário.
FinalJ]l(;nte, deve-se_ entender que 9 papel da _Cql;liissão Nacional seria o de articular as grandes decisões estratégicas para as
co:ólemorações'a: partir do espírito da expbSição de motivos encaminhada ao Presidente da República e dos doiS Decretos (dé 12 de
maio de 1993 e 29 de março de 1994). Faz-se, assim, necessário
que se deflna o-Comitê AsSessor (de peritóS)_que terá a-responsabilidade de preparar uma proposta a partir dos dados apresentados
à Comissão Nacional ou ao próprio Comitê Assessor e para posterior deliberação no seio da própria ComissãO Nacional.
JI.PROPOSTADEAÇÃD
1. A primeira seria a apróvição dos nomes do Comitê Assessor.' conforme determinado n.o Decreto de 12 de maló de 1993,
tomando em conta lista de historiadores que foi Cnduninhada a
cada membro da Comissão Nacional e outros que venham_ a ser sugeridos. O Comitê teria sua primeira reunião para sugerir programas e operacionalizações, à luz das diretrizes da Comissão e dos
seus documentos, e articular um programa fmal que seria subt;netido à Comissão Nacional até setembro de 1994.
2. Os membros da Comissão Nacional teriam até o final do
mês de junho parã. encã.D:i1nhar propostas de aç&s a serem desenvolvidas e que seriam consolidadas pelo Comitê Assessor para o
projeto fmal a ser apresentado à Comissão em setembro de 1994.
3. No mês de ou_tubro a _C_ot:nis_são Nacional s~ reuniria para
ultimar o Programa Nacional para as Comemorações do V Centenário do Descobrimento, com cronograma de ações até o ano
2000, e que seria apresentado ao Presidente da República no fmal
de outubro de 1994.
4. A Secretaria do_ trabalho da Comissão Nacional bem
como Oo Comitê Assessor estaria a cargO do té_cnico designado no
âmbito da Secretaria Executiva do Ministério da_ Educação e do
Desporto.

Por

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

m TEMAS PARA O PROGRAMA FINAL
1. Produção de material didático para- a··distdbuição pela
FAEll\JffiC e que ensejem-iióV3s'interpretações sobre os chamados
''Descobrimento" do Brasil. Lembremos que a viagem de Cabral
foi só uma entre várias '4ue ·se fizeram antes e -depois de abril de
1500. OS novos cobhecirÍlentbs colhidos com os -debates sobre os
Quinhentos Anos do Descobrimento da América e com as discussões das Comemorações dos Descobrimentos PortlJ.gg~_es poderiam serVir como referêricia à essa 'produção de material didático.
Ver a magistrãl documentação produzida pelo Grupo de Trabalho
sobre os ·nesco~íméritos dO MiriiStérió da E4J!~ação de Portugal;
2. Produção de material didático para distnbuição pela
FAEI:MEC Sobre os Tratados e Bulas ·que regeram a conquista das
terras no Brasil, sobre a faüna e a flora encontracla pelos portugueM
ses no Brasil, sobre os povos indígenas encontrados, sobre os povos africanos que 'v'ier~ na_ condição escrava, sobre as famílias
portuguesas- que vieram ·colonizar;
3.' Produção de textos~ da época, adaptidos ao português
contemj:>orâneó, como a Carta de Caminha, os iex\os dqs TrataPüs.

etc:

-

·

·

Sexta~ feira

17 3237

solenidade oftcial_çom a presença do Presidente .a República,''
Sr. Presidente_ e _Srs. SenadOres,· a reu .iãn- da Colnissão
__ NAGi.9_naJ para as comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil, cujo documenlo básico encaminho à Mesa
é{ue CoDite dOs Anais do SeD.-ado Federal, realizou-se- no
MinistériO -da Educação e Desporto sob a Presidência do Ministro Murilio Hingel e, posteriormente, do SecretáriO-Executivo

par-a

Professor Antônio_ Barbosa e contou com a presença dos seguintes membros: Ministro da_Marinha, representado pelo Contra-Almirante Newton Righi Vieira, Subchefe de Organização

do_ Estado-Maior_ da Armada; !vpniS~o _da_ Ctl:ltura,, re_p~esentado
pela :ora Sôriia Regina Reis da Costa, Coordenadora de Projetcis Especiais; ?vlinistro das Relações Exteriores, representaM
do pelo Embaixador Sérgio Telles; Poder- );udiáário:
TenenteMBrigadeirq do Ar _Che!llbim Ro:s-a Filho, Presidente
-dõ Supeiio! Tribultal Militar, e Poder Leg"islaiivó, por este
titular.
·
_.
É oportu~~ registrar que OS -MinisÚos das _R~lações Exte-riores e da Marinha, também, apreseniaran;t sugestÕe~ ·e, por ftm
peço a V.Ex•, Sr. Presidente, .autorizar~ publicação, em apenso
a este pronunciamento, do documento que submeti à considera~~ ç1a Ç9Drlssão. __ .
_ _ _ _ _ _ ____ ·
'_ ·
_
Encerrando _minhas palaVi'às, gOstaria de encarecer aos
· inefu.bfo:i do Cori,ireS_so Nacional õ ofe!ednléJlto de SúgeSt(;es que
-:-:-possam: cõntribuir para o melhor desenvolVinlento das- rioSSas ati- v idades.
·

4. Produção-de textos acadêmicos, -de novas gerações e correnteS mais rilodemas-da histàriografia:, ~que eilfatizem a düitensão
do cantato civilizacioDal na cOnstruÇão do Pais,· que incluiu ·não s6
pOrtUgueses e índiOs, nias também os derrniis etirOjJeus e os povos
affíca.D.os;
5. Produção de Concurso nacional para a confecção de :
S.a. Símbolo Oficial doV Centenário do Descobrimemto;
~
~DOÇTJMeNTO A QUE SEREFERE O SR MARS.b. MarcoComemorativo(mOü,uménto); _
ço MAÇ/ELEM SEU Dfsçúf?.SO: .
..~ . •~ .
$.c. Selos Ofiçiais.
6. Publicação~d• mapas históricos da época;
7~ Desenvolvimento de concursos,.de.monografias_e pinturas
CCYMISSÃ0NÁCIONAL PARA AS COMEMORAÇ0ES DO
nas escolas de primeiro e segundo graus Voltados para o tema;
V CENTENÁRIO DO DESCOBRIMÉNTO DO BRASIL
' ,8. ProduÇãO de seminários, Organi.ZàdoS-Pe1atr~V~Isídades
brasileiras, sobre os resultados .de pesquisa relacionados ao tema,
coni o envolvimento de universidades portuguesas e espanholas, __I_~_Nota. preliminar sujeita a discussao
alêm de outras da AmêriCa que tenham algum interesse no tema;
9. Reedição ,de obras clássicas interpietativas dó DescobriComemorar o V Centenário do descobrimento do Brasil impô,
mento como a do historiador português Luis-Albuquerque
a necessidade de algumas reflexões. Corri · eféíto,- ·as- );)olêmicas
10. Realização de SemináriO Internacional sob~ 0: te:J:P:_3-. en- ="'"'~e$envo_lvldas ao 1ongo das comemo-rãçOes dQ V Cétitên'áiió 'do
volvendo a recém-criada Associação dos Historia.dot~s Qos Países descobrimento da América Inevitavelmente valerão para as celebréÍções
da LÍJlgua Portugu~~. e .g_ue _cçmtaria com. ~i~t?~-~~s de Al;tgo- que a comunidade luso-brasileira fará dO meio milénio cia chegada ao
la,. Brasil, Cabo Verde,_ Guinê Bissau, Moçambique, Portugal e Brasil da frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral, Na
São Tomé e Príncipe.
Vérdade. deve-se -fàlãr em descobrimento, conQuista,- enContro ou choque
de culturas? Certâ~ente, a expressão a usar d-epende de ~uem. interpreta
IV. CRONOGRAMA
o evento._ Falar em- descobimento pode_ significar a concessão de um
Deve-se ter presente que haverá nec_essidade de concate- , privilégio aos heróis que protagonizaram os acontecimentos. Ainda que
nação lógica das atividades para que haja um sentido proces- se deixe de lacto· a conceituaçao- de herói, tão carregada ·cte
sual nos eventos comemorativos. Embora J! cõnCb~tJ:~ção· do ambigOJdades, permanece o fato de que á memOria e a· f'listoriografia
everitos devesse estar nos anos de 199 e 2000, .alguns- éYen~os·ini naCionais consagrárSm a expressão descobrimento para deScrever a
ciais já deveriam ocorrer este ano.
-façanha cabrallna. 'Provavelmente, trata~se- da persistêrlcia, na propna
Ainda haveria tempo, certamente, no Governo do Presiden- cultura brasileira, do acentuado etnOCI!ntrismo presente no- 1magináno
te Itamar Franco; para dois eventos importantes: "'
europeu sobre a ,América na época da. expansão uaramanna e da
IV.l.: A produção de texto breve, dentro de espírito das Co- colonização. Como ~ssinalou Femand Braudel. "pacientemente. a Europa
memorações do V CentenáriO dos Descobrimentos, sobre os trata- criou, a sua imagem e semelhança, uma América que correspondia aos
dos que envolveram as duas Coroas nas suas disputas atlânticas. seus desejos". Entretanto, arremata o grande historiador francês, "o
Isso faz sentido com o 1994~jâ que-ojiri.ncipantalado- Tordesi- Universo, 'o nosso_ velho domicilio', esta 'descoberto', desde há muito,
lhas - faz justamente 500 anos de assinatura. O Texto poderia ser muito antes das Grandes Descobertas".
produzido até fmal de julho e poderia ser distribuído pela
O mal-estar surgido no V Centenério de 1492 transpareceu,
FAEIMEC para todas as séries do Segundo Grali"OaS escolas púM
por exemplo, nas desconfianças do México em relação ao sentido da
blicas brasileiras já no segundo semestre de 1994;
IV .2.: O lançamento do concurso nacional para a escolha do comemoraçao. Sintetizam bem tal posicionamento as palavras do
Símbolo Oficial das Comemorações em novembro de 1994, em embaixador do país em Madrid: "se se falar em conquista nada temos a
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celebrat•. Nêo foi por acaso C!l.!O para descrever o grande acontecimento
de 1492 ganhou espaço a expressao encontro. Sem dúvida, toda

2 -lllarketing lnstituçlonal

comemoraçAo pública possui ~:~m forte conteúdo político. Portanto. pensar

identidade e comunrcação v1sual do evento, com finalidade de uso direto e
comercu~hzaçâo de d1re1tos vrsando a obtenção d& recetta:

em (des)encontro de culturas, ou de dois mundos, par• indicar tamb*m o

evento de 1500: _significa trazer para o primeiro piano o respeito pelo
l?utro. o princípio da pluralida?e. valores que tanto se deseja fortalecer
neste nosso final de século "
certo que dificilmente a consagrada
expressão descobrimento nos abandonara Entretanto, julgamos válido
deixar registrado_o questionamento de seu significado.

e:-

2,1 • Desenvolvimento. através de concurso, de um sistema da marca.
-

-

-

2.2 • MobihzaçAo dos meios de comuntcaçio - corwencro.naiS e alternativos
para a cessio de espaços de veiculaçio.

3.1 .-Concursos literários;

Ninguem ousará ne_gar a grandiosidade das grandes
navegaçOes ibéricas, inauguradoras da época modema. Como se sabe,

3.2 ~Concurso de film~rafla;

elas foram fundadoras de um processo que conduziu à constitu1yao de

3 3 • Mobilização dos sistemas federal. estaduais e rnumcipais de ensino;

uma história propriamente universal. "Rumos de Portugal e ~os
portugueses, rumos do mt,tndo: inextrlncavelmente if)terferentes.
confundidos". avaliou. com imparcialidade, o grande historiador lusitano
Vitorino MagalhãeS Godinho <1 ~popéia quatrocentista e quirihitntisfa dos
portugueses, "um pequeno povo desta penlnsu!a" A façanha ~os
empreendedores lusitanos de d~s~fiar o mar ''Tenebroso", de nav~~ar ~m
oceanos não-mapeados. ficara ;s~mpre registrada com dest;:tqu,e. QO_s
anais da· "história. Tampouco merecerá desconsideração a l"lerança
cultural que recebemos dos portugueses. Entretando, a modema ?"ltlca
histónca já há muito mostrou o equivoco de se escrever a hjs~óri~ s9b ~
ótica do~ vencedores. Portanto, nao pode ser esqu~1d0 ou Slrl)P,les~,rn,
deixado em segundo plano o reconhecimento de que o processo
colonizador: inaugurado_ pela viagem de Cabral - ou se quiser maior
precisao histórica. alguns anos após a "descoberta" oficial - foi marcado
por experiências traumãticas. Aculturaçao e escravidao, P?' ~:-;em.pÍo,
conviveram com atas de brav~:~ra e coragem.

A identificação de sombras no passado nao justifica a
indife'rença em-reraçáõ aoS 'grandes acontecimêôtos. entrétárito,· (jüe'
esses não sejam simplesmente· exaltados, mas sirvam é ref[~x~o i:rrti~.
Fiquemos com a precisao e a simplicidade das c~locaçOes do filósofo
mexicano Leopoldo Zea. a respeito da comemoração ~~ 1•92.:
"conmemorar es tomar conciencia buscando en la historia !a ~si~l•
explicación dei presente y, a partir de él, dlse"ar er futuro".

.
· Dess.a rorm.a, 1111 !=Qn;~emoraçao de V Centen.ério, da cheg~dl
de Cabral ao Brasil deve ser marcada pela iniciativa de prompyer n.oyas
~efl~xoes sobre as nossas origens, assim como s9bre as cpot(a,_di~s
que .a!n.da marcam a sociedade brasileira. Tal empr:e•ndimei'lto
certam_e(lte .deverá ter por perspectiva uma projeçtío para o futuro, como
assinalado por Leopoldo Zea Cabe também proc.u,rar popularizar aquilo
que é tarefa bás1ca do historiador: a tomada de consci!nci_a dQ ta_to
históri(XI. FinalmE!nte.--e: riao menos importante, a celebraçio do V
Centenflrlo deve sen.rír como mais uma ·oportunidade de estreitamento
dos laços de cooperaçao entre Brasil e Portugal, paises que do p_assado
comum c.onstrulram uma grande amizade.
· · ·

11 • Sugestões

1 ·Providências d• ordem Institucional
1 1 • Constituição e estabelecimento de uma Soc;~PdadEt crv1l sem : fuis

lucrativos. com reconhec1mento leç,slatNO e sanção ~~ecutiva quanto à sua
ut1hdade pública, com o propósito de coordenar todas a~ iniciativas bras1le1ras
voltadas para o evento,
-

_ 3.~ . Lançamento de selos comemorativos:
3, 5 lacre comef!lorat!VO nas correspondincias ofiCiéliS.
w

4 • P.u?Jicaç6n & Republicações

4.1 - Elaborar uma História Social do Brasil. tipo História das Civtlizações,
.com acentuada ênfase sobre a marcha para o interior
Tal obm podo::r1:1

~~!f!ur :1 on~rmaç,1o>

da \olnmc

~1. 'I·."UII

,/,• /1(1

f.'rl(l"fi'

_f'•"'"fl"'

/1(1

,;.•.,,f!IÚtm t11WJ.t•·nt. pt•bh~ntk> com

o npo10 dço Mm1s1Cr1o fr:mçês da Culnma c da
-cm ç:Qmçm('>r.'l~·:io de' !HC~!Jlc.n:trl(l d~, R_t:\,O!~IÇ_:iQ J:mnces3, Es~ _t6b;dho.
org:an1z.1do p..:lo h1s1onadçor \11~11~1 \'o1..:llc. cootCI\1 com n colnbomç~ de um.1 cq1npç de
qu:1sc cem lustor1ndon.:s. constltulutlo "um cnn1 11c. :ttm1 .S de um p.:r<:urso pelos mu!nplos
:upçclo<õ da l'ld:l d:l~ !JC~(('I.1~. de t1Kf111 u pn•na.,. r•ca.~ ou fl'Oh~. das ah:fc1as ou das
nlitliiOICn~o

nu "f1<'~1C101H~t:l~. ól 1<.:\JSit:lr :1 fr:znçn d:1 d<.~ad:l de 17H<J-17<N"
Fmnça r~1o.luc1onann 17lN-17<>1l )lo P,1ulo, 8r:z~du,:nw. I<;IR<;~, p lN·
brnsd<.:1rn d..: I."Erat J~ la Frarn::l• p;.•nd:m1 !\'\(lhiCIQII. 17K11._1_711'1J Com :tll'ltcnç;lo
.:\l)r~~~ de ".:obm o m:w>r numera" .. los asp<.-<:111~ ,1.'\ Rc1o!uç:io. a obra org~mmd:l por
Vo1~~llc abordou dc$CI~ o comc:sro m:m amplo do ~.:n.1no pOIItlc_o. -~coo&m.co_ t_ldCQ.lQ!,IlÇO
do pcriodo :~tC a l'ldl'l cotid1anl'l no campo c 11.1 Cld:ldc. ass1m·como empreendeu av:~h:~çO.:S
do 1mp:\Cto I"CIOhiCIOn~rio M frnnça c no mundo
·
A n:l'lhl:~ç:'lo de$ se trnh:!Jhço cçolem Cl ~ot,rc ~ h1~tór1a dço Brns1l ccrtamcnlc cnfrcnt:~na o
&~:~tio d.: "cobm" 11111 p.:no'Xlo 111:11~ nmplo F:ntr.:t:~nto, cnlx:na aos pcsqm~:~dorcs
br,1S)klrO•. CÇlm a e.olalx>~:tç:'lo_ d~ <.:~[II."CI:I)~<ta~ ~'<lran~<.:l!f'~. que 1ltsscm a ser con\Jdados,
~.II'Cr CI'CflfiJaiS probkm.1s de m.:todo.
'
Cldóld~S. r~IOIUCIC·II:I(l:U
(Vot~ll~. ~l1.:ho:l

-~~lç.i<'l

4.2 - E.labc'rar um Olclonilrto Bibliográfico dos autores de temas sociais do
Br•sH, com urTIII súmula so_bre o conteUdo da obra e a b1ografia do autor.

4. 3.1 - J:nciclop41dla doa ~un_lc.lp_ioe, atualizln~o-a:
4 3 2 - Economia Cristl dos senhores no govemo dos eacravos, de Jorge ·
BenQ:
4 3.3 ·Tratados da terra t da gentlt. do Pe Fernão Cardlm.
4 3. 4 ~ A ncravlcllo no Bruil, de Lours Couty;
4,3.5 ·lllt,.it~ Brasill,nsis, de W l. von EschWege;
4.3.6- Tratado-da Wrra elo Brasil- e História da província da Santa Cruz, de
P.,-o de MagalhO.s Gandavo:
4.3 7 • Olirio de uma viagem ao Brasil. de Maria Graham:
4. 3.1 - Novo orbe seliflco 'oraslllco ou cr6nica dos frades menores da
ll'rqvlncia do Sraail. de Antonio de Santa Mana Jabo.at;§o;
4.3.9. Viagem ii terra do Brasil, de Jean de Léry:
4.3.10 --Memórias para a história ela Capitania de Slo VIcente hoje
chamada de Slo Paulo, do Estado do Brasil, de Fre1 Gaspar da Madre de
Deus;
4 3 11 • Hlst6ria da América Portuguesa, de SebastiJo da Rocha Pitta:
4 3.12 ·Brasil piter..co. de Charles Ribeyrolles.
4.3.13 - VJagem pitoresca através do Brasil, d• Joao Maurfcio RU9endas:

4.3,14- Tr•tad• descritivo do Brastl•m 1517, de Gabriel Soares de Sousa;
4.3.1_5. t{lstciria do l!!lrasll. de Roberto Sout/1ey:

:4.3 ls . Notas dominicais, de Louis Franço1S d8 Tollenare;
4 3 17 - RKopilaçlo d• noticias soteropolitanas e brasillcas. de Luís dos
Santos Vilhena.

5 - Outres Eventos
1.2 - Iniciativa legislativa para a crtação de rncentivo fiscal (Bónus dO
OescobnmentoJ dedutivel no Imposto de Renda, de modo a que -pessoas
fistcas e ruridtcas possam abater despesas e 'nvest1mentos, pré-aprovados
pela Soc1edade. nos eventos das comemorações.

MerKem1m ;;~poro ofic1a! outras tnrc1atrvas culturous e artistrcas que retratassem
o t•ma do V Centenário. como f1lmes, apresentações teatrars, expo~1çPes de
artes plásticas, feiras de hvros e outros eventos.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
_
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pronuncia o segtiinte
discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. o malogro daRevisãó-Constitueiõnal pelo Congresso Nacional não arquivou a possibilidade nem, muito menos, a necessidade de se realizar uma
adaptação da Carta Magna à nova realidade do mundo e aos anseios da sociedade brasileira. Pois, como todos sabem, o texto vigente foi outorgado em outubro de !989, antes da queda do Muro
de Berlim, da dissolução do império soviético e da regionalização
dos mercados internacionais, com o pleno funcionamento da Comt.midade Econômica Européia e do Nafta.
A lição do fiasco da tentativa de rever a_ Constituição no
Congres-so Nacional deve ser entendida pelos dirigentes políticos
brasileiros com humildade e lucidez. Não é sensato tentar pela terceira vez redigir uma Constituição capaz de servir de base para a
construção de uma sociedade nmis próspera e mais juSta no Brasil
dependendo da autoria de parlamentares eleitos por partidos no viciado sistema eleitoral do voto proporcional (que, na verdade, é
desproporcional), obrigatório e de legenda. Pois está provado que,
assim escolhido, o corpo de representantes encarregado da tarefa
tenderá sempre pela manutenção do establishment vigente.
A revisão <4 Constituição, tentada, mas não conseguida,
deve ser tarefa de uma Assembléia Exclusiva. Há muito, tenho
manifestado, publicamente, a opinião de que a estrutura jurídica,
sobre _a qual se apóia o edifício da democracia brasileira, não deve
ser desenhada por cidadãos com mandatos parlamentares e compromissos partidários. Antes mesmo da convocação do Congresso __
Constituinte pelo ex-presidente José Sarney, em 1986, manifestei a
opinião de que os autores da nova ordem jurldica nacional deveriam estar isentos dos compromissos cotidianos da vida política.
A idéia, ~ época defendida pelo Instituto dos Advogados de
São Paulo, então sob a presidência do jurista Ives Gandra da Silva
Martins, e por políticos como Alberto Goldmann e Flávio_ Bierrembach, contudo, terminou sendo superada pelos fatos. Ainda assim, na Condição de Senador da República e de Ministro de
Estado, lutei, em 1992 e 1993, para que a revisão fosse feita por
brasileiros eleitos apenas para tal flm. E, além disso, propus que a
atividade revisora fosse limitada ã eliminação de obstáculos ao desenvolvimento ou a reescrever normas equivocadas, não cabendo
aos revisores acrescentar nada a algo já de consenso amplo demais.
Não gostaria de ter razão, Sr. Presi~n~_, Srs. Senadores,
mas os fatos conímnaram o segundo equívoco de entregar a tarefa
revisória ao Congresso. creio continuar sendo uma necessidade a
revisão feita por um colégio de cerca de 200 brasileiros, eleitos
pelo voto universal e ã base do princípiO de ''um cidadão, um
voto", com a obrigação de não virem a fazer parte do Poder Legislativo por um bom prazo, depois de realizada a tarefa de rever a
Constituição.
Tenho a satisfação de acompanhar a mobilização nacional,
iniciado pela Folha em seu editorial de 28 de abril e seguida por
ilustres juristas, como Fábio Konder Comparato, além de políticos
de praticamente todos os matizes ideol.ógiç:C?S e da seç~ _nacional
da 0rdem dos Advogados do Brasil .., OAB, presidida~ por Josê
Roberto Batochio.
Acredito que a adesão do Presidente Itamar Franco à proposta, anunciada em manchete pela Folha, é muito importante.
Maior ainda é o ânimo provocado pela entrada no movimento dos
candidatos às eleições presidenciais deste ano. Pois acredito que,
sendo vencedor um candidato que debata a convocação da_h.ssembléia Revisora Exclusiva em sua campanha, esta idéia ganhará
mais legitimidade. Pois, tendo sido eleito e debatido o assunto em
palavra ao nobre Senador JoOO Eduardo.
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praça pública, o futuro presidente não faltará a este compromisso.
O Brasil precisa de estabilidade JX>lítica para crescer economkamente, gerar empregos e melhorãt tf nível salarial dos trabalhadores. Esses oójetivos serão alcançados com uma Revisão
COiistitucional que elimine, por exemplo, as niedidas provísõrias
promova uma reforma eleitoral capaz de resolver, defmitiv3.mente,
a crise de representação, que, atualmente, debilita nosso regime
democrático.
Como tais metas atingem os interesses de muitos parlamentares, elas não serão alcançadas, a não ser que o futuro presidente
venha a ter, realmente, a coragem e a lucidez de promover a revisão constitucional por uma Assembléia Revisora Exclusiva.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concado a
paiavra ao riobre Senedor Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente,
e Srs. Senadoi:es, aqui eStou para
registrar, com sublinhado apreço, o recebimento do Ofício ·circular I 10/94, subscrito pelo Nobre Deputado Paulo Pedra, Vice-Lider do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Lider dQ PFL
na Assembléia Legislativa do Estado.
No referido documeot_o,_ o ilustre correligionário, cumpre
seu objetivo de 4enunciar a Superintendência Regional do Instituto Nacioiial de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, no Mato
Grosso do Sul, por não estar desempenhando o seu paJief a coriten~ ·
to. Pelo contrário, alega o subscritor do mencionado ofício, o INCRA, além de não prestar assistência aos assentados, estaria
relegando ao abandono a grave questão fundiária.
E acrescenta o ilustre autor da denUncia: ''infelizmente
aquele instituto, criado com a fmalidade de coordenar e promover
a colonização e reforma agrária, não está alcançando as expectativas mínimas estabelecidas.''
Aduz, mais, para comprovação do alegado, que no Mato
Grosso do Sul "os sem-terra continuam como nômades, peregrinos
e marginalizados", exibindo condições subumanas de vida.
Manifestando, por ftm, seu entendimento de que o quadro
acima descrito, na melhor das hipóteses, deva s_er caracterizado
como inadmissível, ó Líder do PFL na Assembléia Legislativa do
Mato Grosso do Sul, conclui sua mensagem solicitando nossos
préstimos no sentido de tentar mudar esta situação, que ele volta a
classificai de "lamentável" e "caótica".
-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em atenção ao apelo do prezado correligionário do Mato Grosso do Sul, estou repassando ao
Exm0 Sr. Ministro da Agricultura - cópia da referida mensagem,
encarecendo a S. Exa quanto seria conveniente a tomada _de medidas susceptíveis de imprimir maior eficácia ao tratamento da questão fundiária não_ apenas no Mato Grosso do Sul, como de resto,
em todo o Pais.
Embora desconhecendo os contoroos espedfiços 4a
questão agrária, no Mato Grosso do Sul, não nos custa vislumbrar a gravidade do problema naquela Unidade da Federa<ffio,
mesmo por que até em Brasilia, temos tido o dessabor de assistir - tangidos não se sabe por quem; liderados não se sabe com
que propósitos; fmanciados, transportados, alimentados e equipados, também nãci se sabe precisamente por quem ---o bando
dos sem-terra, a vociferar slogans que lhes são recitados por
terceiros; brandindo foices, enxã-das e perretes; ora desfilando
nas alamedas da Esplanada dos MinistériOS, Ora acampados nos
extensos gramados que defrontam a Sede do Congresso Nacional, ora invadindo estabelecimentos puôlicos, com séria ameaça à
ordem pública e até à integridade física e moral de seus ocup_antes.
--- Tudo isso permite-nos inferir que o problema está a merecer
redobradas atenções das autoridades competentes.

e
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Para concluir, Sr. Presidente, diante de tudo isso, inclino- cela insignificante de fmanciamentos, ainda asSim-restrita aos méme, às vezes, a pensar que a descrição perfeita do que se passa no dios e grandes produtores. Todos os pequenos e micro plantadores
Brasil, em termos de reforma agrária, estaria muito próxima da- de fumo da grande Arapiraca estão entregues à própria sorte, venquela que deparei no Correio Brazilieose de _8 do corrente, em do -~_chuva que chegou e já se v_ai, ~endo a planta que germinou e
nota sucinta estampada na coluna política de Ari Cunha, sob o tí- já quase amadurece, sem contar com os rec;ursos para garantir a
colheirapromissora.
tulode "Sem-Terra".
É preciso Ierrihrar que a cultura do fumo, em Arapiraca, não
Cito a mencionad3. nota:
garante
apenas a pujança econômica da cidade-pólo, uma das mais
Sem-terra- A vida agrária do Brasil é uma piada.
Cada presidente dá mais terra. Collor...deu 20 mil hecta- importantes e prósperas de todo o Nordeste. Garante mais que o
res a 494 famllias. Itamar deu 763 hoctares a 19 mil fa- · emprego rurã.l e urbano. Garante, sobretudo, um modelo fundiário
m.ílias. N'mguém resolveu o problema de ninguém. Eles baseado na pequena e micro propriedade faz da grande Arapiraca
recebem a terra, vendem, e vão invadir adiante, porque uma região ímpar em todo o Nordeste brasileiro. sem os coo.flitos
não têm dinheiro para suportar o preço dos implementes de terra que conflagram outras áreas do interior nordestino, sem as
carências que flagelam a maior parte da zona rural nordestina. A
agrícolas, dos adubos e dos venenos contra males.
cultura do fumo, em Arapiraca, garante, ainda. em última análise,
É ~bém o que pe~so, Sr. Presidente.
-----um modelo de exploração econômica que alia as culturas de sub-- -- ---~--~ sistência a culturas nobres que permitem aos agricultores da região
Obngado.
DOCUMENTO A QUESEREFEREO SR. ODÀ: um nível de renda muito superior às do Nordeste rural. A expeCIR SOARES EM SEU DISCURSO:
riência econômica e sooial, a prãiica fundiária de Arapiraca é bem
sucedida, qualquer que seja o ângulo de sua abordagem.
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Nesse sentido é que insistimos junto ao Banco do Brasil na
Assembléia Legislativa
reivindicação que há mais de um mês defendemos, pessoalmente,
Palácio Guaicurus, 12 de abril de 1994 junto à direção do Banco: é preciso liberar, com a urgência do ina-:
Of. CIRCULAR 110/94
diável, os créditos do fmancianientO iiifal yara os pequenos e microprodutores de fumo de Arapiiaca. E preciso, mais ainda,
Excelentíssimo Senhor
ãUD:ieiltar o aperte também dos recursos destinados aos médios
Odacir Sóares
proprietários, igualmente desassistidos no custeio de suas lavouSenador do PFURO ·
ras.
Brasilia- DF
Com isso, tem-se a certeza de que o Banco do Brasil e, atraSenhor Senador
vés dele o próprio Governo estará assistindo mais que a uma cultuDirijo-me à presença de V. Ex• com OObJttivo de denun!<lar ra de ~egável expressão econôrriica.:. O Banco e o Governo estarão
que a Superintendência Regional do INrnA - Instituto Nacional apoiando um modelo de exploração econômica e de conviVência
de Colonização e Reforma Agrária do Mato Grosso do Sul não social de sucesso também indesment.í.Vel. Arapiraca pede crédito
está desempenhando o seu papel a contento. Aq,.contrário, não se
porque não quer pedir emergência. Arapiraca, enfim, pede condiatende aos assentados e a questão fundiária está abandonada.
ções de trabalho porque ·não quer precisar- dos favores de frentes
Infelizmente aquele Instituto, criado com a fmalidade de de trabalho. Quer condiÇões de produção porque, em sria altivez,
coordenar e promover a Colcnização e a Reforma Agrária, não na:consciênciá. de sua potencialidade, no ç_onJ.lecimento -de sua puestá alcançando as expectativas mínimas estabelecidas. Pois, em janç~ Arapiraca não quer esmolas. Arapiraca quer apenas trabanosso Estado, os sem terras continuam como "nôm.ades 11, peregri- lhar e produzir, produzir e crescer. crescer e a.fmilar-se segundo a
tradição de seu povo, segundo a cultura de sua gente.
nos e marginalizados pelas sua condição medíocre de vida.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Por entender que esta situação é, na melhor das hipóteO ·sR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais
ses, inadmissível, solicito de V. Ex•., providências no sentido
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designande tentar mudar este quadro lamentável e caótico~
No aguardo de uma resposta de V. Ex• aproveito aii:J.da a do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
oportunidade para colocar meu gabinete a vossa inteira disposiORDEM DO DIA
ção, reiterando meus protestos de estima e apreço.
-lSaudações Democráticas, - Deputado Paulo Pedra, VicePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993
Líder do Governo 96 Líder do PFL.
(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do art. 375, VIl!, do
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
Regimento Interno)
palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela Filho.
__ Votação.~ turno único, dõ p;.Ojet.O de DeCr~to-Legíslativo
O SR- TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDS - AL. Pro-.
nuncia o s-eguinte discurso.) - Sr. Presidente, sf&& e Srs. Sena- n'44, de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova
dores, toda a região de Arapiraca vive, hoje, o plantio do o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda. para
fumo, uma das culturas de maior expressão econômica do explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mOdulida
agreste de Alagoas. Plantam os pequenos, os micro~ os médi9s na cidade de Lajeado, Estado do RioGrande do Sul, tendo
-Pã.receres, proferidos em Plc!nário, em substituiÇão à Comise os grandes proprietários, atraídos todos pelo retomo econômico da cultura, que se sustenta na reconhecida qualidade_ espe- são de Educação:
cial do produto alagoano. A cultura está no solo, falt.a.Iy agora
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favoráos tratos essenciais e inadiáveis. Nesse exato momento, crucial vel ao projeto;
- 2° pronunCiamento: Relator: Senador Aureo Mello, pela
para o êxito da colheita, faltam recursos para o custeio. O Banco do Brasil liberou apenas, e com atraso comptõmetedor. par- regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
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-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 19~3
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 45, de 1993 (D0 253/93, na Câmara dos-Beputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Capinzal Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co~
missão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, faM
vorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator. Senador Jot;Las Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-3-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia·, nos termos do art. 375,· VID.
do Regimento Interno)
Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a_ permissão outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência j:nodulada na Cidade de Araras. Estado de São Paulo,
tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à COmissão de Educação:
-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco? favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993
(Jncluido em Ordem do Dia, DOS termos do art, 375, vm.
do Regimento lntemo)
Votação, em turno único, do Projeto dei -Decreto Legislativo
n° 48, de 1993 (n° 264193, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência ma:dulada
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, teqdo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo
Mello, em substituição à Comissão de Educação:
- 1o proounciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(JncJu!do em Ordem do Dia DOS termOS do art. 375, Vill, do
Regimento Interno)
Votação, em turno-único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
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- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favoráVel-ao projeto~
- 2° pronunciamento: Relator; Senador Ney Maranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes
à proposição.

-6• PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nóS termos-do art. 375, VID,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo
Pareceres favorá~eis, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo,
pela regularidade dos atos e procedimentos con__cem.entes à proposiçãO.

-7PROJETO DE [)ECRETO LEGISLATIVO N" SSJ DE: 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vill, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto_ Legislativo
n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, prOferido
Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituiÇão à Comissão de Educação.

eoi

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, dõ Projeto de Decreto Legislativo
n° 7, de 1994, (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timbó
Ltâa., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Tirnbó, Estado de Santa Catarina, tendo
Pãrecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em subStituição à Comissão de Educação.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Día nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, ePJ. turno único, do Projeto_ de _Decreto Lemsla_tivt;>
n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Dejmtados), que aprova o
ato que renova a ccncessão outorgada à Rádio e TV Tapaj6s Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo
Parecer faVorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE
1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375_, Vlll, _do
Regimento Interno)
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Votação, em tumo tínico, do Projeto de Decreto Legislativo
n' 10, de 1994 (n' 297/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano
Thiesen para executar ~~rviç_o de radiodifusãO sonora em freqüência modulada, coDi fms exclusivamente educatiVos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande- do Sul, tendo Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em_ substitui· · ·· · ·
ção à Comissão de Educação:
- 1o prommciamento: Relator. Senador João França, favorável ao projeto;
~
· - ·

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho,
pela regularidade dos a tos e ptõcedimentos concei'II_,_entes _à proposiÇão.
-

-HPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' I 1, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação; em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 11, de 1994 (n' 265/93, na Câmara dos Deputados}, que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à S. A. Rádio Yerdes Mares, para explorar serviço de radiodifusão soD.ora em freqü.ênciã.
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário,_ Relator: Senador
Dirceu Carneiro; em substituição à Comissão de EduCação. -

-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII. do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto-Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviç_o de radiodifusão sonora em
freqUência modulada na Cidade de Sorocaba, Estado de São
Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Pie.D.áriO, ·Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissãó de Educação:
-!'pronunciamento: favorável ao projeto; .
- 2° pronunciamento": pela regularidade dos atos e precedimentos concernentes à proposição.
-13·
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVÜ Nõ. is, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 175, vtn. d.o
Regimento Interno)
VotaçãO, em turno úriico, do Projéio de ":tiêcn!lo Legi.Sfãtivõ ..
no 18, de 1994 (no 252.19 3, na Câmara dos Deputados), que -a prova 0 ato que renova a concessão outorgad~ ã. Rádio Araguaia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Ar3.guaina, Estado do Tocant.ins, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação~-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos_ do art. 375,_ VIU.
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto _Le_gi§lativo
no 19, de 1994 (n° 254!93, na Câmara dos Deputados), que aprova
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o ato que renova a concessão outorgada ã. TV Tocantins Ltda.
para explorar serviço de fadiodifu-são de sons imagens (televisão) na Cidade de Anâpolis, Estado de Goiás, tendo

e

_ Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
· ·
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de EdU.Cã:~o...

-iSPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos .. DePutadoS), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão So.rl.Oia em freqüência modulada, com fms exclusivamente
educativos, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucídio Portela, em substituição à Constituição de Educação.

-16PROJETO DE LEIDA'CÂMARA N' 16. DE 1994
(Em regime de urgência, nos teniios do. art. 336, b~ do Regimento Interno)
Votação, em turno únko, do Projeto de Lei da Câ.:l:ruq'a n°
16, de 1994 (n° 2.248!91, na Casa~ origem), que regulamenta o
art. 230. da ConstitUição Federal, dispondo sobre serviços notariais
e de registro, tendo
Pareceres
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justiça ~é Cidadania, favorável ao ProjetO. coln Emendas noS 1 e 2 CCJ, de redação, que apresenta;
-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substituição ã. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pela r~
jeição das Emendas n'"" 3 a 26 de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a s.e§.São.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 minutO!_.)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
Ata da 12• Reunião Ordjnária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 5 .de maio de 1994.
Ãos cincO cli"as do mês de maio do ario de hum mil, novecentos e noventa c quatro, às onze'.horas e trinta minutos, reuniuse, ordinariamérite, o Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdência dos Congressistas - IPC, em sua sede, situada no
-Anexo I da Câmara dos Deputados, 25(1 andar, sob a presidência
do Doutor Henrique Lima Santos, com a presença dos senhores
Conselheiros Senador Nabor Júnior, Deputados Prisco Viana, Nilson Gibson, Waldir Guerra, Aloísio Vasconcelos, Doutor Antonio
José Machado e do Sr..João BoscQ Altoé,_ Diretor-Executivo do
IPC. ob-Servado o quórum regimental, o PreSidente declarou abertos os trabalhos e em seguida determinou ao Senhor Secretário a
leitura da Ata da reunião anterior, realizada em quatorze·
próximo passado. Após a leitura, a Ata foi discutida e votada, tendo sido aprovada sem restrições. Continuimdo, o Presidente apresentou e distribuiu demonstrativ<Ys financeiros sobre a atual
situação ímaD.ceira do· Instituto, deles constando o disponível, as
aplicações a curtO prãzo, oS investiin6ntós, ·o realizável a longo
prazo e a receita oriunda dos imóveis do JPC. Na medida em qUe
era perguntado sobre esses números, o Presidente fornecia infermações complementares. Continuando, o Presidente anunciou o

-ae-·ãbru ·
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itero três da pauta dos trabalhos referente ao Processo n° 430/94,
que trata sobre horas extras referentes à Revisão ConstitucionaL O
Presidente assinalou que ao submeter a matêria em discussão, rew
conhecia que, embora o ato do Presidente a quem substituía fora
calcado em parecer jurídico com fimdamentação legal, retomava a
questão em virtude de até a realização da reunião anterior, não haver, ainda, procedimento igual sobre a matéria entre as duas Casas
do_Congresso. Mas, diante do Ato da Mesa do Senado FederaL

que lhe fora mostrado, estendendo esse benefício aos seus
sezvidores, este assunto, que ficou sobrestado, volta à discussão
para decisão deste Egrégio Consellio. Falaram sobre a maté-ria

o Senador Nabor Júnior e os Deputados Prisco Viana, Nilson
Gíbson, Waldir Guerra, Aloisio Vasconcelos e o Doutor Antonio Machado. Após a discussão, a matéria foi submetida à votação, tendo sido aprovada por maioria, contra os votos dos
Conselheiros Waldir Guerra e Aloísio Vasconcelos. Em seguida, o
Presidente anunciou o quarto item da pauta, tratando de uma cartaproposta da Empresa A Rural e Colonizllção S.A., ao IPC, referente a ação de ressarcimento de danos, correndo na 9• Vara,
através do seu advogado, Dr. Leite Chaves. O Deputado Prisco
Viana sugeriu sobrestar esta discussão para outra oportunidade,
quando o Conselho dispusesse de maiores elementos. Disse que
era necessária a realização de um estudo, apontando as vantagens que o IPC teria em relação a proposta. Sugeriu que o Presidente encaminhasse cópia da proposta para todos os membros
do Conselho e que marcasse uma reunião exclusivamente para
tratar desse assunto. O Presidente agradeceu as sugestões e em
seguida disse que pretende nomear um Relator que, assessorado
pelo advogado Dr. Leopoldo Fontenele, que vem atuando neste
processo, emitissem um parecer. O Deputado Aloísio Vasconcelos incorporou-se à pretensão do Presidente. Acha de relevante importância a designação de um relator. O Deputado
Prisco Viana sugeriu o rióme do Senador Nabor Júnior, observando que ele viveu o episódio à época em que ocorreu o fato
gerador dessa matéria. O Presidente ouviu todos os membros e
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ao final designou o Senador Nabor Júnior,xelator. Continuando, o
Presidente apresentou, para aprovaçãó, todos os processos deferidos por ele, ad referendum ao Conselho Deliberativo, de acordo
com pareceres favoráveis da Consultaria Jurídica. num total de
100 processos, sendo 63 de Auxilio-Doença, 19 de Inscrição de Segurado Facultativo, 14 de Requerimento de Pensão, I de Jntegralização de Carência, 3 de Cancelamento de Inscrição. Ouvido, o
Conselho referendou todos esses processos. Em seguida, o Presidente comunicou aos pl-esentes Sobre o envio de dois servidores do
IPC para Belo Horizonte, nas pessoas de Marcos José de -Campos
Lima e Vicente de Paulo Paiva, para partidpaiem de um curso de
atuária, com duração de 32 horas, o qUe seria de bom proveito para
o WC. Em seguida, o Presidente determinou a transcrição na Ata
desses trabalhos, de todos os processos examinados e aprovados
nesta reunião, conforme títulos e numeração seguintes: a) AuxilioDoença - 482/94, 480/94, 493/94, 481194, 486/94, 478/94,
485/94, 479/94, 476/94, 432794, 491/94, 505/94, 506194, 507/95,
489/94, 236/94, 497/94, 060/94, 522/94, 502/94, 490/94, 527/94,
487/94, 517/94, 500/94, 504/94, 492/94, 514/94, 549/94, 547/94,
534/94;530194, 531194, 516/94, 535/94, 488/94, 534/94, 283/94,
444/94, 536/94, 521194, 503/94, 542/94, 544/94, 546/94: 519/94;
526/94, 538/94, 472/94, 545/94, 532/94, 528/94, 529/94, 551194,
510/94, 499/94,520/94, 368/94, 541/94, 533/94, 540/94, 537/94 e
548/94; b) Requerimento de Pensão - 496/94, 424/94, 409/94,
523/94, 494/94, 495/94, 439/94, 512/94, 461194, 498/94, 470/94,
513/94, 508/94 e 438/94; c) lntegralização de Carência - 518/94;
d) Inscrição de Segurado Facultativo - 429/94, 394/94, 452/94,
406/94, 441194, 404/94, 391/94, "288/94, 1.696/94, 293/94,
208/94, 331194, 330/94, 314/94, 335/94, 328{94, 329194,
218/94 e 324/94; e) Cancelamento de Inscrição - 440/94,
341/94 e 426/94. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a
Reunião às treze horas. E, para constar, eu, Raymundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros
do Egrégio Conselho Deliberativo.
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SUMÁRIO-----------------------l-ATADA 6"REUNIÃO, EM 17 DE JUNHO DE 1994
1.1 -ABERTURA
1.1.1 - Comunicação da Presidência
Inexistência de quonun mínimo para a abertura da sessão.
12 -ENCERRAMENTO
1.3 - EXPEDIEN"IE DESPACHADO

1.3.1 - Oficio do 1o Secretário da- Câmara doS Deputa-

bra. Estado de Minas Gerais, do imóvel que menciona.
1.3.2 - Pareoer

Referente à seguinte matéria:
Projeto de Lei do Senado n° 132, de 1991, que dispõe sobre
o depoimento de autoridade ou cidadão perante as comissões da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional (Redação fmal).

1.3.3 - Requerimento

dos
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin-

tes projetos:

_

Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1994 (n" 751/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre o direito de empregados gozarem de alguma forma de estabilidade defmida em lei.
Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1994 (n• 1.306/91, na
Casa de origem), que acrescenta o §
ao art 482 da Consolidação das Leis de Trabalho.
Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1994 (n" 2.904/92,na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre a atualização dos valores das comissões devidas a representante comercial, em caso de mora no pagamento.
Projeto de Lei da Câmara n• %, de 1994 (n• 3.643/93, na
Casa de origem), que altera a Lei n• 7 .998, de 11 de janeiro de
1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono

N" 465, de 1994, de autoria do Senador Cid Sabóia de Car·

valho, solicitando que sejam considerados como licença autorizada os dias 10, 13, 16, 17, 20 e 21 do mês de junbo.

2- ATOS DA COMISSÃO·DIRETORA
N"s 6 a 10, de 1994

3- PORTARIA DA COMISSÃO-DIRETORA

zo

N"2,de 1994

4- ATOS DO PRESIDENTE
N"s 188 e 180/94; 110, 34 e 13/92; 734,500,417, 182, 177,
169, 167, 138 e 60/91; 264 e 223/89. (Apostilas)
N"187, de 1994 (Republicação)

5- ATOS DO DIRETOR-GERAL
N"s 68 a 74, de 1994

6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, e dá
outras providências.
Projeto de Lei da Câmara n• 97, de 1994 (n" 3.935/93, na

TES

Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de Coiro-

Ata da 63 Reunião, em 17 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência do Sr. João Calmon
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Albano Franco

~Alexandre

Costa- Carlos De'Carli - Cé-

sar Dias - Epitácio Cafeteira- Gilberto Miranda- Henrique Almeida

-João Calmon- João Prança- João Rocha- José Eduardo- José Ri·
cha- Lourival Baptista- Reginaldo Duarte- V abnir Campolo.
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EXPEDIEN1E
Centro Gráfico do Senado Federal
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor~Geral

do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Adjunto
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal

Diretor Executivo
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR
LUIZ CARLOS BASTOS

ASSINATURAS
Semestral - - - - - - - - 23,53 URV

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO CXlUTINHOMADRUGA

Tiragem: 1.200 exemplares

Diretor Administrativo

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Entretanto. não há
em plenário o quorum regimental para abertura da sessão.
Nos termos do§
do art. 155 do Regimento Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente da leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a próxima seSsão ordinária a seguinte--

zo

ORDEM DO DIA

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93, na Cãmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a pennissão da Rádio Independente
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo__
rável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áur_eo Mello, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 45, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos
do arL 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Capinzal Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em Substituição à Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Anrir L ando, favorável ao projeto;
pronunciamento: Relator: Senador Jonãs Piriheiió, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

- zo

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 46, DE I 993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 46, de 1993 (n• 248193, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Ráctio Fraternidade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à Comissão
de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição.

- zo

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 48, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do arL 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisfãtivo
n• 48, de 1993 (n•264/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Ltcla., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substi.tuiçâo à Comissão- de Educação:
-1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 49, DE 1993
(Incluído na Ordem do Dia nos_ termos
do arL 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Ltda .• para explorar
serviço de radíodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
- 2 .. pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo,
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à propo~
sição.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 55, de 1993 (n• 267/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Paquetá Empreendimen~
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do arl375, Vill, do Regimento Interno)
Votação em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cultura de Timb6 Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tirobó, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi~
são) na cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissãá de Educação.

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Pe. Urbano Tirlesen para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hambur~
go, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em substitui~
ção à Comissão de Educação.
-1° pronunciamento: Relator: Senador João França, favo~
rável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos ates e procedimentos concernentes à proposição.

-liPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 375, Vill, do -Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
no 11, de 1994 (n° 265/93, na Cfunara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Verdes Ma~
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
-12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art 375, vm, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo
n° 12, de 1994 (no 319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu~
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Sena~
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:
- - 1 o pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce~
dimentos concernentes à proposição.

-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 18, DE 1994
(Incluído em OrQem do Dia nos termos
do art 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n° 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci~
dade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Corrússão de Educação.
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-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos
do art 375, VJII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 19, de 1994 (n• 254/93, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda.,

para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.

-ISPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"24,DE 1994
(Incluído em Ordem do_Día nos termos
do art 375, VJII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n"' 24, de 1994 (n" 328/93, na Câmara dos Deputados), que aprova

o ato que outorga permissão à Fundação de Ensino Superior do
V ale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins -exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, terido
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucfdio Portela, em substituição à Comissão de Educação.
-16PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos
do art 336, b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
16. de 1994 (n• 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais
e de registro, tendo
Pareceres
-sob 0° 132, de 1994, da Comissão de Constituição, JustiM
ça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas nos 1 e 2 CCJ, de rcdação, que apresenta;
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em substituição à Comissão de Qmstituição, Justiça e Cidadania, pelarejeição das Emendas n°s 3 a 26, de Plenário.
O SR. PRESIDENTÉ (João Calmon ) - Está encerrada a
reunião.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 94, DE 1994
(N°1.306/91, na Casa de origem)
Acrescenta § z• ao art. 482 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passa
a vigorar acrescido do seguinte§ 2°, renumerado como§ lo o parágrafo único existente:
"Art. 482...........•. -.--- ....••.... -- ..
§ 2° Quando o empregado for despedido sob alegação de justa causa, a comunicação deverá ser feita por
escrito, pelo empregador, no prazo de dez dias, com indicação da falta cometida e do dispositivo legal violado."

Art. 2o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÁO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1" DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO IV

(Levanta-se a reunião às 9h30min.)

EXPEDIENTE DESPACHADO
OFÍCIO DO t• SECRETÁRIO

Do Contrato Individual de Trabalho

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CAPÍTULO V

Encaminhando à revisão do" S_en_ado .autógrafos
dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 93, DE 1994
(N• 751191, na Casa de origem)

Dispõe sobre o direito de empregados que goM
zam de alguma forma de estabilidade dermida em lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os empregados, sindicalizados ou não, que gozem
de alguma forma de estabilidade definida em Ie~ de caráter efetivo
ou de suplência, não poderão ser dispensados, afastados ou sus-
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pensos de suas atividades laborais, antes de competente averiguação da falta grave a eles imputada, na Justiça competente mediante
sentença transitada em julgado.
§ lo O empregador deverá ajuizar o inquérito para: apuração
da falta grave no prazo máximo de dez dias, contados da data da
ocorrência do evento a apurar, sob pena de prescrição do direito de
ação.
§ 2o No prazo referido no§ 1°, a empresa deverá notificar o
empregado sobre o ajuízamento d6 inquérito, a fim de proporcionar-lhe o mais amplo direito de defesa.
Art. 2° Fica assegurada a reintegração imediata, na advidade funcional anterior, ao empregado sindicalizado ou não, dotado
de alguma estabilidade definida em lei, de caráter efetivO ou de suplência, que esteja dispensado, afastado ou suspenso, arbitrariamente ou em razão de falta grave a apurar, enquanto não- transitar
em julgado a sentença a ser proferida no inquérito judicial respectivo.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário.

Da Rescisão
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato
de trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habimal por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à
empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao
s~iço;

4) condenação criminal do empregado, passada em julgado,

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

coso não tenha havido suspensão de execução da pena;
e) omissão no desempenho das respectivas funções;
1) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
I) abandono de emprego;
V. Enunciado TST n• 62.
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço
contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições,
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físiCas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso
de legítima defesa, própria ou de outrem.
I) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 95, DE 1994
(N" 2.904/92, na Casa de origem)

Dispõe sobre a atualização dos valores das comissões devidas a representante comercial, em caso
de mora no pagamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os valores das comissões a que fizer jus o repre~
sentante comercial, nos tennos do art. 32 da Lei no 4.886, de 9 de
dezembro de 1965, serão atualizados monetariamente, em caso de
mora, pelos índices e critérios adotados para a correção dos valo~
res dos créditos de natureza trabalhista
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• I77, DE 21 DE MAIO DE 1992

DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex~
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o
texto do projeto de lei que 11Dispõe sobre a atualização dos valores
das comissões devidas a representante comercial, em caso de mora
no pagamento 11•
Brasília, 21 de maio de 1992.- Fernando Collor de MeDo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM/SAA!MJIN" 00196, DE 14 DE
MAIO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à superior consideração de Vossa Excelência o
projeto de lei em anexo, que dispõe sobre a atualização dos valores
das comissões devidas a representante comercial, em caso de mora
no pagamento.
2. A Lei n° 8.420, de 8 de maio de 1992, decorrente de iniciativa parlamentar e sancionada por Vossa Excelência em 8 de
maio de 1922. deu nova redação a disposição da Lei n° 4.886, de 9
de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos, inserindo norma no sentido de serem os
valores das comissões devidas aos representantes comerciais corrigidas "na proporção da variação do valor do BTN (Bônus do Tesouro Nacional)", índice já extinto.
Tal circunstância tornou necessária a aposição de veto ao
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dispositivo e, para supri-lo, proponho o projeto_ de lei em anexo,
que determina a atualização monetária dos valores das comissões,
de acordo com os índices e critérios adotados para a correção de
natureza trabalhista.
Respeitosamente,- Célio Borja, :Ministro da Justiça

LEGISLAÇÃO CITADA .
LEI N• 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. I o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa
jurídica ou a pessoa física. sem relação de emprego que desempe~
nha, em caráter não eventual por conta de urna ou mais pessoas, a
mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando
propostos ou pedidos, para transmiti~los aos representados, prati~
cando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.
Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir
poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto
ao exercício deste os preceitos próprios da legislação comercial.
Art. 2o É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Consellios Regionais criados
pelo art. 6° desta Lei.
Parágrafo único. As pessoas que, na data da publicação da
presente lei, estiverem no exercício da atividade, deverão registrarse nos Conselhos Regionais, no prazo de 90 dias a contar da data
em que estes forem instalados.
Art. 3° O candidato a registro, como representante comercial, deverá apresentar:
a) prova de identidade;
b) prova de quitação com o serviço militar, quando a ele
obrigado;
c) prova de estar em dia com as exigências da legislação
eleitoral:
d) follia-corrida de antecedentes, expedida pelos cartórios
criminais das comarcas em que o registrado houver sido domicilia~
do nos últimos dez (10) anos;
e) quitação com o imposto Sindical.
§ 1o O estrangeiro é desobrigado da apresentação dos documentos constantes das alíneas b e c deste artigo.
§ 2° Nos casos de transferência ou de exercício simultâneo
da profissão. em mais de uma região, serão feitas as devidas anotações na carteira profissióiial do interessado pelos respectivos Consellios Regionais.
§ 3o As pessoas jurídicas deverão fazer prova de sua existência legal.
Art. 4° Não pode ser respresentante comercial.
a) o que não pode ser comerciante;
b) o falido não reabilitado;
c) o que tenha sido condenado por infração penal de nature~
za infamante, tais como falsidade, estelionato, apropriação indébi~
ta, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou crimes também punidós
com a perda de cargo público;
d) o que estiver com seu registro comercial cancelado como
penalidade.
Art.So Somente será devida remuneração, como mediador
de negócios comerciais, a representante comerciál devidamente registrado.
Art. 6o São criados o Conselho Federal e os Conselhos Re~
gionais dos Representantes Comerciais. aos quais incumbirá a :fis~
calização do exercício da profissão, na forma desta Lei.
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Parágrafo único. É vedado, aos Conselhos Federal e Regionais dos Representantes Comerciais, desenvolverem quaisquer ati-

vidades não compreendidas em suas finalidades previstas nesta
Lei, inclusive as de caráter político e partidárias.
Art. 7' O Conselho _Federal instalar-se-á dentro de noventa
dias, a contar da vigência da presente Lei no Estado da Guanabara,
onde funcionará provisoriamenfe, transferindo-se para a Capital da

República. quando estiver em condições de fazê-lo, a juízo da
maioria dos Conselhos Regionais.
§ 1o O Conselho Federal será presidido por um dos seus
membros, na forma que dispuser o regimento interno do Conselho,
cabendo-lhe. além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate.
§ 2° A renda do Conselho Federal será coD.stituída de Vinte
por cento da renda bruta dos Conselhos Regionais.
Art. 8° O Conselho Federal será composto de representantes
comerciais de cada Estado. eleitos pelos Conselhos Regionais,
dentre seus membros, cabendo a cada Conselho_RJ:gional a escolha de dois delegados.
Art. I? Compete ao Conselho Federal detenninar o número
dos Conselhos Regíonais, o qual não poderá ser superior a um por
Estado, Território Federal e Distrito Federal, e estabelecer-lhes as
bases tenitoriais.
Art. 10. Compete, privativamente, ao ConSenio Federal:
a) elaborar o seu regimento ínterno;
b) dirimir as dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais;
c) aprovar os regimentos internos dos Conselhos Re_gionais;
d) julgar quaisquer recursos relativos às decisões dos Conselhos Re_gionais;
e) baixar instruções para a fiel observância da presente Lei;
!) elaborar o Código de Ética Profissional;
g) resolver os casos omissos.
Parágrafo único. Das decisões do Conselho Federal caberá
recurso, sem efeito suspensivo. no prazo de trinta dias, para o Ministro da Indústria e do Comércio.
Art. 11. Dentro de sessenta dias, contados da vigência da
presente lei, serão instalados os Conselhos Regionais correspondentes aos Estados onde existirem órgãos sindicais de _representação da classe dos representantes comerciais, ª-tUalmente
reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 12. Os Conselhos Regionais terão a seguinte composição:
a) dois terços de seus membros serão constituídos pelo Presidente do mais antigo_s-indicato de calsse do respectivo Estado e
por diretores de sindicatos da classe. do mesmo Estado, eleitos estes em assembléia geral;
b) um terço formado de representantes comerciais no exercício efetivo da proítssão, eleitos em assembléia geral realizada no
sindicato da classe.
§ 1o A Secretaria do sindicato incumbido da realização das
eleições organizará cédula única, por Ordem alfabética dos candidatos, destinada à votação.
§
Se os órgãos sindicais de repi'esentaçãó da classe não
tomarem as providências previstas quanto à instalação dos Conselhos Regionais, o Conselho Federal determinará imediatamente. a
sua constituição, mediante eleições em assembléia geral com a
participação dos representantes comerciais no exercício efetivo da
profissão no respectivo Estado.
§ 3o Havendo. num mesmo Estado, mais de um sindicato de
representantes comerciais as eleições a que se refere este artigo se
processarão na sede do sindicato da classe situado na Capital e, na
sua falta. na sede do mais antigo.
§ 4° O Conselho Regional será presidido por um dos seus
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membros na forma que dispuser o seu regunertto futemo, cabendolhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso de empate.
§ 5° Os Conselhos Regionais terão no máximo 30 (trinta)
membros e,, no mínimo o número que for flxado pelo Conselho
Federal.
·
Art. 13. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais serão de três anos.
§ 1° Todos os mandatos serão exercidos gratuitamente.
§
A aceitação do cargo do Presidente, Secretário ou Tesoureiro importará na obrigação de residir na localidade em que
estiver sediado o respectivo Conselho.
Art. 14. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais serâ9 administrados por uma Diretoria que não poderá exceder a um
terço dos seus integrantes. Art. 15. Os Presidentes dos Conselhos Federal__ e __ R,egionais
completarão o prazo do seu mandato, caso sejam substituídos na
preSidência do sindicato.
Art. 16. Constituem renda dos Conselhos Regionais as contribuições e multas devidas pelos representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, neles registrados.
Art. I 7. Compete aos Conselhos Regionais:
a) elaborar o s~u regimento interno, submetendo-o à apreciação do Conselho Federnl;
b) decidir sobre os pedidos de registro de representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, na conformidade desta Lei;
c) manter o cadastro profissional;
d) expedir as carteiras profissionais e anotá-las, quando necessário;
e) impor as sanções disciplinares previstas nesta Lei, mediante a feitura de processo adequado, de acordo com o disposto
no art 18;
f) fixar as contribuições e emolumentos que serão devidos
pelos representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas, registrados.
Parágrafo único. As contribuições e emolumentos, previstos
na alínea "f' deste artigo, não poderão exceder, mensalmente, de
cinco e dez por cento do salário mínimo vigente na região quahdo
se tratar, respectivamente, de representante comercial, pessoa física o pessoa jurídica.
Art. 18. Compete aos Conselhos Regionais aplicar, ao representante comercial faltoso, as seguintes penas disciplinares:
a) advertência, sempre sem publicidade;
b) multa até a importância equivalente ao maior salário mínimo vigente no País;
c) suspensão do exercício profissional, até 1 (um) ano;
d) cancelamento do registro, com apreensão da carteira profissional
§ lo No caso de reincidência ou de falta manifestamente
grave, o representante comercial poderá ser suspenso do exercício
de sua atividade ou ter cancelado o seu registro.
§ 2° As penas disciplinares serão aplicadas após processo
regular, sem prejuízo quando couber, da responsabilidade civil ou
criminal.
§ 3o O acusado deverá ser citado, inicialmente, dando-se-lhe
ciência do inteiro tOOr da denúncia ou queiX-a; Sendo-lhe assegurado, sempre, o amplo direito de defesa, por si ou por procurador regularmente constituído.
§ 4° O processo disciplinar será presidido por um dos membros do Conselho Regional, ao qual incumbirá coligar as provas
necessárias.
§ 5° Encerradas as provas de iniciativa da autoridade processante, ao acusado será dado requerer e produzir as suas próprias provas, após o que lhe será assegurado o direito de

zo
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apresentar, por escrito, defesa final e o de sustentar, orahnente,
suas razões na sessão do julgamento.
§ 6° Da decisão dos Conselhos Regionais caberá recurso
voluntário, com efeito suspensivo, para o Conselho Federal.
Art. 19. Constituem faltas no exercício da profissão de representante comercial:
a) prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses confiados aos
seus cuidados;
b) auxiliar ou facilitar, por qualquer meio, o exercício da
profissão aos que estiverem proibidos, impedidos ou não habilitados a exercê-la;
c) promover ou facilitar negócios ilícitos bem como quaisquer transações que prejudiquem interesse da Fazenda Pública;
d) violar o sigilo profissional;
e) negar ao representado as competentes prestações de contas, recibos de quantias ou documentos que lhe tiverem sido entregues, para qualquer fim;
f) recusar a apresentação da carteira profissional, quando
solicitada por quem de direito.
Art. 20. Observados os princípios desta lei, o Consellio Federal dos Representantes Comerciais expedirá instruções relativas
à aplicação das penalidades em geral e., em particular, aos casos
em que couber imposições da pena de multa.
Art. 21. As repartições federais, estaduais e muriícipais, ao
receberem tributos relativos à atividade do representante comercial, pessoa física ou jurídica, exigirão prova de seu registro no
Consellio Regional da respectiva região.
Art. 22. Da propaganda deverá constar. obrigatoriamente, o
número da carteira profissional.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas farão constar, também, da propaganda, além do número da carteira do representante
comercial responsável, o seu próprio número de registro no Conselho Regional.
Art. 23. O exercício fmanceiro dos Conselhos Federal e Re-gionais coincidirá com o ano civil.
Art. 24. As Diretorias dos Conselhos Regionais prestarão
contas da sua gestão ao próprio Conselho, até o último dia do mês
de fevereiro de cada ano.
Art. 25. Os Conselhos Regionais prestarão contas até o último dia do mês de março de cada ano ao Conselho Federal.
Parágrafo único. A Diretoria do Conselho Federal prestará
contas, no mesmo prazo, ao respectivo plenário.
- Art. 26. Os sindicatos :iilcrimbidos do processamento das
eleições, a que se refere o art. 12, deverão tomar, dentro do prazo
de trinta dias, a contar da publicação desta lei, as providências necessárias à instalação dos Conselhos Regionais dentro do prazo
previsto no art. II.
Art. 27. D_o contrato de representação comercial, quando celebrado por escrito, além dos elementos comuns e outros, a juízo
dos interessados, constarão, obrigatoriamente:
a) condições e requisitos gerais da representação;
b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos
objeto da representação;
c) prazo certo ou indeterminado da representação;
d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação, bem como da permissibilidade ou não de a representada
ali poder negociar diretamente;
e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da
exclusividade de zona ou setor de zona;
f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, o recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;
g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedi-
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da com exclusividade;
h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;
i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do
representado;
j) índenização devida ao representante, pela rescisão do
contrato fora dos casos previstos no art. 34, cujo montante não
será inferior a wn vinte avos do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, a contar da vigência
desta lei.
Parágrafo único. Na falta do contrato escrito, ou sendo este
omisso, a indenização será igual a um quinze avos do total da retribuição auferida no exercício da representação, a partir da vigência desta lei.
Art. 28. O representante comercial fica obrigado a fornecer
ao representado, segundo as disposições do contrato ou, sendo este
omisso, quando lhe for solicitado, informações detalhadas sobre o
andamento dos negócios a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os negócios do representado e promover os seus produtos.
Art. 29. Salvo autorização expressa, não poderá o representante co:O.ceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir
em desacordo com as instruções do representado.
Art. 30. Para que o representante possa exercer a representação em Juízo. em nome do representado, requer-se mandato
expresso. lncumbir-lhe-á porém, tomar conhecimento das reclamações atinentes aos negócios, transmitindo-as ao representado e sugerindo as providências acauteladoras do interesse deste.
Parágrafo único. O representante, quanto aos atos que praticar, responde segundo as normas do contrato e, sendo este omisso,
na conformidade do direito comum.
Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, fará jus o representante à comissão pelos
negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou
por intermédio de terceiros
Parágrafo único. A exclusívídade de zona ou representações
não se preswne, na ausência de ajuste expresso.
Art. 32. O representante comercial adquire direito às comissões, logo que o comprador efeb.le o respectivo pagamento ou na
medida que o faça, parceladamente.
Art. 33. Não sendo previstos, no contrato de representação,
os prazos para recusa das propostas ou pedidos, que hajam sido
entregues pelo representante, acompanhados dos requisitos exigíveis, ficará o representado obrigado a creditar-lhe a respectiva comissão, se não manifestar a recusa, por escrito, nos prazos de 15~
30, 60 ou 120 dias, conforme se trate de comprador dOmiciliado,
respectivamente, na mesma praça, em outra do mesmo Estado, em
outro Estado ou no estrangeiro.
§ 1° Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito Ou for
sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do
comprador, capaz de comprometer ou tomar duvidosa a liquida-

ção.

§ zo Salvo ajuste em contrário, as comissões devidas serão
pagas mensalmente, expedindo o representado a conta respectiva,
conforme cópias das faturas remetidas aos compradores, no respectivo período.
Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o
denunciante., salvo outra garantia prevista no contrato. A concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao
pagamento de importância igual a um terço das comissões auferi-
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imóvel ao Município de Coimbra, Estado de Minas Gerais.
Ttata~se de terreno doado pelo referido Município à Legião
Brasileira de Assistência- LBA, através da Lei Municipal n° 159,
de 11 de ourubro de 1959, para que nele fosse construído um Posto de Puericultura e Maternidade anexa, inexistindo, todavia. na
escritura de doação, cláusula que obrigue a donatária a co_nstnrir

em prazo certo, sob pena de revogação do instrumento por inexecução do encargo.
Considerando que, atualmente, a linha programática da
LBA, volta-se para a descentralização dos programas matemo-infantis, executando-os indiretarnente, nenhuma edificação foi realizada no mencionado imóvel até a presente data, não havendo,

tampouco, previsão que o seja.
Por conseguinte, a devolução do terreno de que trata o anteprojeto é justa e razoável, porquanto a donatária lhe manterá adestinação social.
Esses, Senhor Presidente, os motivos que me trazem à presença de Vossa Excelência.
Respeitosamente.- Jntahy Magalhães Júnior, Ministro do
Bem-Estar Social.
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
DO MINISTÉRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL
N" 52 DE 17/5/93
1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências:
A LBA, em sua nova linha de ação, vem efetivando a descentralização de algumas de suas atividades, tomando-se, deste
modo, desnecessária a manutenção, em seu patrimônio, de imóveis., que lhe foram doados, conforme é o caso do que está sendo
objeto da presente proposta de reversão ao Município de Coimbra
-MG.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na
medida proposta:
A Solução que se apresenta para o caso em tela é o retomo,
através de autorização legislativa do imóvel que foi doado à LBA
e integrava o seu acervo patrimonial.
3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
4. Custos:
5. Razões que justifiquem a urgência:
A Prefeitura Municipal de Coimbra reivindica o retorno do
imóvel ao seu patrimônio a fim de lhe dar a destinação conveniente.
6. Impacto sobre o meio ambiente
7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
A consultaria jurídica deste Ministério manifesta-se faVoravelmente à adoção da medida (conforme cópia de parecer emanexo.)
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

PARECER
PARECERN"l74,DE 1994
(Da Comissão Diretora)

Redação
132, de 1991.

rma1 do Projeto de Lei do Senado n•

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado no 132, de 1991, que dispõe sobre o depoimento
de autoridade ou cidadão perante as comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Sala de Reuniões da Comissão, em de junho de 1994.
Humberto Lucena- Presidente - Chagas Rodrigues, Relator Júnia Marise- Lucídio PorteUa.
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ANEXO AO PARECER N" 174, DE 1994
Dispõe sobre o depoimento de autoridade ou
cidadão perante as comissões da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional.

O Congresso Nacional d~eta:
Art. 1o O depoimento de qualquer autoridade ou cidadão
perante comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal
ou do Congresso Nacional observará o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Considera-se autoridade. para os efeitos
desta Lei, o cidadão investido em função pública ou cargo público,
de natureza efetiva ou de corifianÇa, sob qualquer regime jurídico,
bem assim o detentor de mandato eletivo que o exerce como titular, suplente ou substituto a qualquer título.
Art. 2o Deliberada, na forma regimental, a necessidade do
depoimento, a autoridade ou o cidadão será intimado a comparecer
em dia, hora e local previamente determinados, dando-se imediata
ciência do fáto ao interessado bem como do objeto da inquirição.
Art. 3o Quando o depoente for funcionário público civil ou
militar, a conússão o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir.
Art. 4o É da respõnsabilidade da Casa a que pertença a comissão o pagamento das despesas com locomoção e estadia. quando necessárias.
Parágrafo único. O depoimento prestado perante conússão é
considerado serviço público, não podendo a pessoa, quando funcionário ou empregado, sofrer desconto de vencimento ou salário
nem interrupção do tempo de serviço pelo comparecimento.
Art. 5o Se o depoente deixar de comparecer, sem motivo
justificado, será conduzido na forma do art. 218 do Código de Processo Penal, além de responder pelas despesas decorrentes. sem
prejuízo do processo penal por crime de desobediência
Art. 6° O depoente, depois de qualificado, declarando o
nome, a profissão, o domicílio e o estado civil, prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado.
Parágrafo único. O presidente da comissão advertirá o depoente, que comete o crime previsto no art 11 desta Lei e incorre
na respectiva sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade.
Art. r o depoente só poderá ser inquirido sobre
fatos
pertinentes ao objeto da convocação referidos no art. 2°, não sendo, entretanto, obrigado a responder quando se tratar de assunto:
I - que lhe acarrete grave dano, bem corno ao seu cônjuge
ou aos seus parentes, consanguúteos ou afms, em linha reta ou na
colateral em segundo grau;
II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar
sigilo, salvo se, desobrigado pela parte interessada, quiser dar o
seu testemunho.
Parágrafo único. O disposto no inciso II deste artigo não se
aplica quando o dever de sigilo decorrer do exercício de função
pública, civil ou militar. caso em que o depoimento será tomado
em sessão secreta.
Art. go A qualificação e o compromisso, previsto no art. 6°
desta Lei, constarão de termo escrito, que indicará a hora de iiúcio
e término do depoimento, a ser assinado pelo presidente da comissão e pelo depoente, sendo facultado a este último fazer as retificações julgadas necessárias no respectivo texto, quando ultimado,
com a concordância da maioria dos membros da comissão.
Art. ~ Nos casos onússos; aplicam-se, subsidiariamente, as
nonnas dos Códigos de Processo Civil e Penal
Art. 1O. A convocação de Ministros de Estado colltinua a
reger-se pelas nonnas vigentes.
Parágrafo único. A convocação prevísta neste artigo abran-
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ge autoridade que, de acordo com a organização ou estrutura da
administração pública federal e sob qualquer denominação, nos
termos da legislação em vigor, tenha posição hierárquica e atribuições equivalentes a Ministro de Estado.
Art. 11. Constitui crime:
I - impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça
ou distúrbio, o regular funcionamento de comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ou o livre exercício das atribuições de qualquer dos seus membros.
Pena- reclusão de uma a três anos e multa.
II - fazer a afJnDação falsa, negar ou calar a verdade como
depoente em Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ou recusar a apresentação de documentos de que disponha
Pena- reclusão de um a três anos e multa
§ 1° As penas são amnentadasde um terço, se o·Crim.eéprit.ticado mediante suborno
§ 2o No caso de inciso
se o crime é cometido com o fim
de satisfazer interesse próprio ou alheio:
Pena- reclusão de dois a seis anos e multa.
§ 3° No caso do inciso TI, o fato deixa de ser pmúvel se o
agente, nas setenta e duas horas que se seguirem ao depoimento, e
antes de encerramento dos trabalhos da comissãQ, declarar a verdade ou formular retratação.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

n.

REQUERIMENTO N" 465, DE 1994
Senhor Presidente:
O Senador infra-assinado, nos termos do que dispõe o art.
13, § lo, do Reginierito Interno, requer a Vossa Excelência, depois
de ouvido ao Plenário, sejam consideradas, como licença autorizada, as ausências das sessões dos dias 10, 13, 16, 17, 20 e 21 do
mês de junho do corrente ano, uma vez que o requerente, nas mencionadas datas, participa de compromissos partidários no Estado
do Ceará.
·
Sala das Sessões, 16 de junho de 1994.- Cid Sabóia de
Canalha.

ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N" 6, DE 1994
A Comissão _Diretora resolve:
Art. 1o É aprovada a Prestação de Contas do Senado Federal, relativa ao exercício de 1993, na fonna apresentada pela Subsecretaria de Administração Financeira, consoante ü Certificado de
Regularidade emitido pela Auditoria desta Casa Legislativa.
Art. 2° Determinar o encaminhamento desta Prestação de
Contas, em cumprimento ao parágrafo únicO do art. 70 'cta Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União.
Sala da Comissão Diretora. 15 de junho de 1994.- Humberto Lucena- Cbagas Rodrigues- Júnia Marise.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N" 7, DE 1994
A Comissão Diretora resolve:
Art. 1o É aprovada a Prestação de Contas do Fundo Especial
do Senado Federal - FUNSEN, relativa ao exercício de I 993, na
forma apresentada pela Subsecretaria de Administração Financeira, consoante o Certificado de Regularidade emitido pela Auditoria desta Casa Legislativa.
_
Art. 2° Determinar o encaminhamento desta Prestação de
Contas, em cumprimento ao parágrafo únicO do art. 70 da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União.
Sala da Comissão Diretora, 15 de junho de 1994.- Humberto Lucena- Chagas Rodrigues- Júnia Marise.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA N" 8, DE 1994
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e, nos termos do que dispõe o artigo
51 do Regulamento Administrativo, aQr9vado pela Resolução
-no 58, de 1972, com suas alterações posteriores, combinado com
o disposto nos Atos nos 18 e 19, de 1976, que aprovaram, respectivamente, o Regulamento do Fundasen e do Prodasen, resolve:
Art. lo Aprovar a Prestação de Contas do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODA- _
SEN, e do FWldo de Informática e Processamento de Dados do
Senado Federal- FUNDASEN, relativa ao exercício finan-ceirO de
1993.
Art. 2° Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de junho de 1994. -Humberto Lucena
-Chagas Rodrigues- Júnia Marise.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N" 9, DE 1994
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e nos termos do que dispõe o artigo 58 do
Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n° 58, de
197~ com suas alterações posteriores, ·combinado com o disposto
no Ato no 10, de 1979, resolve:
Art. 1o Aprovar a Prestação de Contas do Centro Gráfico do
Senado Federal- CEGRAF, e do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal- FUNCEGRAF, relativa ao exercício financeiro de
1993.
Art. 2o Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de junho de 1994.- Humberto Lucena
- Chagas Rodrigues - Júnia Marise.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N"10, DE 1994
A Comissão_ Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, e de acordo com o art. 12
da Lei no 8.1 12, de 1990, resolve:
Prorrogar por dois anos o ~azo de validade do concurso
público para Analista Legislativo, Área de Apoio Técrtico ao Processo Legislativo, Especialidade- de Taquigrafia:; "do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, homologado pelo Ato do Presidente no
276. de I 992.
Sala de Reuniões da Comissão Diretora, 15 de junho de
1994.- Humberto Lucena -Chagas Rodrigues -Júnia Marise.
PORTARIA DA COMISSÃO DIRETORA N" 2, DE 1994
A Comissão Diretora do Senado Federal_. no desempenho
de suas atribuições regimentaiS e regulamentares, e à vista do que
dispõe o art 152, caput, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, resolve:
Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão
do Processo Disciplinar instaurado pela Portaria da Comissão Diretora no 1 de 1994.
Senado Federal. 15 de junho de 1994 - Humberto Lucena
- Júnia Marlse- Chagas Rodrigues.

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N" 188, de 1994, que aposentou
JESUS ROCHA, Analista Legislativo, Nível ill. Padrão 45.
Apostila
Fica alterado o presente Ato de Aposentadoria para excluir
·o art. 41, da Resob.1ção SF n° 42193, e incluir o art, 193. da Lei no

8.1 12, de 1990.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N" 180, de 1994, que aposentou
FERNANDO MOREIRA GOSENDO, Técnico Legislativo, Nível
II, Padrão 30.
Apostila

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para in~
cluir as vantagens da Lei 0° 1.234, de 1950.
Senado Federal, 14 de junho de 1994. - Senador Hwnberto

Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE n• 110, de 1992, que manteve
aposentada ELSITA LORLAI COELHO CAMPOS DA PAZ,
Analista Legislativo, Classe "especial", Padrão Ill.
Apostila
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para excluir o art. 193, da Lei n• 8.112190.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 34, de 1992, que aposentou
JOSÉ FLORENCIO CAVALCANTE, Analista Legislativo, Clas-

se "Ia", Padrão III
Apnstila
Fica alterado o fundamento legal da presente concessão
para excluir o arL 193, da Lei n• 8.112, de 1990.

Senado Federal, 14 dejonho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 13, de 1992, que aposentou

v ÂNlA MENDONÇA, Analista Legislativo, Classe "Espeeial",
Padrãoill.

Apostila
FiCa alterado o fundamento legal do presente Ato, para incluir a Resolução no 77/92.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 182, de 1991, que aposentou
SYLVIO FERNANDES SOARES, Analista Legislativo, Classe
11
1•", Padrão L
Apnstila
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para conceder a aposentadoria a partir de 12-12-90, com efeitos financeiros
a partir de 1"-1-91.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 177, de 1991, que aposentou
RAIMUNDO SOARES DE MORAIS, Analista Legislativo, Classe "1.", Padrão m.
Apostila
Fica alterada para 33/35 (trinta e três 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 requerimento e a publicação de sua aposentadoria.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 169, de 1991, que aposentou
TERÉNCIO ANDRADE DOS SANTOS, Técnico Legislativo,
Classe "Especial", Padrão I.

cluir o arL 184, inciso II, da Lei n• 1.711/50.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena. Presidente.

Apostila
Fica alterada a fundamentação legal do presente Ato, para
conceder a aposentadoria a partir de 12-12-90, com efeitos financeiros a partir de JD-1-91, bem como incluir a Resolução (SF) no
77/92.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 734, de 1991, que aposentou
GILKA APARECIDA PINHEIRO XAVIER, Analista Legislativo, Classe "t•", Padrão IT.

ATO DO PRESIDENTE N" 167, de 1991, que aposentou
CARMEN MONTORO VENTURA, Técnico Legislativo, Classe
"Especial", Padrão ill.

Apostila

Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para in-

Apostila

Fica alterado o fundamento legal do presente ato, para excluir o arL 193, da Lei n• 8.112, de 1990, e incluir o art. 2", da Lei
n"6.732n9.
Senado Federal, 14 de junho de 1994. - Senador Hwnberto

Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 500, de 1991, que aposentou
BALBINO DA CONCEIÇÃO SANTANA, Analista Legislativo,

Classe "t•", Padrão Ill.
Apostila
No presente Ato, onde se lê: "art. 192",leia-se: "art. 192, inciso I, da Lei 0° 8.112, de 1990."
Senado Federal, 14 de junho de 1994. - Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 417, de 1991, que aposentou
EFIGÉNIO AOXÍLIO DA SILVA, Técnico Legislativo, Classe
"Especiar•, Padrão TI.

Apostila
Fica alterada o fundamento legal do presente Ato, para conceder a aposentadoria a partir de 12-12-90, com efeitos financeiros
a partir de 1•-1-91.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 138, de 1991, que aposentou
PAULO MINEIRO MALAQIJIAS, Técnico Legislativo, Classe
"Especial", Padrão m.
Apostila
Fica akerada a fundamentação legal do presente Ato. para

conceder a aposentadoria a partir de 12-12-90, com efeitos fmanceiros a partir de 1°-l-91.
Senado Federal, 14 de junho de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N" 60, de 1991, que aposentou
SEBASTIÃO FLORESVANDE MADEIRA, Analista Legislativo,
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Classe "1'"", Padrão Ill.
Apostila
Fica alterada para 32135 (trinta e dois trinta e dnco avos) a
proporcionalidade do tempo de serviço cOnstante deste Ato, em
virtude do servidor haver atingido mais um ano entre a autuação
do requerimento e a publicação de sua aposentadoria.
Senado Federal, 14 de jlliiho de 1994.- Senador Humberto
Lucena. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 264, de 1989, que aposentou
JOSÉ WASHINGTON CHAVES, Técnico Legislativo, Classe
"Especial", ReferênciaNS-25.
Apostila
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para excluir os arts. 490 e 492 § 1• do Regulamento Administrativo do
Senado Federal e incluir o art. 11 da Resolução SF n• 87, de 1989.
Com o advento da Resolução SF no 87/89, o cargo de Técnico Legislativo, Classe "Especial", NS-25~ passou a denominar-se
Analista Legislativo, Classe 11 Especial", Padrão ill.
Senado Federal, 14 de junbo de 1994.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N" 223, de 1989, que aposentou
ALDA ORTEGA, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25.
Apostila
Fica alterado o fundamento legal do presente Ato, para incluir o art 517, inciso I, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 14 de junbo de 1994.- Senador HumJ>erto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE(')N" 187, de 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental e regulamentar, em confonnidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Con:llsSão Diretora
n° 2. de 1973, e de acordo com o que consta do Processo no
662/94-6, resolve exonerar, a pedido, GUll.HERME ZANINA
SCHELB do cargo de Analista Legislativo, Especialidade de Processo Legislativo, Nível ill, Padrão 45, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal.
Senado Federal, 2 de maio de 1994.- Senador Hwnberto
Lucena, Presidente.

Jlliiho de 1994

de 1990, a avaliação de desempenho dos seguintes servidores em
estágio probatório:
Nome do( a) servidor(a)
Matrícula
Média
Final
Jorge Wilson Gomes Schelb

4.682

186

Luciano de Souza Dias

4.669

188

Francisco de Assis Dias

4.672

186

Reginaldo de Airoeida

4.680

188

João Batista Ferreira

4.683

188

Lea Marta Geaquinto dos Santos

4.686

187

Ma da Graça Peixoto de Araújo Vaz

4.687

187

lraci Bianchini

4.688

187

Elizetb M" Borges Sampaio Cândido

4.690

187

Rodrigo Costa de Souza Lima

4.691

187

Ane Claudia de Oliveira Cavalcanti

4.692

187

Ligia Fernanda Guimarães Pimentel

4.695

187

Adriaoa Beckmao Meirelles

4_696

187

Solaoge de Carvalho Pinto da Luz

4.698

187

Edilane Moura Tavares

4.699

179

José Rabelo

4.681

188

Wilson Alves Pereira

4.685

188

Julio Cesar Silva Peres

4.693

188

Arquimedes Bites Leão

4.684

188

Maria I vete Ferreira
4.697
178
Senado Federal, 16 de jlliiho de 1994. -Manoel Vilela de
Magalbães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 70, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no us_o da atribuição,
que lhe foi conferida pelo art. 7o, § 2°, da Resolução n° 42, de

1993, e de acordo com o que consta do Processo no 10.704/94-9,
resolve nomear MARIA DE JESUS SILVA ALVES para exercer
o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador João França.
Senado Federal, 17 de junbo de 1994.- Manoel Vilela de
Magalhães, Diretor-Gefal.

(*) Republicãdõ por bãver saído com incorreção no DCN D de 3-5-94.

ATOS DO DIRETOR-GERAL
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 68, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição,

que lhe foi conferida pelo art 7°, § zo, da Resolução no 42, de
1993, e de acordo com o que consta do Processo n° 10.3II/94-7,
resolve nomear ADRIANA MOREIRA para exercer o cargo, em
comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Nelson Wedekin.
Senado Federal, 16 de jlliiho de 1994.- Manoel Vilela de
Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N" 69, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da_-ª"tribuição
que lhe foi conferida pelo art. 1O do Ato do Presidente no 252, de
1993, e tendo em vis_ta o _que consta do Processo no 2.010/93, resolve homologar, para fms do disposto no art. 20 da Lei no 8.112,

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 71 DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição,
que lhe foi conferida pelo art. 7°, § 2° da Resolução n° 42, de 1993,
e de acordo com o que consta do Processo no 10.705/94-5 resolve
nomear EUSA MARIA MARINHO CArvWOS para exercer o cargo~ em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador João França.
Senado Federal, 17 de junbo de 1994. - Manoel Vilela de
Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 72, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição,
§ 2", da Resoluçân n• 42, de
que lhe foi conferida pelo art.
1993, e de acordo com o que consta do Processo n° 10.602/94-1,
resolve nomear PAULO KR..Al\IIER para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Fed_eral, com lotação e exercício no Gabinete do Senador

r,
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Gilberto Miranda.
Senado Federal, 17 de junho de 1994.- Manoel Vilela de
Magalhães, Diretor-Geral.

ATO DO DIRETOR-GERAL N" 73, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo arL 7", § 2", da Resolução n• 42, de 1993, e de
acordo com o que consta do Processo n<> 10.702/94-6, resolve exonerar LUCIMAR MJRANDA SILVA ALVES do cargo, em comissão,
de Secretário Parlamentar, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
do Gabinete do Senador João Fnmça. a partir de 30 de junho de 1994.
Senado Federal, 17 de junho de 1994. - Manoel Vilela de

•
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Magalhães, Diretor-Geral.
ATO DO DIRETOR-GERAL N" 74, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da atribuição
que lhe foi conferida pelo art 7•, § 2• da Resolução n• 42, de 1993,

e de acordo coro_ o que consta do Processo D0 10.703/94-2, resolve
exonerar RICARDO DE OUVEIRA CAMPOS do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador .Io.ã-º França, a partir de 30 de
junho de 1994.
Senado Federal, 17 de junho de 1994.- Manoel Vilela de
Magalhães, Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 67"SESSÃO,EM 20DEJUNHODE 1994
1.1 -ABERTURA
12-EXPEDIENTE
12.1 - Comunicação da Presidência
Recebimento do Ofício n• S/50, de 1994 (n• 2.248/94, na
origem), solicitando autorização para que o Governo do Estado de
:Minas Gerais possa emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele
Estado - LFTMG, cujoS ·recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no semestre de 1994.
12.2 - Discnrsos do Expediente
SENADOR LOURNAL BAPTISTA - Elogios às campa·
nhas antitabagismo desenvolvidas nos EUA e no Brasil.
SENADOR MARCO MACIEL - Relatório d;t Organização
Mundial da Saúde alerta sobre a recrudescência da peste bubônica
no BrasiL Considerações a respeito das declarações de chanceleres
latino-americanos, durante recente reunião da OEA, quanto aos índices de miséria na Amériéá Latina.

zo

SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Relatando sua participação,
como representante do Senado Federal. no Congiesso do Parlamento Latino-Americano sobre Processos de Integração.
1.2.3- Comunicações da Presidência
Recebimento do Ofício Cf-RA n• 36/94, de 20 do corrente
mês, do Sr. Magno Bacelar, Vice-Presidente. no exercício da Presidência. da Comissão Temporária criada nos termos do art 33 do
Regimento Interno. destinada a instruir a Representação da Mesa
do Senado Federal contra o Senador Ronaldo Aragão.
Dispensa da Ordem do Dia, nos tennos do art. 174, do Regimento Interno.
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se amanhã,
às 15 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.3 -ENCERRAMENTO .
2 -MESA DIRETORA
3 -LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 67a Sessão, em 20 de junho de 1994
4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Valmir Campelo
---- ----- ----

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Carlos Patrocínio César Dias - Dirceu Carneiro - Epitácio Cafeteira - Esperidião
Amin- Guilhenne Pahneira- João França- Josaphat Marinho José Fogaça- José Richa- Lourival Baptista- Maguo BacelarMansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Jú_nior- Ronal~
do Aragão - V almir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Va1mir Campelo) - A lista de pre·

sença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro abena a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo)- A Presidência
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n• SISO, de 1994 (n°
2.248/94, na origem), solicitando, nos termos da Resolução n° 11,
de 1994, do Senado Federal, autorização para que o Governo do
Estado de Minas Gerais possa emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado - LFfMG, cujos recursos serão destinados ao
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no
semestre de

zo

3260 Terça-feira 21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Junho de 1994

EXPEDIENTE
Centro Gráfico do Senado Federal
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AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR

Diretor Administrativo
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Diretor Industrial
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Tiragem: 800 exemplares

Diretor Adjunto

1994.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econô-

micos.
O SR. PRESIDEN1E (Valmir Campelo)- Passa-se à lista de

oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como
Líder. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, St"s e Srs. S6riadores, o mundo, especialmente o Brasil, está em clima de Copa, e hoje acontecerá, em São Francisco da Califóriiia, nos Estados Unidos, o nosso

batisrno de fogo na disputa, talvez o jogo mais iniportante deste
campeonato internacional de futebol, modalidade esportiva em
que os brasileiros são devotados e exercitam com admirável mestria, um esporte que agita a emoção nacional.

Tenho acompanhado pelo noticiário que --uma multidão de
torcedores brasileiros, e também de outros países, se deslocou para
os Estados Unidos com o objetivo de assistir aos jogos dos díversos países que participam desse importante campeonato mundial
de futebol.
Entretanto, Sr. Presidente, os que forem assistir aos jogos
em São Francisco, principalmente os brasileiros- pois o Brasil jogará ali várias- vezes nesta Copa-, terão um desagradável desconforto devido à rigidez de algumas normas no Estádio de Stanford.
É que no referido Estádio, além de outros equipamentos de torcedores, como fogos de artifício e bebidas alcoólicas, não será permitido fumar. As leis americanas são bastante rígidas quanto ao
hábito de fumar em locais públicos.
O Governo- e a sociedade americana, nestes últimos anos,
têm intensificado a luta contra o tabagismo, já COiiiprovado como
causador de grandes prejuízos e muitas doenças. Naquele país, recentemente, urna equipe de advogados entrou com uma ação coletiva de 5 bilhões de dólares contra os maiores fabricantes de
cigarros, sob o argumento de que essas empresas, a partir da dosagem de nicotina nos cigarros, armaram uma COnspírãÇão para viciar os fumantes~ o que tem--resultado em ·muitas enfermidades que
oneram a população e o eStado.
Na Flórida, o poder público já gastou, nos últimos quatro
anos, mais de 1,2 bilhão de dólares no traf.ãlnéfito -de doenças
oriundas do vício do fumo, e em vários estados os tribunais estão
acolhendo ações de indenização contra fabricantes de cigarros.
Felizmente, Sr. Presidente, o mundo está tomando consciência da irracionalidade desse vício, que só traz prejuízo ao bol-

so e à saúde das pessoas, bem como à economia do país e ao Erário público, porque também onera a previdência social e a saúde
pública.
No Brasil, onde ainda há 30% de fumantes e morrem 100
mil pessoas por ano em conseqüência do fumo, o povo está reduzindo o consumo de cigarros. Nos últimos cinco anos, o consumo
de cigarros caiu 40%. De 14 bilhões de cigarros que os brasileiros
,queimavam por mês em 1990, passou-se a 8 bilhões em 1994, segundo dados publicados na Veja. edição de 15 de junho do corrente ano, a partir de informações prestadas pelos fabricantes.
Os resultados da campanha contra o tabagismo são animadores, Sr. Presidente. mas é lamentáVel sabennos que 30% da população é viciada e milhões de pessoas adoecem, morrem ou irão
morrer padecendo de grandes sofrimentos causados por bronquites, enfisemas e, o que é pior, câncer de pulmão, que tem vitimãdo
tanta gente.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu
prommciamento, da notícia publicada na Folha de S. Paulo, edição de 27 de maio do corrente ano, intitulada "Lei da Flórida cobra
fábrica de cigarro por doenças de fumantes", e o artigo de autoria
do escritor João Ubaldo Ribeiro, intitulado "Como deixar de fumar", publicado em A Tarde de ontem, 19-6-94, na Bahia, em
que, na condição de comentarista designado pelo referido jornal
para acompanhar a Copa do Mundo, dá o seu depoimento sobre as
dificuldades que fumantes como ele têm para evitar o constrangimento e a repreensão ao tentarem fumar nos Estados Unidos, onde
atuahnente se encontra, e comenta que lá "não se pcxle fumar praticamente em lugar algum, a não ser no banheiro da própria casa e
escondido da mulher".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR WURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Folha de S. Paulo- 27-5-94
LEI DA FLÓRIDA COBRA FÁBRICAS DE
CIGARRO POR DOENÇAS DE FUMANTES
Fernando Canzian
DeNewYork
O governador da Flórida, Lawton Chiles, assinou ontem
uma lei que concede poderes ao Estado para cobrar dos fabricantes
de cigarros os custos com tratamentos de doenças relacionadas ao
fumo.
"Agora podemos levar o Homem de Marlboro' aos tribu-
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nais", disse Chiles depois de assinar a nova lei, aprovada dias antes pela Assembléia Legislativa. A lei entra em vigor no dia 1° de
julho.
Segundo o Departamento de Saúde da Flórída,- ó Estado
gastou mais de US$1,2 bilhão desde 1989 com tratamento de
doentes que apresentaram problemas de saúde relacionados ao
fumo.
O texto da nova lei, inédita nos EUA, permite que os fabricantes sejam acionados individualmente ou em grupos.
Também esta semana, 13 fabricantes de cigarros foram
acionados no Mississipi para que indenizem fumantes que apresentaram doenças relacionadas ao fumo.
Os fabricantes de cigarro afirmam que a ação de classe no
Mississipi terá dificuldades para provar que as doenças foram real-

mente causadas pelo fumo.
O governador da Flórida aflrma que vai usar todas as estatísticas disponíveis no Estado sobre o impacto do cigarro na saúde
para levar os fabricantes aos tribunais.
Até hoje, a indústria de cigarros nos EUA jamais foi obrigada a indenizar indivíduos que tenha apresentado problemas de saúde.
Fabricantes de outros produtos, de remédios principalmente, já começaram a reclamar que a lei aprovada ontem é abrangente demais, e que pode dar margem a outras ações que não
envolvam necessariamente os cigarros.
A Tarde- 19-6·94
COMO DEIXAR DE FUMAR
João Ubaldo Ribeiro
Para vergonha minha, apesar de já ter feito diversas tentativas, algumas delas dramáticas, ainda não consegui deixar de fumar. Acho que as únicas pessoas que ganham para mim em
número de tentativas de deixar de fumar são o conselheiro Sérgio
Cabral e o jornalista Henrique Caban, que deixam de fumar três
vezes por semana. Eu só deixo uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, até a terça seguinte. Mas agora tenho a satisfação de
fazer chegar aos tabagistas relutantes que lêem esta coluna um método infalível para abandonar o cigarro. Admito que não se trata de
um método barato, mas a julgar pelos prejuízos causados pelo cigarro? bem que valeria a pena economizar, ou então virar jornalista
de esportes, como eu. Eu mesmo não o teria descoberto, se não
fosse pelo fato de este jornal insistir em que tenho alguma condição de comentar a Copa do Mundo, mistério que para mim pennanece insondável. Mas 11 0rdes é ardes'' e então obedeço. Eis-me,
assim, nos Estados Unidos, com a missão de escrever as bobagens
habituais, só que desta vez a respeito de futebol. Como, entretanto,
no dia em que batuco estas linhas dominicais, ainda não houve
jogo e os jogadores não querem saber de imprensa, porque somos
culpados de tudo de errado que acontece com eles, o Parreira e o
Zagalo, aproveito para prestar este serviço público.
Nos Estados Unidos, não se pode fumar praticamente em
lugar algum, a não ser no banheiro da própria casa e escondido da
mulher. Em viagens de avião internas, como as que fizemos e ainda faremos aqui, nada de cigarro. Quem fuma é visto como um
doente repulsivo. Lembro do dia em que, convidado para fazer
uma palestra numa wüversidade daqui, quis fumar e tive que arranjar uma alma caridosíssima que me acompanhasse até fora dos
limites do campus e, entre grandes cautelas, acender o cigarro. Fiquei morto de vergonha, enquanto o bondoso amigo esperava,
com mna cara entre penalizada e nauseada, que eu terminasse. E
esperava a alguma distância, como se quisesse deixar claro aos
passantes que não tinha nada a ver com aquele ato obsceno.
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Para chegar até San José da Califórnia, onde se situa a nossa base de operações, tivemos que voar até Miami. Decidido a
abandonar o feio vício. só levei comigo o restinho do maço de cigarros brasileiro que tinha comprado antes de viajar. Acabados estes, não compraria mais nenhum - o Dr. Philip Morris e o Dr.
Souza Cruz não veriam mais a cor de meu dinheiro, nem eu continuaria a ter calafrios, ao ler as notícias terroristas que todos os dias
saem no jornal, a respeito dos efeitos do cigarro, desde câncer no
pulrn.ão a unha encravada. Até :rvfi.ami, podia fumar. Depois de fazer o transbordo em Dallas, não mais seria permitido fumar, nem
no aeroporto. Conrudo? depois de embarcado na entupidíssima
classe econômica de um avião americano, numa cabine diante de
cujo espaço as famosas celas superlotadas das prisões brasileiras
seriam consideradas suítes do New York Hilton (a comidinha também é menos apetitosa que a gororoba de Carandiru), não joguei,
como mandavam a consciência e o caráter, os cigarrinhos brasileiros fora. Deixei-os no bolso da camisa, de vez em quando tocando
no maço, para sofrer o suplício de tântalo que merecia. Escala em
Dallas, novo transbordo, desta vez para San José, nova espera no
aeroporto, sem fumar. Nem no banheiro, onde experimentei tirar o
maço do bolso só para dar wna olhada nele e um segurança me
olhou como se eu fosse Jack, o estripador.
No vôo para San José. achei que a mão da providência estava me ajudando. Conseguira inexplicavelmente me mandar trabalhar num país em que, dentro em breve, será proposto o
enforcamento público dos fumantes. Sabia que, no hotel, também
só me deixariam fumar na ala dos fumantes, que quase sempre é
encarada como um dos leprosários de antigamente. Mas, confesso,
achei que daria minhas últimas tragadas na rua em frente ao hotel,
ou com o pescoço para fora da janela, embuçado atrás das cortinas. Aí foi que meu método foi descoberto. O eureca aconteceu
logo depois da refeição (filé de poliuretana com batatinhas de borracha_e um doce cuja origem prefrro ignorar), depois da qual, heroicamente, tomei um café, que é o nome que os americanos dão a
uma água escura de sabor amargo, que, para um brasileiro, parece
chá de pena de urubu. O serviço, num avião outra vez superlotado
e com poltronas destinadas a humilhar os fundilhos do Jô Soares
(humilharam os meus, que estão longe de atingir a opulência soaresiana), levou praticamente todo o tempo do vôo, até porque,
qualquer pessoa que quisesse ir ao banheiro (dois banheiros, para
uns 200 ou 300 passageíros), bloqueava toda a aeronave e havia
várias senhoras, não sei por que, com problemas diuréticos, principalmente uma jovem de aspecto oriental? que tinha contorções aflitas na fila e uma senhora de sotaque texano que envergava um
macacão, indumentária, suponho eu, que causa problemas técnicos
na hora da verdade.
Estou eu, cahno como Buda, pensando nas altas questões
que sempre preocupam os intelectuais (neste caso lembrar se eu tinha trazido meu canivete suíço, sem o qtial fica difícil sobreviver
mais que cinco dias num hotel do exterior), quando repentinamente -ouço um grito de mulher e recebo, no peito, nas costas e em partes que o decoro me impede de mencionar, uma chuva negra e
escaldante. Uma das comissárias de bordo (não é politicamente
correto dizer "aeromoça") derramou um bule de c:há de urubu em
cima de mim. Não foi urna experiência das mais emocionantes,
como sabe qualquer pessoa que tenha tomado um banho de café
americano. Grande embaraço no pessoal de bordo, comissárias
ajoelhadas, esfregando soda gelada em mim. Também não é bom
tomar banho de soda gelada depois de um banho de café - é uma
coisa ou outra Mas- milagre- o café encharcou os meus últimos
cigarros. Bênção divina. Como eram americanas e sabem que
americano processa até quem esbarra nele, a tripulação ficou preocupadíssima e me subornou com presentes variados. Aceitei todos.
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E fiquei com a receita para deixar cte fumar. Basta você fazer esse
vôo para San José e aguardar o momento em que será cozinhado
em café. Não pode haver quem não se beneficie desse tratamento,
para não falar nos presentes. Desci em Dallas triunfantemente envolvido por cheiro de café e manchado até a careca. Depois da viagem cafeodorada (ofereço este neologismo a meu confrade
Antonio Houaiss), é s6 comemorar, tomando um uisquinho e filando um cigarro do dinâmico Henrique Caban. Amanhã, ele, o Cabral e eu deixamos de fumar de uma vez por todas.
João Ubaldo Ribeiro é csaitor.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Coneedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs.
Senadores, na semana passada, o Presidente da Organização Mundial de Saúde, a conceituada OMS, fez um alerta que nos deixou
preocupados. Refiro-me ao fato, Sr. Presidente, dessa Organização
ter liberado informações mencionando a possibilidade de o Brasil
ter um novo e sério surto de peste bubônica, doença que, como sabemos. matou milhares de brasileiros nas décadas de 20 e 30, e
que se acreditava totalmente erradicada.
Hoje, para maior preocupação nossa, li, no Correio Braziliense, declarações feitas pelo Presidente da Fundação Nacional da
Saúde- FNS, Dr. Álvaro Antonio Machado, em que ele se mostrava extremamente categórico. De acordo com a referida publicação - trata-se de matéria assinada pela jornalista Deuza Lopes -,
diz o Dr. Álvaro:
"Enquanto o quadro de miséria do País permanecer inalterado, doenças endêmicas. como a cólera e a
dengue, não desaparecerão. Epidemias poderão sempre
ocorrer. persistindo o -inchaço da pobreza na periferia
dos grandes centros urbanos."
E acrescenta o Presidente da FNS:
Face dos repetidos surtos que vêm acontecendo

de 1982 em diante, dificilmente pode-se falar da erradicação de doenças erxiêmicas no País."
E diz mais adiante:
"Além da cólera e da dengue, os brasileiros têm
de resistir aos ataques da malária, tuberculose. doença
de Chagas, hanseníase (lepra) e agora convive com o
possível retomo de um temido fantasma: a Organização
Mundial de Saúde revelou que, dentro de dois ou três
anos. o Brasil poderá voltar a conviver com uma epidemia da peste bubônica (transmitida pela pulga do rato).
Dessas doenças, somente o mal de Chagas ainda não
tem tratamento eficaz."

Ê certo, Sr. Presidente, que, assim como acontece__ com o
cólera, a peste bubônica já tem hoje tratamento. graças, inclusive, ao desenvolvimento da medicina e, de modo especial, ao
enorme desenvolvimento que tiveram as pesquisas no campo de
antibióticos.
Hoje, a peste bubônica já não mata com a mesma intensidade, por exemplo, do início-00-Século. As taxas de letalidade estão
extremamente baixas, mas isso não nos deve deixar de preocupar,
sobretudo se considerannos o quadro de pobreza em que vive ainda o nosso País, e se considerarmos que, colíl 6 iilcteinento da população, essencialmente nos grandes centros urbanos, ficou muito
mais fácil a propagação dessas doenças, trazendo conseqüências
imprevisíveis.
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O Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Pois não. Ouço, comprazer, o
nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Marco Maciel,
também li essa noticia a respeito da peste bubônica, que me deixou
preocupado, tanto mais porque outras notícias de algum tempo,
mas recentes, indicam também o recrudescimento da tuberculose
no País. São doenças de massa, e isso_ é grave para o País, sobretudo em face da particularidade a que V. Ex• acaba de se referir, do
empobrecimento da população. Na medida em que a população estiver depauperada, mais essas moléstias encontram ambiente para
expandir-se. A advertência de V. Ex• é muito oportuna, sobretudo
porque o Governo deve estender seus cuidados a outros setores.
O SR. MARCO MACIEL :._ Acolho, com muita satisfação, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Josaphat Marinho, sobretudo porque, como há de se recordar V. Ex•, quando há anos
se falou da eventualidade de uma epidemia de cólera em nosso
País, muitos entenderam que se tratava de uma preocupação
que não teria maiores fundamentos, e, atualmente, estamos convivendo com o problema do cólera e com taxas de letalidade relativamente altas, principalmente na região mais pobre do Pais,
que é o Nordeste.
As estatfsticas nem sempre exprimem todo o quadro, por
serem precárias e pelo fato de, muitas vezes, a morte estar associada não apenas ao cólera, mas também a wna outra doença de que
eventualmente o falecido seja portador.
Entendo que, se uma instituição como a Organização Mundial de Saúde faz essa advertência, lança esse alarme, não há por .
que o Governo, principalmente o Governo central, não tomar logo
as providências que se impõem, sobretudo se consideranDos que,
como lembrou com propriedade V. Ex•, os níveis de empobrecimento da sociedade brasileira se ampliaram muito nesta última década E isso, em parte, explica-se inclusive pelos patamares
extremamente elevados das taxas de inflação; e, em conseqüência
disso, pelos baixos níveis de crescimento do País.
O Brasil, que teve nas décadas de 50 a 80 taxas médias de
crescimento superiores a 7% ao ano, de 1982 para cá, convive com
taxas decrescentes. Junto a isso, vemos a taxa demográfica crescer
algo superior a 2% ao ano.
Isso tudo agrava o quadro social brasileiro e, conseqüentemente, as condições sociais de vida do nosso povo, sobretudo no
que diz respeito à saúde.
Esses fatos levam-nos a refleti[ sobre grandes prioridades.
A primeira é lembrar ao Governo Federal, estendendo essa observação aos governos estaduais e municipais, que se deve considerar
em primeiro plano o tratamento das questões sociais, de modo especial a<:J.uelas ligadas à educação e à saúde. Se providências não
forem tomadas com a devida rapidez, certamente iremos conviver
com taxas mais altas de letalidade, motivadas por doenças que já
não existem mais na maioria dos países da comunidade internacional e que, inexplicavelmente, estão retornando ao nosso País.
V. Ex•. Senador Josapbat Marinho, alertou para o fato de
que, ao lado disso. ainda se observa, por exemplo, o crescimento
da tuberculose, cujo tratamento já se faz, graças ao isolamento do
bacilo de Koch, com extremas condições de êxito. Mas esse recrudescimento da tuberculose deve-se, em grande parte - e mais uma
vez voltamos à questão -, ao baixo nível de satisfação social em
que vivem largas parcelas de nossa população, sobretudo aquelas
que vivem boje nos grandes centros em condições promíscuas, ensejando o alastramento dessas doenças que, de forma endêm.ica,
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ainda açoitam nosso País.
A outra observação que gostaria de fazer, Sr. Presidente,
e Srs. Senadores, diz respeito à necessidade de, nos foros internacionais, lutarmos para melhorar as condições de desenvolvimento de nosso povo.
Na semana passada, ao tempo em que a OMS fazia seu alerta, reunia-se em nosso País, em Belém, a Assembléia Geral da
OEA - Organização dos Estados Americanos. O que observamos
dorant.e a reunião da OEA, pela palavra de chanceleres de três países - Guiana, Paraguai e Venezuela -, foi urna denúncia extremamente grave sobre o agravamento das relações entre os países
desenvolvidos e os países em desenvolvimento.
--

sr-s

0 Chanceler da Guiana, Clement Rohee, observou com pro'
priedade:
11
A questão da pobreza está intrinsecamente ligada ao programa de desenvolvimento econômico da região. A pobreza é um fator desestabilizador do processo
democrático", declarou enfaticamente o_ chanceler. "Infelizmente, os prognósticos para o futuro da economia
não parecem muito positivos."

O representante do Paraguai, Ramirez Boettner, deixou, segundo registro dos jornais, a platéia ainda mais perplexa. Disse
ele:
"Não devemos perder de vista o fortalecimento
do pan-a.mericanismo para lutar pelo progresso social
e o desenvolvimento econômico de todos e de cada
país. Devemos levar em conta que a pobreza e a miséria, se não tratadas e combatidas com vontade, coragem e inteligência, degeneram irremediavelmente em
perigosos caldos de cultivo de discórdia popular e
instabilidade política."
Cito, textualmente, o chanceler paraguaio:
"O velho modelo da história da hwnanidade, que dividia e
alienava povos do mundo em função da sua filiação a tal ou qual
ideologia política se partiu defmitivamente, mas deu lugar a uma
nova e crucial realidade universal: há uma brecha cada vez mais
ampla e preocupante que nos separa em países ricos e pafses pobres. Aqueles cada vez mais ricos e estes cada vez mais pobres."
E denunciou:
"Antes, nunca faltaram os recursos para financiamentos externos de guerra e do armamentismo. Hoje, a
ajuda internacional para afiançar a democracia e aliviar a
pobreza se apresenta condicionada."
O chanceler venezuelano, tocando no mesmo tema, investiu
contra aquilo que ele classificou de "atitude contradit6ria dos países industrializados" e contra o protecionismo, que, segundo ele,
estaria voltando.
Observou o chanceler, em determinado momento
do seu pronunciamento, depois de denunciar, obviamente, o retomo das barreiras protecionistas e mostrar que,
de alguma fonna, a América Latina abriu seus mercados
e eliminou a poli'tica de subsídios: "Em contrapartida, é
pouco o que temos recebido, já que as exportações da
região, entre 1985 e 1992, passaram de 92 bilhões de dó·
lares para 126 bilhões de dólares, enquanto as importa·
ções quase triplicaram, subindo de 58 para 132 bilhões
de dólares".
E conclui:
"Em conseqUência disto, a balança comercial da
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América Latina e do Caribe foi deficitária, com urna par·
ticipação no comércio internacional mundial de apenas
3,6%- nos anos 50 era de 12% -, a mais baixa do século."
Isso quando se sabe, Sr. Presidente. que, no passado, foi
bem maior, superior a 1O, 12%.
Tudo isso, Sr. Presidente, nos faz refletir também sobre essa
questão internacional: é necessário que os países do Primeiro
Mundo, que têm acesso e influência sobre as instituições de fmanciamento internacional, que dispõem de maior e melhor tecnolo~
gia, olhem essas questões dos países em desenvolvimento,
sobretudo questões graves que envolvem diretamente a vida desses povos, e busquem ajudá-los, através de organizações internacionais, como a OMS - Organização Mundial da Saúde, ou
organizações regionais, como a OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde, dando-lhes inclusive os meios financeiros para,
quem sabe, de alguma forma contribuir para minimizar o fosso, inclusive social. que·sepata as nações mais desenvolvidas das menos
desenvolvidas.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Ouço, mais uma vez, com
prazer, V. Ex", nobre Senador Josapbat Marinho.
O Sr. Josapbat Marinho - Estimo bastante ouvi-lo neste
instante e nesta passagem do seu discurso. em que V. Ex- alia o
problema do crescimento econôrnico com o do desenvolvimento
social; a experiência realmente do nosso tempo está a nos mostrar
que não basta que aumentem as riquezas nos -países ou nos continentes a que eles pertencem. Ainda agora, li notícia sobre o desenvolvimento europeu, em que trabalhadores portugueses objetavam
a necessidade de maior proteção ao seu trabalho e aos seus interesses. Não bastava que PorOJ.gal se empolgasse com a entrada na Comunidade Européia. era preciso que o desenvolvimento comum
fosse também forma de resguardo do interesse dos trabalhadores,
ou seja. da melhor distribuição das riquezas dentro de cada país.
V. Ex• acaba de chamar atenção para o problema de importação e
de exportação, e. ao mesmo tempo, se volta, com rigorosa propriedade, à necessidade de intervenção de órgãos que visam diretamente à sociedade, como a Organização Mundial de Saúde, de
maneira que se concilie o crescimento econômico com o desenvolvimento social, porque somente na junção dos dois elementos os
povos encontrarão condições de viver efetívamente em paz. Obrigado a V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL - Sou eu que agradeço a V.
Ex•, nobre S_enador Josaphat Marinho, o substancioso aparte com
que V. Ex• me homou.
Devo dizer a V. Ex• que concordo integralmente com a observação que V. E;t' faz a respeito daquilo que nós devemos considerar como verdadeiro desenvolvimento. Não se pode realmente
considerar desenvolvimento o mero crescimento econôrnico. A
idéia de crescimento passa sempre a sensação de expansão de bens
materiais, ou seja, crescimento sempre se liga a incremento de
PIB. O PIB de um determinado pafs pode crescer ou pode ter crescido. mas isso não quer dizer que, necessariamente, tenha melhorado a condição de vida de seu povo.
Então. acredito que um verdadeiro desenvolvimento é aquele que pennite - como certa feita lembrou uma recente encíclica
papal - o crescimento de todos e de cada um. Isso significa dizer
que o desenvolvimento está associado a um componente social, ou
seja, que olha o nível de satisfação das necessidades básicas da população.
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Daí por que, mais do que preocupados com o PIB, devemos
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estar preocupados com o que hoje chamamos de IDH, ou seja, o
Índice de Desenvolvimento Hwnano. Se formos olhar o IDH de
algw1s países, inclusive o Brasil, vamos verificãr que nos posicionamos numa condição extremamente débil, para não dizer vexató-

Sabe-se que o Brasil precisa investir muito nessa área, para que
possamos dar um mínimo de condição de higiene a vastas parcelas
da população que não têm água tratada e nem as mínimas condiçõeS de saneamento onde residem.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex-- permite-me uma nova

ria.

intervenção?

Recentemente, uma publicação da Organização das Nações

O SR. MARCO MACffiL - Pois não, nobre Senador
Unidas, medindo o IDH relativo a 1993, mostrou que estamos Josaphat Marinho.
numa posição extremamente precária, exibindo inclusive dados
O Sr. Josaphat Marinho - É só para ir ao encontro do
que deixam o Brasil em penúltimo lugar em concentração de ren- pensamento de V. E~ e para lembrar o proveitoso trabalho que o
das. Isso é tanto mais grave quando sabemos que vive, larga parce- Governo Dutra, com a assiStência do Ministro Clemente Mariani,
la da nossa população, em condições de pobreza absoluta, para desenvolveu no saneamento, ao longo de toda a bacia do rio São
não dizer de miséria. Nós, inclusive em questão de concentração Francisco, com resultados altamente vantajosos até hoje.
O SR. MARCO MACIEL - V. Ex' tem razão, nobre Sede renda, fomos vice-campeão no levantamento feito pela ONU,
relativo a 1993, s6 perdendo para um país da Africa, Botsuana. nador Josaphat Marinho. Às vezes, providências que não imporTodos os demais pa!ses tiveram nível de distnbuição de renda me- tam em grande desembolso financeiro produzem resultados muíto
importantes e conseguem eliminar ou erradicar a possibilidade de
lhor do que o brasileiro.
Tudo isso nos faz pensar sobre medidas que devem ser ado- moléstias que infelicitam largas parcelas da população, sobretudo
tadas em relação ao desenvolvimento do País, -incluindo também, as mais pobres, o que é mais grave, porque são as que têm menos
neste caso, o papel que essas organizações internacionais devem defesas e menos condições de enfrentar essas endemias ou as epidesempenhar na melhoria das condições de vida dos países em de- demias.
O Sr. :Magno Bacelar- V. Ex• me permite um aparte, nosenvolvimento, sobretudo organizações que, de alguma forma, estão mais próximas do nosso País, como é o caSo da Organização bre Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACffiL- Ouço V. Ex•, nobre Senador
dos Estados Americanos~
A OEA, que há bem pouco tempo teve como Secretário-Geral Magno Bacelar, ilustre Líder do PDT nesta Casa.
um ilustre brasileiro, o diplomata Baena Soares, precisa olhar com
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Marco Maciel, tem
mais cuidado para a sorte dos países da América Latina e, de modo razão o nobre Senador Josaphat Marinho quando ressalta a imporespecial, para os países sul-americanos, que estão exibindo baixíssi- tância do pronunciamento de V. Ex• nesta tarde. Todavia, peço vêmas condições de satisfação das necessidades sociais básicas.
nia para, em concordando com 90% do que disse V. Ex•.
Mas, Sr. Presidente, voltando ao raciocínio que expendia princijJahnente sobre a gravidade da situação, discordar quanto ao
anteriormente, gostaria de lembrar que, na última assembléia geral apelo que se faz necessário, mas-que não Julgo que seja o mais imda OEA - que, significativamente, realizou-se em nosso País, e portante com relação a se esperar das organizações internacionais
durante a qual foi eleito o novo Secretário-Geral, cuja escollia re- as soluções para os nossos problemas que, no nosso entendimento,
caiu sobre o Presidente da Colômbia. César Gaviriã--, observou-se decorrem da falta de compromisso dos governos federal, municique a OEA já dispunha de mecanismos para reagir frente a ditadu- pal e estadual porque os administradores, de modo geral, não gosras e rupturas de ordem constitucional, da Terra do Fogo até o tam de fazer obras de saneamento, principalmente de água e
Alasca. Faltam-lhe, todavia- observou-se também na ocasião-, esgoto, cujas tubulações ficam enterradas e não rendem votos. Não
instrumentos mais eficazes de combate à miséria, de melhoria das há um compromisso social com a solução desses problemas que se
condições de vida de vastas parcelas das populações que vivem na tomaram endêmicos, principalmente pelo êxodo rural que inchou
área de atuação da OEA.
nossas cidades. Hoje, vi num programa de televisão as imagens
Registradas essas observações, Sr. Presidente, e antes de das ruas principais do Recife. Elas estavam totalmente debaixo dáconcluir o meu pronunciamento, gostaria de fazer duas sugestões, gua porque a galeria de esgotos_não foi atualizada, é muito antiga.
ambas, naturalmente, dirigidas ao Governo Federal.
São Luís do Maranhão ainda tem o sistema de esgotos construído
A primeira, Sr. Presidente, no sentido de se adotar provi- no final do século passado e início deste século. Esse problema
dências para evitar que tenhamos no País a possibilidade de epide- agrava-se, como salientou V. Exa, devido ao empobrecimento da
mia de peste bubônica, em face dos danos sociais que ela pode população. Creio que precisaríamos de uma distribuição de renda
provocar, sobretudo se considerarmos que o crescimento brasileiro mais justa e do compromisso dos governantes com o que é básico
nas últimas décadas deu-se nos grandes centros urbanos, e isso, de para o País. O empobrecimento da nossa população e a queda do
alguma forma, toma roais fácil a propagação da referida doença, produto de exponação dá-se exatamente pela falta de preparo do
podendo provocar, conseqüentemente, taxas muito elevadas de nosso operário e de incentivo à produção. Não temos condições de
mortalidade, ainda que a doença hoje, como fiz questão de lem- competir com o mercado internacional porque nossos preços são
brar, graças ao progresso da medicina, esteja Sob controle e acarre- mais altos e a qualidade dos produtos é ruim. V. Ex_• tem razão
te taxas de letalidade mais baixas.
quando diz que precisamos criar condições para que este País se
A segunda observação que faria ao Governo Federal, Sr. desenvolva o que não acontecerá com obras de fachada demagógiPresidente, volta-se para o posicionamento do próprio Governo e o ca, em véspera de eleição, ou simplesmente com a distribuição de
do Ministério das Relações Exteriores junto às organizações inter- cestas básicas que não ajudam ninguém, pelo contrário, viciam e
nacionais com vista a que os países menos desenvolvidos, como é desmoralizam a cidadania porque é a perpetuação da pobreza para
o caso do Brasil- os chamados países do Terceiro Mundo-, te- imortalizar o mando de muitos que se mantêm no poder. Lamento
nham um maior acesso às fontes de financiamento internacional que o Senado Federal esteja tão vazio e cOm razão. Discordo dessa
principahnente para implementar programas de atendimento às ne- __ convocação de hoje à tarde diante da decisão do Governo Federal
cessidades sociais básícas.
em decretar ponto facultativo à tarde e, ao mesmo tempo, convoComo se sabe, no tenit6rio da saúde são fundamentais in- car o Congresso Nacional. Decisão esta que, no nosso entendimenvestimentos na área de abastecimento de água e de saneamento. to, é até uma tentativa de desmoralizar esta Casa. A importância
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do discurso de V. Ex• haverá de ficar registrada nos Anais e eu de~
seja que esse discurso chegue aos ouvidos do Presidente da República para que Sua Excelência acorde enquanto é tempo. Parabéns,
nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL- Senador, V. Ex" trouxe uma
excelente contribuição às palavras que estou proferindo sobre a
questão social brasileira e, de modo especial, à discussão sanitária
brasileira que se expressa, de alguma forma, pelo retorno de algumas doenças de massa que atingem largas parcelas da população,
sobretudo as mais pobres.
Realmente, não se tem mentalidade no País para se investir
em obras de saneamento porque seriam obras que não dão voto,

pois não aparecem e que, conseqüentemente, por terem baixa visibilidade, não interessam a muitos dos administradores. Não somente de administradores federais, mas sobretudo aos
administradores estaduais e municipais. É necessário que n6s nos
curemos desse defeito e passemos a investir mais nessas áreas que
são estratégicas para o desenvolvimento de um país. Entendemos
desenvolvimento como o atendimento dessas grandes necessidades sociais da nossa população.
E já que estávamos falando em saneamento, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, é importante lembrar que, segundo dados da própria Fundação Nacional de Saúde, o País teria que investir, para
assegurar as mínimas condições básicas de saneamento às populações. cerca de 12 bilhões de dólares num período não superior a
oito anos. E nós sabemos, Sr. Presidente, que são muito modestas
as dotações voltadas para a área de saúde e de saneamento básico.
Encerrando as minhas palavras, faria um apelo para que se
examinasse essa questão do saneamento básico. Gostaria que o
Governo brasileiro não somente alocasse mais recursos para esse
setor, mas que também fizesse gestões junto a organizações internacionais no sentido de obter financiamentos para essas áreas, ou
seja, quer junto ao Banco Mundial, quer junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou mesmo junto a outras organizações
internacionais que, embora dispondo de recursos menos volumosos - nem por isso são desprezíveis -, poderiam concorrer para a
melhoria da condição de vida do nosso povo.
Encerro, Sr. Presidente, fazendo, pois, este apelo ao Governo Federal para que, de um 13.do, adote providências preventivas,
profiláticas, para enfrentar a situação, caso ocorra, como vem de
ser denunciado pela OMS, epidemia de peste bubônica e, de outro,
faça gestões no sentido de obter, junto às organizações financeiras
_m.J~macionais, r~S(JS que pernútam, conseqüentemente, melhor
tratarO SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) -.Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, neste final de semana, ou seja, entre os dias 17 e 19 de
junho, realizou-se na cidade de Iquique, no Chile, um congresso
do Parlamento latino-Americano sobre ProcessOs de futegração.
Lá, ao lado do Deputado Aldo Rebelo, do Partido Comunista do
Brasil, enviado pela Câmara dos Deputados, tive a honra de representar esta Casa do Congresso Nacional.
A nossa intervenção, Sr. Presidente, foi realizada na Comissão de Assuntos Econômicos e Dívida Externa. Na palestra que
proferimos naquela Comissão, procuramos, com a maior fidelidade possível, expressar o pensamento que entendemos majoritário
no Congresso Nacional, que é francamente favorável ao processo
de integração ora em curso na América Latina
Hoje há inteira coincidência, penso eu, entre a doutrina de
re-la..,~ .exteriores- adotada pelo. Itarnaraty e a _ac!otll<li!_p~lo Çongresso Nacional. Dá-se ênfase às vantagens, aos fatores positivos

a-questão-soCial brasHdrn.--- ---- -
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da integração. Há, sobretudo, o reconhecimento de que, além de
questão básica de economia e de mercados, a integraÇão também é
política e culturaL
As reuniões do Parlamento Latino-americano têm por objetivo harmonizar o pensamento dos diversos Parlamentos que integram a América Latina, mas, sobretudo, nesse momento, daqueles
que integram o Pacto Andino e o Mercosul. Ficou absolutamente
claro que há uma legislação a ser, se não unifonnízada, pelo menos aproximada entre os diversos países. Nesse momento, em que
os mercados se abrem, e as economias se interpenetram e se interdependem de forma cada vez mais franca, aberta, sem barreiras e
quase sem limites, ficou evidenciada a importância da lei de propriedade intelectual, que está em curso nesta Casa.
Assumimos com os demais países lá representados. desde o
México até o Chile, ou seja, desde a parte hemisférica norte da
América Latina até o extremo sul. o compromisso de levar avante
no Senado a implementação de uma legislação que tenha, senão
absoluta igualdade, pelo menos aproximação ou harmonização
com a que está sendo examinada pelo Congresso argentino e aquela que boje vigora no México.
Sr. Presidente, foram esses os trabalhos e as realizações. Foram, sobretudo, esses os posicionamentos que lá assumimos em
nome desta Casa e em nome do Congresso Nacional
O Sr.Marco Maciel- V. Ex•pemúte-me um aparte'?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Concedo o aparte ao nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Madel- Nobre Senador José Fogaça, permita-me interrompê-lo para, num breve aparte, cumprimentar a delegação brasileira pelo desempenho. Ressalto, de modo especial, o
trabalho que V. Ex• desenvolveu, porque, como todos sabemos,
vivemos num mundo cada vez mais interdependente, e em que se
tomam mais assíduas essas reuniões durante as quais muitas questões de interesse do nosso País são tratadaS~ De mais a mais, verifica-se, a exemplo do que está acontecendo com o Parlamento
Europeu, que a tendência é de, cada vez mais, o Legislativo também se afirmar nessas reuniões, ou seia, a presença desse poder é
cada vez maior nesses grandes fóruns internacionais. Antigamente,
a representação externa, quase sempre, era feita unipessoalmente
pelo Chefe de Estado. Os parlamentos, dessas negociações, não
participavam, pois não possuíam instrumentos de atuação. Ainda
não haviam surgido os mecanismos de ação parlamentar envolvendo os parlamentos de determinadas regiões ou os de todas as regiões, como é o caso, por exemplo, da UPI. Esse é um fato
positivõ que está abf.uido espaço, inclusive, pa..ra que o Legislativo
também possa ajudar na formulação dessas políticas e, ao mesmo
tempo, transmitir as preOcupações do seu País.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador Marco Maciel, de fato V. Ex• tem razão. Se não houvesse reuniões como
essa não saberíamos o que, por exemplo, caracterizou toda a legislação complementar ao plano econômíco do Chile, nem o que caracterizou toda a legislação seqüencial ao plano econômico,
chamado Plano Cavallo, na Argentina, nem, tampouco, toda a legislação que faz referência às instituições sobre as quais se assenta
o chamado Mercado Comum do Cone Sul da América Latina MERCOSUL. Essa legislação é muito ampla, rica e abrangente.
Concluúnos que, sem uma lei de propriedade intelectual, ou
seja, sem a chamada Lei de Patentes, que seja respeitada na Argentina, no Brasil, no México, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, é
evidente que haverá dificuldades básicas de mercado, na compra e
venda de produtos, que muitas vezes têm marcas distintas em diferentes países e obedecem '!.regras, estatutos diversos, em situações
diversas. De modo que, se não houver esse tipo de reunião internacionai, interparlamentar, vis&11do à ha.."TI1onização dessas !egis!ações
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básicas, muito cedo o atravancamento legislativo poderá tomar-se
um obstáculo muito forte e impedir que os mercados se ampliem e
se unifiquem de forma progressiva. dinâmica e veloz, como vêm
fazendo.

V. Ex• tem inteira razão. Estamos vivendo hoje um processo de abrangência que não é apenas regional; é supra-regional. O processo de globalização é uma realidade. Cada vez

mais, temos de ficar atentos a isso e participar desses fóruns,
expondo o pensamento e o posicionamento do Parlamento brasileiro, mas, sobretudo, buscando esta integração político-institucional com os parlamentos dos demais países da América
Latina e, quem sabe, no futuro, da América do Norte. É um sonho continental que venhamos a ter um mercado que integre do
Alasca à Terra do Fogo.
O Sr. :Marco Maclel- Pennita-rne mais Uma vez Uma breve intervenção, nobre Senador José Fogaça Tem razão V. Ex"
quando diz que o Parlatino terá que se transformar, talvez, no Parlamérica. Não devemos ser apenas wna reunião dos povos latinos
das Américas e do Caribe; creio que podíamos pensar já, à semelhança do que ocorre na OEA, num Parlamento que seja mais do
que um Parlamento Latino; que seja um Parlamento Americano,
envolvendo, naturalmente. a América do Sul, a América Central, o
CanOe e a América do Norte- como diz V. Exa, que vá do Alasca
à Terra do Fogo. Isso, naturalmente, permitiria uma melhor compreensão dos nossos problemas, porque estariam representados
não somente países em desenvolvimento, mas também países do
chamado Primeiro Mundo, alguns até dispondo de uma liderança
na Comunidade Internacional, como é o caso dos Estados Unidos
e do Canadá Por outro lado, aproveito a ocasião pã:ra lembrar a V.
Ex" que, na próxima quarta-feira, devemos ter um debate sobre
essa questão relativa a marcas e patentes. Considero que o mundo,
neste final de milênio, caracteriza-se pela grande revolução científica e tecnológica. Conseqüentemente, o País não pode deíxar de
ter a sua Lei de Marcas e Patentes que discipline bem a questão da
propriedade intelectual - da propriedade industria], como outros
chamam-. de tal maneira que os nossos interesses sejam defendidos, proporcionando-nos, ao mesmo tempo, melhor acesso aos
mercados internacionais. O Brasil tem trabalhado com alguma restrição para a colocação de seus produtos, por força da inexistência
na lei específica sobre marcas e patentes. Portanto, penso que cabe
a nós, no Senado, já que o projeto se encontra em apreciação nesta
Casa, dannos alguma prioridade à discussão dessa lei, buscando
fazer a lei que mais convém à nossa realidade e aos nossos problemas, de tal sorte que possamos, em resolvendo essa questão, dar
uma contribuição do Congresso ao enfrentamento das questões
muito agudas que temos no campo do desenvolvimento. Devemos
ver essa questão dentro de um enfoque mais amplo de país que se
insere no mundo, que se globaliza e que, conseqüentemente, cada
vez mais, se vê forçado a enfrentar a competitividade e interesses
que se opõem ao interesse brasileiro, muitas vezes interesses de
nações em condições económicas e financeiras mais fOrtes qUe as
do nosso País.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Marco Maciel, mais
uma vez, agradeço a sua intervenção, que contribui muito para o
que objetivamos dizer nesta intervenção.
Para encerrar, Sr. Presidente, e também fazendo coro
com as palavras o Senador_ Marco Maciel, quero afirmar que
não tenho nenhuma dúvida de que os dois temas que serão prioritários para o Senado, neste segundo semestre legislativo, serão a Lei de Patentes e a Lei de Concessões Públicas, que esta
Casa ainda não resolveu. Precisamos desatá-las, porque fazem
parte de uma pauta importantíssima de modernização institucional do País.
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Com isso, Sr. Presidente, faço o meu relatório da presença que tivemos no Congresso do Parlamento Latino-Americano, realizado neste fim de semana, na cidad,e de !quique,
no Chile.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A Presidência
commúca ao Plenário o recebimento do Ofício CT-RA n° 36/94,
de 20 do corrente mês, do Sr. Magno Bacelar, Vice-Presidente, no
exercício da Presidência, da Comissão Temporária criada nos termos do art 33 do Regimento Interno, destinada a instruir a Representação da Mesa do Senado Federal contra o Senador Ronaldo
Aragão.
É o seguinte o OfíciO-recebido:
Of. CT·RA-N" 36/94

Brasília, 20 de junho de 1994
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de passar às mãoS de Vossa Excelência os
autos da Representação s/no, de 1994, de autoria da Mesa do
Senado Federal, contra o Senador Ronaldo Aragão, forumulada
com base no art. 55, § 2°, da Constituição Federal, e no art. 32,
do Regimento Interno desta Casa, contendo N Volumes com
1.434 fls. e VI Apensos, com 1.333 fls. sendo que o Apenso
VI, contém documentos sígilosos e recebeu o tratamento legal e
regimental adequado.
A Comissão realizou I 1 (onze) Reuniões e deixou de se
reunir5 (cinco) vezes por falta de número.
A Comissão, em tOdas as oportunidades em que se reuniu, assegurou a mais ampla defesa ao Representado, garantindo-lhe todos os prazos legais e regimentais, e examinou,
criteriosamente, os requerimentos e diligências solicitadas, tendo, nesse passo, ouvido o Representado e 8 (oito) das 10 (dez)
testemunhas arroladas. As 3 (três) diligências requeridas pelo
Representado foram deferidas e realizadas, sendo 1 (uma) de
caráter interno e 2 (duas) de caráter externo. Apreciou, ainda, I
(um) recurso.
Vale esclarecer que, relativamente às 2 (duas) testemunhas
que deixaram de ser ouvidas, uma não resPondeu ao convite para
designar dia, hora e local para o depoimento (art. 221-CPP) e, no
tocante à outra, houve desistência por parte da defesa (art. 404CPP).
Nas reuniões da Comissão, o Representado e seu Advogado
usaram da palavra pelo prazo necessário para expor sua defesa, requerer e protestar sem nenhuma restrição.
Finalmente, no dia 8_ do corrente, em reunião secreta realizada às I 1 horas, apreciando o relat6rio apresentado pelo Relator,
Senador Dirceu Carneiro, a Comissão, em votação secreta, aprovou o relatório final, por 5 (cinco) votos Sim e 2 (dois) Não. O Relatório concluiu pela proposição ao Plenário desta Casa de projeto
de resolução que "Declara a perda de mandato do Senador Renaldo Aragão", tendo o mesmo sido publicado em avulsos e no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de I O -6-94.
Ao dar por encerrado o mister que o Plenário confiou a esta
Comissão, registro o espírito público, a dedicação e zelo dos Senhores Senadores membros deste órgão, que conseguiram concluir a tarefa para a qual foram designados, em prazo inferior ao
que lhes foi concedido regimentabnente, sem qualquer prejuízo
para a defesa e para a qualidade dos trabalhos.
Devo .registrar, ainda, a participação e apoio dos diversos
Órgãos desta Casa·, como a Subsecretaria de Taquigrafia, a Assessoria, a Secretaria Legislativa e a Subscretaria de Comissões
que, sempre dedicados, emprestaram à Comissão irrestrito
apoio. Contou, ainda, essa Comissão com o apoio do Tribunal
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de Contas da União? por intermédio de servidora especialmente
requisitada.

ORDEM DO DIA
_ 1_

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador :Magno Bacelar,
Vice-PresidentedaComissãonoexercfciodaPresidência.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Não há mais
oradores inscritos.
A Presidência dispensa, na presente sessão, o período correspondente à Ordem do Dia, nos termos do art. I 74 do Regimento

PROJETO DE RESOLUÇÃO~ 53 DE 1994
Discussão, em turno 'ÚnicO, do Projeto de Resolução no 53,
de 1994 (apresentando como conclusão do Parecer no 161, de
1994, da Comissão Temporária criada nos termos do art. 33 do
Regimento Interno), que declara a perda do mandato do Senador
Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nada mais ba-

Interno.

vendo a tratar, vou encerrar os trabalhos.

_

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se

amanhã. às 15h, com a seguinte

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h26min.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 68" SESSÃO, EM 21 DE JUNHO DE 1994
1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Requerimento
- N" 466, de 1994, de autoria do Senador Ronan Tito, solicitando licença para tratamento de saúde, no perfodo de 20 a 24 de
junho de 1994. Aprovado.

1.2.2 -Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1994, de autoria do
Senador Júlio Campos, que "altera dispositivos da Lei n° 7.713, de
22-12-89 e da Lei n• 8.134, de 27-12-90, que dispõem sobre o Imposto de Renda e dá outras providências 11 •
1.2.3- Apreclaçlio de matéria
- Proposta de retificação encaminhada à Mesa pelo Senador
Gerson Camata, Relator designado para emitir parecer de Plenário,
em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a
Mensagem D0 222, de 1994, que, uma vez aprovada, resultou no
Projeto de Resolução n• 54, de 1994. Aprovada.
1.2A -Comunicações da Presidência
-Recebimento do Offcio n• S/51, de 1994 (n• 2.276/94, na
origem), do Banco Central do Brasil, solicitando autorização para
que o Governo do Estado do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado, cujos recursos serão destinados
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 2° semestre de
1994.
-Recebimento do OficiO D0 S/52, de 1994 (ri0 2.277/94, na
origem), solicitando autorização para que a Prefeitura MUnicipal
de São Paulo possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária da Prefeitura, vencível no 2o semestre de 1994.
- Recebimento do Offcio n• S/53, de 1994 (n• 2279/94, na
origem), solicitando autorização para que o Governo do Estado do
Paraná possa contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no
valor de oitenta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões e
cento e vinte mil cruzeiros reais, equivalentes a noventa e seis milhões de dólares americanos, em 30 de março de 1994, cujos re-

cursos serão destinados ao financiamento de parte do "Projeto
Qualidade no Ensino Público do Paraná".
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder - Agradecimentos ao Ministro dos Transportes, Sr. Bayma Denis, pela atenção dispensada ao pleito de S. Exa no sentido de que seja
prontamente restabelecida a linha ferroviária que atendia à população urbana de Recife.
_
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Congratulações ao diPlomata brasileiro João Clemente Baena Soares por seu desempenho à frente da OEA. Temas tratados na 24• Assembléia Geral da
OEA, recentemente realizada em Belém- PA.
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder - Falecimento do Sr. José Pontes Neto, ilustre médico e homem público
cearense.
SENADOR EDUARDO SUPLJCY, como Líder - Cumprimentando as seleções brasileiras de basquete feminino e de futebol
por suas recentes vitórias.
SENADOR AUREO MEILO - Homenagem póstuma ao
poeta paraibano Miguel Jansen Filho.
SR. PRESIDENTE - Associando-se às homenagens prestadas ao Sr. Migue!Jansen Filho.
SENADOR JUTAHY MAGAlliÃES, como Líder - Reiterando sua preocupação com o Projeto de Transposição das Águas
do rio São Francisco.
SENADOR CHAGAS RODRIGUES - Defesa da inclusão
de áreas secas do Estado do Piauí no Projeto de Transposição das
Águas do São Francisco, em sua primeira etapa
SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Relatório do
Ministro do Tribunal de Contas da União, Sr. Luciano Brandão,
sobre a aplicação dos recursos destinados à Educação, aponta o favorecimento do ensino superior em detrimento dos demais níveis
de ensino.
SENADOR MARCO MACIEL - Registro da doação dos
originais do acervo político do ex-Senador e ex-Governador de
Pernambuco, Sr. Etelvina Lins de Albuquerque, à Fundação Joaquim Nabuco.
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EXPEDIENTE
Cenlro Gráfico do Senado Federal
MANOEL VlLELA DE MAGALHÃES
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1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n• 53, de 1994 (apresentando como
conclusão do Parecer D0 161, de 1994, da Comissão Temporária
criada nos termos do art. 33 do Regimento Interno), que declara a
perda do mandato do Senador Ronaldo Aragão. Apreciação em
sessão secreta.
- --------1.3.1- Comunicações da Presidência

- Convocação de sessão conjunta a realizar:.se-hoje, às 19

- Convocação de sessão extraordinária a realizarRse amanhã, às 10 horas, com Ordem do Diã. que-designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2-RETIFICAÇÃO
Ata da 44• Sessão, realizada em 16-5-94
3- MESA DlRETORA
4- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

horas, com Ordem do Dia que designa.

Ata da 68a Sessão, em 21 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Humberto Lucena
As 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa AJfredo Campos - Antonio Mariz - Aureo Mello - Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião
Amin - Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg Ganbaldi Alves Filho- Gilberto Miranda- Guilherme PalmeiraHenrique Ahneida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram
Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmon
-João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Jônice-TristãoJosaphat Marinho - José Eduardo - José Fogaça - José Richa Júlio Campos - Jutaby Magalhães - Lourivall3aptista - Lucídio
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco MacielMário Covas- Marluce Pinto- Maurício Corrêa- Mauro Benevides - Meira Filho -Moisés Abrão - Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Ney MaranhãO - Odacir Soares- Onofre Qu~~-:: Pedro
Simon - Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão Ruy Bacelar- V almir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 466194
Nos termos do artigo 43, iilciso 1, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença para tratamento_ de saúde,
conforme laudo médico anexo, no período de 20 a 24 de jUõpo
de 1994.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1994. Senador Ronan
Tito
O SR. PRESIDENTE (Humberto Locena) - O requerimento está devidamente instruído com atestado médico previsto
no art 43, inciso I, do Regimento Interno.
Em votação _o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. lo Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 45 DE 1994.

Altera dispositivos da Lei n° 7.713, de 22-1289, e da Lei n° 8.134, de 27-12-90, que dispõem sobre
o Imposto de Renda e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I • O inciso XX do art. 6• da Lei n• 7 .713, de 22 de dezembrO de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art.6°---.-------.------.----- .. ---.-.XX - ajuda de custo, de nanrreza indenizat6ria,
destinada a atender despesas com desinstalação, transporte frete, locomoção e instalação do beneficiado e respectiva família, em decorrência e por ocasião de sua remoção
para prestar serviços cm carátec permanente, em outro mu-

nicípio, sujeita à comprovação pelo contribuinte.
···································································~·····-·~

Art. 2• O inciso II do art. 16 da Lei n• 8.134, de 27 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art.l6 ................................................................... .

n-

será devido sobre o valor integral da parcela
paga no mês de sua quitação.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Dispositivos iritegrantes da legislação tributária atinente ao
Imposto de Renda-Pessoa Física (IRPF) têm sido freqüentemente
motivo de divergência entre a administração fiscal e os contribuintes, pela simples razão de que não expressam claramente a vontade
do legislador. Com efeito, não são pOucos os erros de interpretação
a dificultar o correto cumprimento da obrigação fiscal. Muitas vezes, a simples dificuldade de comunicação normativa leva o contnbuinte, ainda que de boa-fé, a ser induzido a procedimentos
equivocados que acabam por colocá-lo em situação de igualdade
com o sonegador. Os resultados são deletéricos sob todos os aspectos. Perde o erário pela frustração da receitá, perde o contribuinte pela eventual cominação de penalidade e perde o conceito
de confiabilidade e lealdade que deve reger as relações entre o Governo e o cidadão.
A própria adrninisttação tributária reconhece a imprecisão
dos dispositivos, eis que, freqüentemeirte, é motivada a emitir pronunciamentos sob a forma de normas secundárias ou de pareceres
normativos, com vistas à elucidação do entendimento, sob sua 6tica, correto. É saudável e altamente elogiável a prática de tentar por
todos os meios instruir os contribuintes, em atitude pró-ativa no
marco de uma filosofia de que a prevenção é sempre preferível à
mera repressão. Grande parte dos procedimentos passíveis de sanção decorrem da desinformação dos contribuintes. Entretanto, a situação verdadeiramente ideal é aquela em que a Lei seja tão clara
e objetiva que- dispense nonnas complementares de elucidação. Já
é bastante pesada para os cidadãos a presunção de conhecimento
da lei, para que se lhes acrescente também o ônus da presunção de
clarividência ou de conhecimento de atos normativos de hierarquia
inferior, de circulação normalmente restrita entre os especialistas.
A eficácia da lei deve decorrer, antes de tudo, de sua correta compreensão e integral aceitação pelos administrados, para o que é essencial a capacidade de explicitação na redação legislativa. Todo o
cuidado é pouco na busca desse desiderato. V alem as palavras de
ORTEGA Y GASSET: "A gente nunca sabe quando disse, realmente, o que pretendia dizer. Porque dizer é aspirar a ser entendido, e isto já não depende s6 da gente, senão também do próximo."
(Apud Processo Legislativo, Rubem Nogueira, in Rev. Inf. Legislativa a. 23 n° 89).
Ainda recentemente, por exemplo, vem de ser editado o Parecer Normativo n° 1, de 17 de março de 1994, pela Secretaria-da
Receita Federal, repisando e reforçando o entendimento já fixado
em outro Parecer Normativo de 1978 (PN CST n• 36n8), acerca
de isenção do Imposto de Renda para os rendimentos representados por ajuda de custo paga na remoção de um município
para outro. O simples fato de que o órgão técnico deva. de tempos
em tempos, vir a público extemar seu entendimento sobre o co-
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mando legal já está a indicar. primeiro, que ele não é suficientemente claro e, segundo que os contribuintes estão tendo dificuldades ou divergências quanto a esse entendimento. Razão mais que
suficiente para a reformulação do texto legal.
A propositura visa a aclarar dois tópicos da legislação pertinente ao Imposto de Renda incidente sobre rendimentos da pessoa
física: o primeiro diz respeito à já menciOnada isenção para os recebimentos a títuolo de ajuda de custo, e o segundo, à incidência
sobre o décimo terceiro salário.
Quanto ao primeiro caso, diz o dispositivo da Lei n° 7.713,
de 1989, cuja refonnulação é proposta:
"Art. 6° Ficam isentos do Imposto de Renda os
seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XX - ajUda de custo destinada a atender despesas
com transporte. frete e locomoção de beneficiado e seus
familiares, em caso de remoção de um município para
outro, sujeita à comprovação pelo contribuinte."
A nova redação proposta:
1) declara e fixa. sem qualquer sombra de dúvida, o caráter
indenlzatório do rendimento objeto da isenção. Este é um ponto
conceituai importante para a delimitação do benefíciO, não explicitado na legislação atual. Em conseqüência, muitos contribuintes
são levados à divergência com o órgão administrativo, quando
confrontados com situações em que, não obstante a tenninologia
de "ajuda de custo", é configurada a retribuição por serviços, parcial ou totalmente. Em contrapartida, o aclaramento vem ao encontro do princípio geral já observado na legislação do imposto,
segundo o qual as indenizações escapam ao conceito de rendimento tributável. No caso, tem~se um rendimento auferido pelo assalariado, affida que em razão de relação de emprego, porém não
propriamente da prestação de serviços, mas do ressarcimento de
despesas extraordinárias a que é forçado para poder continuar, em
outro município, a desempenhar seu trabalho;
2) inclui entre as finalidades da ajuda de custo as despesas
com desinstalação e instalação do assalariado no antigo e no
novo domicfiio. Com efeito, são despesas típicas, obrigatórias e
decorrentes da remoção. Não há o menor sentido em reconhecer
como legítimo para isenção o ressarcimento das despesas de deslocamento (transporte, frete e locomoção) e ignorar essas que, sobre
serem inerentes (e inevitáveis) à remoção, são não raro bastante
significativas, tanto ou quanto as do deslocamento. Incluem-se aí
despesas tais como reparos e adaptações no imóvel alugado para
devolução, na antiga e para ocupação, na nova sede; indenizações
e depósitos contratuais típicos da lei de inquilinato; decoração e
adaptação de móveis e eletrodomésticos; desligamento e ligação
de serviços públicos como luz, telefone etc; matrícula e aquisição
de uniformes e de material escolar para os dependentes;
3) aclara o nexo causal entre o rendimento e a remoção, assim como o caráter de eventualidade do rendimento, como condi~
ção para o beneficio. A legislação atual abre margem a dúvidas,
por exemplo, se, em virtude da remoção, pode ser agregado à retribuição do beneficiado parcela permanente de ajuda de custo isenta
do imposto. A nova redação vem ftxar claramente que a isenção
alcança os rendimentos pagos em decorrência e apenas por ocasião do evento;
4) finalmente, fixa a condição de que a remoção tenha c aráter de definitividade, isto é, que o beneficiado haja sido destacado
para prestar serviços em nova sede com ânimo de permanência.
Em que pese ao nível de subjetividade implícito na formulação, a
restrição é necessária para prevenir tentativas de evasão fiscal pelo
pagamento de rendimentos de trabalho por remoção simulada.
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Quanto ao segundo caso, trata-se de eliminar fonte de desentendimento hoje existente em torno da taxação do décimo terceiro salário. A legislação específica desse instituto determina seu
pagamento em duas parcelas ao longo do ano, de tal sorte que,
para os efeitos da norma tributária. aconteCem dois fatos geradores
distintos: segundo o artigo 39 do Regulamento do Imposto de
Renda (Dec. n° 1.041/94), "os rendimentos serão tributados no
mês em que forem recebidos... " A redação atual do incisO TI do art
16 da Lei n° 8.134/90 estabelece, não obstante., que o imposto, no
caso de décimo terceiro salário, "será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação", gerando dúvida razoável acerca de
qual seria esse "valor integral", visto que, a rigor, no mês da quitação somente está ocorrendo o fato gerador de metade do benefício.
A redação ora proposta pretende dirimir a controvérsia definindo claramente que a incidência do imposto se dará sobre o valor integral da parcela paga no mês da quitação. Além de eliminar
fonte de atrito fisco/contribuinte, a nova redação representa também pequena redução na incidência sobre o décimo terceirO salário, reforçando o seu caráter social.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1994. - Senador Júlio

gem n• 222194 (439/94, na origem), propondo operação de crédito
do Governo do Espírito Santo junto ao BIRD, no valor de até US$
154,000,000.00, solicito a retificação do Projeto de Resolução no
54, de 1994, pelo qual concluiu meu parecer, por motivo de flagrante erro datilográfico no original, na forma seguinte:
-no art 2°, alínea "c", do Projeto, onde se lê "0,7% a.a. ",
leia-se "0,75% a.a.".
Sala das Sessões, 21 de junho de 1994. - Senador Gerson
Camata, Relator
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em v<>tação a

Solicitação de Retificação
Senhor Presidente,
na qualidade de relator designado, em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos, para proferir parecer sobre a Mensa-

Como Berrador de Pernambuco, muito me preocupo com o problema da população urbana de meu Estado,
principalmente com o dia-a-dia de seu trabalho fom de
suas cidades, como acontece na Cidade de Moreno, da

retificação solicitada.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
A Presidência tomará as providências necessárias à retificaÇão aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n• S/51, de 1994 (n•
2.276/94, na origem), solicitando, nos termos da Resolução D0 11,
de 1994, do Senado Federal, autorização para que o Governo do
Crunp~
.
Estado do Rio de Janeiro possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida
LEGISLAÇÃO ClTADA
Mobiliária do Estado, vencível no zo semestre de 1994.
LEIN"7.713, DE22DEDEZEMBRODE 1988
A matéria será despachada à Comissão de_Assuntos EconôAltera a legislação do Imposto de Renda e dá micos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência
outras providências.
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n° S/52, de 1994 (no
. Art. 6o FicaJ? isentos do hnpo~to de Renda os seguintes 2.277/94, na origem), solicitando, nos termos da Resolução no 11,
rendimentos percebidos por pessoas físicas:
de 1994, do Senado Federal, autorização para que a Prefeitura Mu.............:············ ....... r....~ .. ·~:·- .......~ .. r-·· .. ·~·-·····-···~-···-·--·--nicipal de São Paulo possa emitir Letras Financeiras do Tesouro
XX - aJuda de cust:> destmada a_ atender às desp~sas com do Município de São Paulo, cujos recursos serão destinados ao
transporte, frete e locomoçao do benefiCiado e seus familiares, em o-iro da Dívida Mobiliária da Prefeitura, vencível no 2° semestre de
caso de remoção de wn município para outro; sujeita à comprova- j 994.
ção posterior pelo contribuinte.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência
LEIN" 8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n° S/53, de 1994 (n°
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá 2.279/94, na origem), solicitando, nos tennos da Resolução n° 11,
outras providências.
de 1994-, do Senado Federal, autorização para que o Governo do
Art. 16. O Imposto de Renda previsto no art 26 da Lei n° Estado do Paraná possa contratar operação de crédito externo jun7.713, de 1988, incidente sobre o décimo terCeiro_ salário (art. 7°, to ao Banco Internacional para Reconstrução e DesenvolvimentoVlil, da Constituição), será calculado de acordo com as seguintes BIRD, no valor de oitenta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e um
inilhões e cento e vinte mil cruzeifoS reais, equiValeitte& a noVenta
normas:
e seis milhões de dólares americanos, em 30 de março de 1994,
JJ - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quita- cujos recursos serão destinados_ ao financiamento de parte do "Projeto Qualidade no Ensino Público do Panmá".
ção;
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
(À Comissão de Assuntos Económicos- Decisão
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, como Líder,
Terminativa)
peço a palavra para um breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O projeto será
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra a V. Ex•.
publicado e remetido à comissão competente.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como Líder. Para
O nobre Senador Gerson Camata, Relator designado para
emitir parecer em Plenário, em substinú.ção à Comissão de Assun- uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
tos Econômicos, sobre a Mensagem no 222, de 1994, que, uma vez Sr"s e Srs. Senadores, trago, para conhecimento deste Plenário,
aprovada, resultou no Projeto de Resolução no 54, de 1994, enca- dois ofícios.
minbou à Mesa proposta de retificação que será lida pelo Sr. lo SeO primeiro, dirigido ao General de Exército Rubens Bayma
cretário.
Denys, Ministro de Estado dos Transportes, com a seguinte redaÉ lida a seguinte
ção:
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qual fui Prefeito 2 (duas) vezes, e na Cidade de Vitória
de Santo Antão.
Nesses dois municípios, conforme-- se depreende

dos ofícios anexos, assinados pelos respectivos Prefeitos, havia um trem que transportava para Recife seus

operários e esrudantes, deixando de circular em
24/06/91.
Assim sendo, solicito sua especial atenção no sentido de viabilizar, o mais rápido possível, o restabelecimento dessa linha de trem, que irá beneficiar toda a
população da Zona Sul do Recife, inclusive outros municípios como o de Ribeirão.
Certo de contar com a prestimosa atenção de V.
Exa a esse importante pleito, aproveito a oportunidade
para lhe apresentar protestos de elevada estima e ·distinta

consideração.- Senador Ney Maranhão.
O segundo, Sr. Presidente, recebi no dia 16 de junho. Tratase de oficio do Ministério dos Transportes em resposta ao meu.
Diz o ofício:
Sr. Senador,
De ordem do Sr.1vlinistro dos Transportes, reporto-me à correspondência de V. Ex•, solicitando atenção
no sentido de viabilizar o transporte ferroviário de passageiros entre as cidades de Recife, Moreno e Vitória de
Santo Antão, no Estado de Pernambuco.
Sobre o assunto, informo ao ilustre Senador, após
consulta à Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, que,
em I" de janeiro de 1988, foram transferidos da RFFSA
para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU,
todos os trens de passageiros que atendiam às regiões
metropolitanas do Nordeste.
No caso específico do trajeto Recife-Vitória de
Santo Antão, o Sr. Ministro detenninou o estudo sobre a
possibilidade de se estender o trem de passageiros para
esse trecho.
Atenciosamente - Fernando da Graça Lemos,
Chefe do Gabinete do Ministro.
Sr. Presidente, quero agradecer ao Ministro dos Transportes
por esse pleito, com o qual a comunidade se beneficiou até 1988,
ou seja, o trecho Recife-Ribeirão, passando pela cidade industrial
do Cabo, já foi restabelecido no que se refere ao transporte ferroviário.
Tenho absoluta certeza de que o Ministro Bayma Denys irá
atender a esse segundo pleito, que é uma questão de justiça, principalmente para as populações dessas cidades, onde o desemprego
---grassa e os cidadãos procuram trabalho em Recife.
V. Ex• sabe, como todos nós, que hoje o transporte rodoviário representa um ônus para o bolso do povo, principalmente para
o do assalariado.

Assim sendo, Sr. Presidente, peço a transcrição deste documento e tenho a certeza de que, o mais brevemente possível, o Ministro Bayma Denys irá autorizar novamente a circulação deste
trem, que vai beneficiar um grande contingente da população mbana da cidade do Recife.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s:r-s e Srs. Senadores. eu gostaria de fazer hoje um breve registro para ressaltar a admirável
atuação do diplomata brasileiro, de um diplomata brasileiro no cenário internacional, especialmente no âmbito das Américas, contri-
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buindo. de forrna relevante, para o fortalecimento do sistema de
cooperação internacional.
Falo, Sr. Presidente, sobre o desempenho do Embaixador
João Clemente Baena Soares, promovido em 1976, e que, antes da
sua missão como Secretário da OEA. em Washington, exerceu
funções na embaixada do Brasil em Porrugal, na Itália e na ONU.
A 24a Assembléia-Geral da OEA. aberta pelo Presidente
Itamar Franco, no dia 6 de junho corrente, em Belém, terra natal
do Embaixador Baena Soares, foi encerrada no último dia I O,
quando os 34 chanceleres presentes à referida reunião votaram
uma moção de aplauso ao ilustre Embaixador brasileiro, pelo seu
extraordinário desempenho à frente da instituição, onde deu uma
tônica especia1 ao fortalecimento das democracias americanas, à
defesa dos direitos humanos e à justiça social, promovendo a cooperação entre os diversos países membros e o combate à pobreza e
à miséria.
Durante esta reunião, Sr. Presidente, em que mereceram
destaques temas relacionados com a reflexão sobre a pobreza do
hemisfério, a distância cada vez maior entre os países pobres e os
países ricos, o estado de miséria e de indigência de grandes contingentes populacionais e o efeito do crescimento da dívida externa
dos países americanos, gerando enonnes dificuldades de promoverem o desenvolvimento social e econômico nos seus territórios.
lançou-se fundamentos para uma outra reunião já convocada com
a denominação de cúpula das Américas para a qual serão convocados todos os chefes de Estado e de Governo dos países membros,
evento que ocorrerá em Washington, no final do ano. com a participação também do Presidente dos Estados Unidos.
Sr. Presidente, a atuação do Embaixador João Clemente
Baena Soares, nestes dez anos que reside em Washington e dirige
a OEA. merece também o nosso aplauso pelos serviços inestimáveis que tem prestado ao fortalecimento do sistema interamericano, representado pela OEA, também pelo fato de ser um ilustre
brasileiro que muito tem projetado o nome do Brasil no Exterior, e
pelas atenções que me dispensou, quando lá estive, o que muito
me sensibilizou.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição. com o meu
pronunciamento, do artigo publicado no Jornal do Brasil. edição
de 29.05.94, intitulada "Homenagem a Baena".
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR LOURIVALBAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Jornal do BraSil - Domingo, 29-5-94
HOMENAGEM A BAENA

Antônio José Soares
Belém - A Organização dos Estados Americanos (OEA)
realizará sua 24a assembléia geral nesta capital como homenagem
ao embaixador João Clemente Baena Soares, que nasceu em Belém e deixará o cargo de secretário-geral da instituição, após dois
mandatos consecutivos, de cinco anos cada. A assembléia da OEA
é sempre realizada em Washington ou em uma das cidades dos estados-membros. Baena Soares decidiu trazê-la para Belém para
poder se despedir do cargo de secretário-geral em sua terra natal.
Nos últimos quatro anos, a assembléia foi realizada em Assunção
(Paraguai). Santiago (Chile) Nassau (Baharnas) e Manágua (Nica·
rágua).
Baena Soares, em seu último relatório anual como secretário-geral, vai ressaltar que nenhuma outra organização supera a
OEA em termos de compromissos com a democracia, e que o em-
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penha para garantir a paz no continente americano e est:iiiiular ações de cooperação entre os estados-membros encontra na difícil situação econômica e na deterioração das condições sociais seus
maiores obstáculos ao progresso democrático. Baena Soares enfatizará também, no tocante à economia. o avanço da integração regional entre a América Latina e Caribe e o início do tratado de
livre comércio eiltre õs Estados Unidos, México e Canadá, além da
conclusão da Rodada Uruguai no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), cujas negociações levaram sete anos.
Falará também sobre o modesto crescimento econômico
(3%) da região e alertará para o fato de que a metade da população
latino-americana está vivendO em estado de pobreza Ele vai declarar que as decisões tomadas no México, em fevereiro passado,
conduzem a OEA a uma nova era, marcada pelo desenvolvimento
integrnl e combate à pobreza extrema.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Conce<lo a
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Como Líder.
Prommcia o seguinte discurso.)- Sr. President_e, Sr*S e Srs. Senadores, faleceu, às primeiras horas da manhã de hoje, na cidade de
Quixeramobim, o Dr. José Pontes Neto, uma das personalidades
mais expressivas da sociedade cearense e da classe médica, em geral, por seu elevado espírito de benemerência e de solidariedade
humana.
O Dr. Pontes Neto era um homem que levava às atividades
de natureza prática as idéias humanitárias que defendia, pois foi
um seguidor, durante muitos anos, do socialismo, integrando, na
primeira linha, os movimentos reivindicatórios, s-obretudo em favor das classes menos favorecidas. Logo após a saída de Luís Carlos Prestes das fileiras do partido a que dedicou quase toda a sua
vida, ele também se afastou, falecendo, agora, na tradicional cidade em que vivia, vítima de problemas neurológicos.
Deputado estadual em mais de uma legislatura, destacou-se
na Assembléia Legislativa do Estado por sua extraordinária capacidade dialética, sendo ainda hoje relembrados, com admiração, os
seus torneios oratórios, contestados pela inteligência ágil e lúcida
de Parsifal Barroso, líder maritainista do Ceará, em momentos empolgantes no campo da retórica.
Constituinte em 1947, foi Uril homem público de grandes
méritos intelectuais e morais., pugnando sempre por uma renovação geral do pensamento político do Brasil, tendo por base, evidentemente, as suas convicções marxistas.
No Governo do Presidente João Goulart, chegou a exercer a
superintendência da reforma agrária no Ceará e apresentou diretrizes e planos visando urna viabilização mais ampla dos postulados
dessa causa de grande importância social. caracterizada, em nosso
País, por infuneros conflitos, controvérsias e contradições.
O traço, porém, que mais se evidenciou na figura ilustre do
Dr. Pontes Neto, de cuja amizade privei, mesmo em áreas políticas
diferentes, foi o seu acendrado ideal de fraternidade, que demonstrou, de forma cabal e irretorquível, no desempenho de seu trabalho como cirurgião e clfuico dos mais competentes. Nesse sentido,
estimulou, por todos os meios, a criação do Hospital Regional de
Quixeramobim, a que também dei todo o meu apoio, prestando
inestimáveis benefícios às populações pobres, numa região heróica
e sofrida, onde o problema da fome é moa constante inelutável a
desafiar providências definitivas do Poder Público. Ali, em pleno
sertão central, Pontes Neto realizou verdadeiros_ milagres, no atendimento gratuito a quantos dele necessitassem. Jamais faltou aos
seus deveres e foi sempre, eln todos os instantes, mn defensor dos
oprimidos, dedicando-se ao seu ofício sem visar recompensas financeiras.
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Seu falecimento, portanto, entristece a fam.J.1ia cearense e
abre, realmente, uma lamentável lacuna no campo assistencial do
meu estado, que lhe será eternamente grato por tudo o que ele fez
em: favor dos carentes e dos humildes, mantendo, como uma chama viva, o solene juramento de Hipócrates.
Honra lhe seja1 pois. O Ceará perdeu hoje um dos seus
grandes filhos. E que seus exemplos frutifiquem, por toda a região
nordestina, em prol das comunidades mais desassistidas, que conservarão o seu nome em verdadeiro preito de gratidão.
O Sr. :Marco Maciel- Permite-me V. Ex- um aparte?
O SR_ MAURO BENEVIDES - Ouço V. Ex", nobre Líder.
O Sr. Marco Maciel - Senador Mauro Benevides, desejo,
em rápidas palavras, em meu nome e em nome da Liderança do
meu Partido, o PFL, solidarizar-me com V. Ex- pelas suas palavras
~lativas ao passamento do Dr. Pontes. Quero solicitar a V. Ex•
que transmita à família do ilustre falecido a expressão dos nossos
sentimentos e o reconhecimento pelo muito que ele realizou pelo
seu povo e pela comunidade cearense de um modo geral.
O SR- MAURO BENEVIDES- Farei chegar à família
Pontes, nobre Líder Marco Maciel, a manifestação de V. Ex- e da
sua Bancada Permita-me lembrar a V. Exa e aos demais Colegas
desta Casa que o Dr. Pontes Neto era irmão do ex-Senador Ozires
Pontes, que. quando Deputado, foi colega de V. Ex• na outra Casa
do Congresso Nacional.
Tive o privilégio de conviver durante três legislaturas com o
Dr. José Pontes Neto que, como eu, foi Presidente da Assembléia
Legislativa do Ceará. Durante todo o tempo, sua atuação foi marcante; homem de esquerda que sempre foi, defendeu postulados
ideológicos que considerava os melhores para o mundo e para o
País. E sempre o fez com a maior dignidade, merecendo, portanto,
o respeitO e a admiração de todos os cearenses.
José Pontes Neto foi, sem dúvida, um homem dos mais dignos; durante toda a sua existência, prestou os mais relevantes ser- -viços ao povo do Ceará
Era essa, Sr. Presidente, a homenagem que eu desejava tributar ao eminente coestaduano, desaparecido às primeiras horas de
hoje. S. Ex• foi Deputado Estadual em várias legislaturas, Presidente da Assembléia Legislativa do Ceará e foi sobretudo médico
humanitário, sempre disposto a assistir as classes menos favorecidas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR_ MARCO MACIEL - Sr. Presidente, eu gostaria
que V. Ex• examinasse a possibilidade de conceder-me a palavra
posteriormente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Senador Marco Maciel, V. Ex" falará em outra oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT.
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
e Srs. Senadores, eu gostaria de saudar o extraordinário
feito da Seleção Brasileira de Basquetebol feminina, que se sagrOu
campeã mundial ao derrotar os Estados Unidos e a China, em memorável partida semana passada Às colegas de Hortência e de
Paula, a todos os membros da equipe, os nossos parabéns.

srs

Saúdo também a Seleção Brasileira de Futebol, que estreou
tão bem no campeonato mundial de futebol, nos Estados Unidos, a
partir do desempenho notável de alguns jogadores, como Romário
e Rai, e de todos aqueles que participaram da Seleção.
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O esporte, para nós, é algo de extraordinária importância. A

prova disso é a foima como o Brasil inteiro acompanhou o jogo da
Seleção na tarde de ontem. Praticamente em todas as cidades., em
todos os lares brasileiros, em todas as praças públicas onde havia
algum "telão" ou algum aparelho de televisão, as energias de todos
os brasileiros, o coração, a alma. a mente, tudo estava voltado para
o jogo, no Estádio de Stanford, em Palo Alto, Califórnia, nos Estados Unidos.
É interessante observar que o futebol, esporte preferido dos
brasileiros, é um jogo de equipe, onde o entrosamento entre os jogadores é essencial.
Evidentemente, o destaque de wn goleador como Romário,
de um capitão como Raí é importante, mas não fosse o trabalho de
toda a equipe, inclusive da área técnica, não teríamos desempenho

tão significativo quanto aquele que fez o País vibrar.
O Sr. Mauro Benevides - Permita-me V. Exa um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY -~Ouço V. Ex' com muito

prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Eduardo Suplicy, no momento em que V. Ex- saúda a Seleção Brasileira de Futebol pela extraordinária vit6ria ontem alcançada contra o time da
Rússia, desejo associar-me à homenagem que V. Ex• presta aos
nossos representantes no Campeonato Mundial de Futebol e fazer
votos no sentido de que o êxito de ontem seja reprisado nos com-

promissos posteriores.
O SR. EDUARDO SUPLICY - São também estes os votos, Senador Mauro Benevides, que transmito aos jogadores. Tenho certeza de que esta é a convicção de todo o Senado, a
convicção de todos os brasileiros.
Que possam os companheiros de Romário, de Raí, de Bebeto elevar sobremodo o nome do Brasil, competindo no melhor espírito esportivo, que normahnente caracteriza competições como o
Campeonato Mundial de Futebol ou os Jogos Olímpicos.
Os exemplos que a cada momento assistimos nos gramados
do Campeonato Mundial de Futebol acabam repercutindo sobre
toda a Humanidade, porque sabemos que não apenas nos Estados
Unidos, mas em toda a América Latina, na África, na Ásia, no
Oriente Médio, na Europa, por toda parte os olhos e os ouvidos da
Humanidade estão voltados para os jogos nos Estados Unidos.
Assim foi também o exemplo de Camarões. Com _a_sua_forma alegre de jogar, a forma de dançar após marcar um gol, a forma
risonha com que se porta o goleiro de Camarões, tudo isso constitui extraordinária riqueza, que denota a possibilidade de os povos
se entenderem de maneira pacífica, ao invés de estarem participando de guerras, de conflitos que, em outras oportunidades, infelizmente acontecem na História da Humanidade.
O Sr. José Ricba - V. Ex• me permite mn aparte, Senador
Eduardo Suplicy?
OSR.EDUARDOSUPLICY -Concedo o aparte a V.Ex'
O Sr. José Richa --Associo-me a V. Ex• quando manifesta
a satisfação pelo duplo fato, dignamente comemorado: o título de
Campeão Mundial de Basquete, conseguido pelas nossas jogadoras, comandadas por Hortência e Paula, e a vitória do Brasil no
primeiro jogo da Copa do Mundo. Ao mesmo tempo em que me
associo à homenagem que V. Ex• presta aos nossos atletas, chamo
a atenção para um fato: o Brasil ganhou o título mundial de basquete e houve discreta comemoração; ganha uma partida de futebol e houve aquele escândalo que vúnos ontem. Parecia até se
tratar de comemoração pela conquista do campeonato mundial.
Isso, nobre Senador, deve-se, em parte, à preferência do povo brasileiro pelo futebol. Inegavelmente é o futebol o esporte da preferência nacional, mas o basquete e o vôlei também têm destaque,
pois há um contingente bastante expressivo de brasileiros que
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acompanham campeonatos desses esportes, inclusive de outros
países. Isso significa que também há, por parte dos brasileiros,
uma satisfação muito grande em ver. Por que essa diferença grandiosa na comemoração? Ai é que vem o poder das redes de televisão no Brasil! Por um lado, porque elas batem no sentimento
nacional; por outro, porque, exacerbando o entusiasmo da população nos jogos de futebol, fatura-se mais nos comerciais. Eu gostaria de chamar atenção para este fato, evidentemente reconhecendo
a importância dos meios de comunicação. Penso que essas redes
de televisão deveriam também, em igual intensidade, motivar a
nossa população para outras coisas iguahnente importantes, às vezes mais importantes até do que o próprio futebol. Estou levantando esta questão não apenas para a nossa meditação, mas também
para a meditação de toda a população brasileira. Reconheço que
em alguns pontos o poder da televisão é muito grande, no que diz
respeito à mobilização popular, e que tem havido esse contraste.
Mas, às vezes, para questões até mais importantes, há disponibilidade de os meios de comunicação exacerbarem o entusiasmo, o
patriotismo e vontade nacionais, fazendo dessas reflexões algo que
possa levar os nossos meios de comunicação a atuar também, e
igualmente, em outras questões importantes. Por exemplo: a eleição deste ano, fato bastante importante, que não tem o mesmo espaço concedido e nem a mesma motivação despertada na
população, como se vê na questão do futebol. É claro que há uma
motivação - como disse - muito grande pelo futebol, mas há também wn pouco, ou muito, de interesse comercial. É lamentável
que isso aconteça de forma até distorcida como temos percebido
nesses últimos dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Senador José Ricba, V. Ex• há de convir que, em média, todos nós brasileiros chutamos muito mais a bola desde que nascemos do que a jogamos ao
cesto ou no jogo de voleibol. Isso acontece, creio, com a maioria
dos brasileiros. E, como V. Ex• ressaltou, é quase natural que haja,
por parte dos meios de comunicação, uma cobertura maior por um
esporte que quase todos os brasileiros, especialmente os homens,
amamos demais e jogamos. V. Ex• tem razão quando diz como seria conveniente se toda essa energia positiva, liberada por nós em
favor do futebol, fosse também dirigida para outros problemas tais
como atacar a inflação; fazer com que haja, de fato, formas de realizannos o que parece quase uma mágica para os brasileiros, ou
seja, a retomada do crescimento com a melhoria da distribuição da
renda, acabando com a miséria e a inflaç-ãõ. Então, seria muito importante que pudéssemos canalizar essa energia tão positiva que o
povo brasileiro dirige para o futebol em favor da execução de metas tão importantes, e que hoje constituem no principal objeto das
plataformas dos candidatos à Presidência da República.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Eduardo Suplicy, V. Exame permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Concedo um aparte a V.
Ex'
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Eduardo Suplicy, V.
Ex• aborda o tema da Copa do Mundo de 1994, que é o tema do
dia. E, assim cOmo o Senador José Richa, também preocupo-me
em dar uma ênfase maior à conquista das jogadoras brasileiras,
que conseguiram, pela primeira vez, chegar ao tírulo mundial de
basquetebol. Isso passou quase que despercebido. Neste momento,
tanto V. Ex• quanto o Senador José Richa estão demonstrando o
poder da mídia em fatos como esSes. Gostaria de também prestar
minha homenagem ao grande empresário e locutor desportista Luciano do Valle, que dá atenção especial a antigos esportes amadores, e que hoje já não o são mais, como o voleibol e o basquetebol,
graças às transmissões da Rede Bandeirantes, através da qual tomamos conhecimento desses esportes. Por isso, acho que o Sr. Lu-
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dano do Valie também merece uma parcela desses aplausos neste
momento em que o Brasil conquista o campeonato mundial de

basquetebol. Evidentemente que não temos a mesma repercussão e
intensidade no basquetebol que a mldia dá ao futebol, quando
emissoras importantes transmitem ein cadeia jogos de futebol - e

isso elas não fazem nos outros esportes. Então, acho que o Governo Federal poderia dar o exemplo, reconhecendo o valor dessas
moças que trouxeram um pouco de alegria ao povo brasileiro através da conquista do Campeonato Mundial de Basquetebol, dandolhes também medalhas. Temos no Brasil, acredito eu, a Medalha
do Mérito Esportivo - se não me engano existê essa medallia. E
por que não dar essa medallia em reconhecimento ao trabalho que
essas moças flzeram para a conquista do campeonato mundial?
Acho que elas merecem esse reconhecimento, por parte do Governo, do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação e do seu
amor à camisa. Apenas duas se sobressaem, mas foi uma equipe
que trabalhou em conj'Wl.to. E as duas fizeram questão de dizer, no
momento em que o Brasil conseguiu fazer uma boa equipe de basquetebol, que o time não deveria jogar apenas em decorrência das
duas; por isso conseguinios Chegar lá. E é isso que esperamos,
boje, no futebol. Concluo felicitando V. Ex• pelo pronunciamento
que faz, sugerindo ao Governo brasileiro que reconheça o esforço
dessas moças que conquistaram o Campeonato Mundial de Basquetebol.
O SR. EDUARDO SUPLICY - A sugestão de V. Ex' é
pertinente, Senador Jutahy Magalhães. Inclusive avalio que o Executivo deva estar pensando nesta justa homenagem às companheiras de Hortência e de Paula, lembrando, todavia, que, há cerca de
um mês, a jogadora Hortência foi contemplada com a Medalha de
Mérito do Rio Branco, que o ltamaraty concede àquelas pessoas
que, em qualquer campo, tenham se destacado.
Sr. Presidente, gostaria de informar a V. Ex• que na semana
passada- e muito raramente faço isso- ausentei-me dos_ trabalhos_
da Casa nos dias 15, 16 e 17 para acompanhar a caravana da cidadania no meu estado. A caravana foi iniciada em Barretos, estando
presentes: Luís Inácio Lula da Silva, candidato a Presidente daRepública pelo Partido dos Trabalhadores; o Deputado José Dirceu,
candidato a Governador; a ex-Prefeita Luíza Erundina de Souza,
candidata a Senadora; o ex-Prefeito de Piracicaba, João Hennann,
que foi Deputado Federal e hoje é candidato ao Senado pelo PPS;
contamos também com Parlamentares e com a presença de inúmeras pessoas da frente Brasil pela cidadania. Todos estivemos na região da 11 alta paulista11 , passando pelos Municípios de Bebedouro,
Catanduva, Rio Preto, Femandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Ilha
Solteira, Andradina, Dracena, Presidente Venceslau e visita ao assentamento de Santa Clara, perto do Município de Presidente Venceslau. Depois fomos para Presidente Prudente, onde houve o ato
de encerramento da caravana.
Em todos esses municípios houve concentração de trabalhadores, de produtores rurais locais, de empresários, sobretudo,
agroindustriais ligados ao arroz, à laranja, à cana-de-açúcar, ao
café, à pecuária e à uva. OS temaS desses diálogos giraram, principalmente, em tomo de preocupações de como criar melhores oportunidades de emprego; como associar a tecnologia à preservação
do meio ambiente e à criação de emprego; como fazer para que a
sociedade brasileira crie instituições onde trabalhadores e empresários possam trocar idéias e venham a se sentir mais ouvidos entre eles mesmos e em relação ao próprio Governo, em todos os
níveis.
Houve também a preocupação com respeito à forma de
construir a melhor matriz energética brasileira que leve em conta,
de um lado, a preservação do meio ambiente e, de outro, o aproveitamento melhor possível de nossas riquezas energéticas, seja
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através de nossos rios, seja através da cana-de-açúcar, do petróleo,
da energia solar, ou da melhor combinação.
Foram discutidas as políticas agrícolas e agroindustriais
adequadas, sempre com a preocupação da melhor geração de empregos, sobretudo nas pequenas e médias cidades.
O candidato do Partido dos Trabalhadores, da Frente Brasil
pela Cidadania. encontra-se hoje na África do Sul, onde tem audiência com o Presidente Nelson Mandela, de lá irá, em seguida,
visitar a República Federal da Alemanha.
Tenho observado que mais e mais o povo começa a prestar
atenção nas propostas apresentadas pelos diversos candidatos à
Presidência da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s:r-s e Srs.
Senadores, acredito que quase todas as pessoas que fazem parte do
nosso plenário e até das galerias tiveram o prazer e a honra de conhecer a figura sem par do poeta l\1iguel J ansen Filho.
Paraibano, natural de Monteiro, nascido em 1925, era um
dos raros, talvez o último grande improvisador erudito que havia
em nosso País. Sim, porque ainda existe o Governador Ronaldo
Cunha Lima, que é o último abencerrage, o último remanescente
dos poetas improvisadores eruditos.
Primeiro se foi a figura magnífica de Rogaciano Leite, que
iluminou as terras do Ceará, de São Paulo, do Amazonas, doBrasil com a sua capacidade de improvisar, que chegava a nos deixar
perplexos dentro de uma cultura verdadeiramente excepcional. Depois veio a figura de Euríclides Formiga que, se não me engano,
chegou a ser professor em educandários de Brasília. Também Euríclides, como Jansen Filho, foi paraibano e morreu prematwamente há muitos an_os em São Paulo.
Fonniga, que improvisava e tinha umas peculiaridades na
sua improvisação, como aquela famosa missa que ele dizia que teria sido rezada por um locutor de futebol e que causava uma hilaridade profunda, Fonniga tinha o dom de inverter um soneto e
dizê-lo de trás para diante, palavra por palavra, uma coisa verdadeiramente miraculosa.
O Sr. Mauro Benevides - V. Ex• me permite um aparte?
O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Aureo Mello, ao
lembrar V. Ex•, com o brilho habitual, as figuras de Jansen Filho e
de Formiga, faz mriito bem em incluir, neste mesmo rol de grandes
poetas improvisadores, o grande Rogaciano Leite, -homem que
pontificava realmente pelo seu brilho, pela sua criatividade, pela
sua inteligência vei'dadeiramente fulgurante. No Ceará, tive o privilégio de conviver, de perto, com Rogaciano Leite, contemporâneo que fui dele na Faculdade de Letras da Universidade do Ceará,
e posso dizer que foi um dos mais brilhantes talentos que tive o
prazer de com ele conviver ao longo do tempo. No instante em que
V. Ex• homenageia Jansen Filho, agora desaparecido, associa a
essa homenagem também a figura de Rogaciano Leite. Merecem.
portanto, a nossa admiração, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e o testemunho de que prestaram inestimáveis serviÇos à
cultura do País.
O SR. AUREO MELLQ- Muito obrigado, Senador Mauro Benevides.
V. Ex• ressalta bem o nome do Rogaciano, que inclusive é
autor de letras de músicas imortais, como as que falam dos "cabelos brancos", cantadas pelo Silvio Caldas, e era um improvisador
de surpreender, deixava a pessoa verdadeiramente perplexa. Ele
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dava recitais em teatros~~e, qualquer pessoa podia jogar um mote.
que ele saberia glosar com uma perfeição sem limites.
Além dísso, era uma figura belíssima, de verdadeiro galã de
cinema, tanto que foi cogitado para representar o papel de Castro
Alves, em um filme brasileiro que iria ser feito. O Rogaciáho era,
realmente, um verdadeiro galã. Lá, no Amazonas, ele se apaixonou por mna moça e até hoje, apesar de ser casada tem, em torno
dela. aquela fama de ter sido a grande musa de Rogaciano Leite
nas áreas do Amazonas.
Agora, vem o Jansen Filho. O Jansen Filho era chamado,
inclusive, para realçar reuniões políticas, de ministérios, porque
ele, com aquela capacidade de improvisação que -tinha, Clava um
toque de verdadeira alegria e iluminava qualquer recinto onde estivesse.
Há algum tempo, numa noite, eu já estava deitado quando
tocou o telefone. Era o Jansen Filho. Pedia-me encarecidamente
para fazer o prefácio de mn livro que ele havia escrito sobre o neto
que mora nos Estados Unidos. O neto dele é o Felipe, filho de um
rapaz americano Roberto Dunin, casado com a Terezinha Santos
Jansen, fllha do Jansen Filho. Fiz esse prefácio e o mandei para os
Estados Unidos, e ele foi publicado num trabalho que circula e circulou bastante no Estado da Flórida. onde reside o distinto casal.
O Jansen Filho morou muitos anos em Brasília, onde era
uma figura muito popular. Trabalhava no Ministério da Educação
e Cultura e sua presença era um motivo de alegria, em qualquer lugar onde se apresentasse.
Era casado com a S:f' Maria Francisca dos Santos; tinha um
filho, Paulo Antonio Santos JanSen, e uma filha, Dona Terezinha
Santos Jansen Dunin, casada com o Sr. Roberto Dunin.
Felipe, seu neto, era o encanto do coração de Jansen, que ficava alucinado com aquele menino. Maria Antonia, sua neta, era
outra pedra cintilante, sempre a brilhar no coração de Jansen Filho.
No campo cultural, ele nos deixa wna obra alentada; ao
todo, são 24 obras de sua autoria. Seu último trabalho foi Uma
Vida Vivida em Poesia, que é a reunião de todos os seus livros,
impressa pelo Centro Gráfico do Senado Federal.
Existem poetas que são apenas poetas. Poderia citar os nomes de Luís Franco de Sá Bacelar, de Eurfclides Fonniga, do nosso Rogaciano Leite, de Jansen Filho, e até de Ronaldo Cunha
Lima, que é o último dos improvisadores brasileiros. Antigamente,
havia Laurinda Rabelo, chamado de "o poeta lagartixa", que também improvisava muito bem. Mas não eram improvisadores no estilo dos cantadores sertanejos, pois estes não têm a erudição que
eles tinham. Homens cultos, formados, de grande capacidade jwidica e outras especialidades, eles impressionavam pela beleza daquilo que criavam.
O Sr. 'Mauro Benevides - Permite-me V. Exa uma outra
intervenção?
O SR. AUREO MELLO- Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides- Senador AureoMello, -digo mais
a V. ~: Rogaciano Leite, mencionado por mim há pouco no
aparte que ofereci ao discurso de V. Exa. declamando "O Navio
Negreiro", de Castro Alves, embevecia e eletrizava qualquer platéia. Recordo que, há alguns anos, no Teatro José de Alencar, ele
foi aplaudido em pé durante uns dez minutos, tendo sido compelido a novamente declinar o poema de Castro Alves, fazendo com
que a platéia delirasse de entusiasmo e vibração por aquela manifestação poética de extraordinária significação.

O SR. AUREO MELLO- V. Ex' tem razão. Rogaciano,
tal como Jansen e Formiga, eram seres sobrenaturais; sentfamOs- o
toque elétrico da genialidade naquelas figuras extraordinárias.
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Especiabnente nos últimos tempos, os grandes jornais e as
grandes revistas do Brasil, à exceção da revista Caras - na minha
opinião, atuabnente a revista mais nobre deste País, porque publica poesias, fatos glotológicos e filológicos-. não mais divulgam a
poesia.
A poesia de Rogaciano Leite, de Jansen Filho, de Euríclides
Formiga, de Laurindo Rabelo, "o poeta lagartixa", do próprio Ronaldo Cunha Lima --quando não está atirando nos seus antagonistas - é realmente uma coisa sobrenatural, extraordinária
Os jornais e as emissoras de rádio e de televisão deste Pais
deveriam fomentar mais essa arte lindíssima, que é a poesia A
poesia é semelhante a uma sonda atirada no meio do mar, que atinge precisamente o íntimo da alma de cada pessoa. É uma arte que
vem sendo desprezada, tendo sido contorcida e altamente prejudicada desde o chamado Movimento de 1922, que pretendia a liberdade poética, mas que acabou resultando numa libertinagem, a
qual impede que se cultive a poesia verdadeira.
Não vou falar em outros nomes da grande arte que é a poesia. Basta lembrar O lavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, quando, num dos seus arroubos, escrevia sobre a Pátria:
Latejo em ti, no teu lenho, por onde circulo
e sou perfume, e sombra, e sol e orvalho
e em seiva o teu clamor a minha voz responde
e subo do teu cerne ao céu, de galho em galho.
Aqui, no Senado Federal, o lugar adequado para se relembrar a memória de Miguel Jansen Filho, fica a recordação. Que a
sua abna privilegiada encontre, nos espaços inímitos, a justificativa e a origem de toda aquela beleza e de todo aquele esplendor,
tão cultuados em todos os momentos.
A 1ansen Filho, toda a ternura, a devoção, a admiração, a
estima Ajoelhado espiritualmente, presto-lhe, aqui, diante desta
augusta Casa de homens que legislam, a minha pálida e modesta
homenagem. (Pabnas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de conceder a palavra ao próximo orador, a Presidência associa-se à homenagem póstuma que acaba de ser prestada pelo nobre Senador
Aureo Mello à memória do ilustre poeta paraibano e brasileiro
J ansen Filho, sem dúvida, wn dos nomes tutelares da literatura
bmsileira. A obra que deixou atesta o seu valor, o seu talento, a
sua competência.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalliães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, não pensava em fazer hoje uso da palawa,. pois,
pelo menos para mim, é um dia mais apropriado à meditação do
que ao discurso.
Na Bahia, temos hoje uma preocupação que está competindo até com a Copa do Mundo, que é o problema ligado ao rio São
Francisco. É um tanto desagradável dar a impressão de que a Bahia não quer que as águas do São Francisco sejam levadas a outros
Estados da Região, que também necessitam de água para o seu desenvolvimento. É o desenvolvimento integrado do Nordeste que
deve ser buscado, com todos aqueles Municípios do interior nordestino podendo captar água, venha de onde vier. Para um projeto
dessa magnitude, desejamos que seja realizado um estudo bem
aprofundado, de ordem exclusivamente técnica, que atente sobre o
sentido da possibilidade de execução dessa obra.
Já existem alguns estudos que demonstram que a vazão do
São Francisco diminuiu muito nos últimos anos em razão do assoreamento do rio. Entretanto, é necessário que haja um maior volume de água no rio em virtude das hidroelétricas, construídas na
Bacia do São Francisco, e de projetes de irrigação nas áreas ribeirinhas, que não puderam ser atendidas já que estudos comprova-
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rarn que, em sendo feita a irrigação dessas áreas, faltaria água para
movimentar as 'turbinas das hidroelétricas que levam energia para
o Nordeste.
Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, temos que fazer também um
estudo de prevenção e saber o que essa obra representará para o
meio ambiente. Além disso, existem oUtros poritos que considero
da maior importância: quais terras serão irrigadas e a quem pertencem? Serão terras de latifundiários que terão suas propriedades va-

lorizadas com essa obra? Será que houve uma preocupação no
sentido de desapropriar essas tenas a fun de não levar benefícios a
indivíduos que têm terras e não produzem? Será qUe esses estudos
levaram em conta o período eleitoral e que tal obra não tem recur-

sos orçamentários previstos?·
Sr. Presidente, não desejamos que haja prejuízo para nenhum Estado, mas também não queremos que se desvie do objetivo aquilo que se propõe e que pode ser feito pelo rio São
Francisco, nem que tenhamos que desligar turbinas por falta de
água, por não ter havido esse estudo preventivo. Essa obra, inicialmente, vai consumir mais de 2 bilhões de dólares e ainda não tem
um estudo bem realizado e complementado.
Por que abrir as licitações antes de esses esb.ldos serem executados, antes de uma discussão da sociedade científica e dos técnicos da região, que já deram parecer contrano- a-esSaS- obras'? O
próprio Ministro da Fazenda também não tem uma opinião favorável ao início da execução dessas obras no momento. Por que não
levamos em consideração todos esses estudos e todas essas manifestações'? ContUdo, preocupamo-nos em ver que se busca dar início, para transformar em um fato consumado, aquilo que não
deveria ser feito dessa maneira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou mais uma voz baiana em
defesa não exclusivamente da Bahia, mas do Nordeste; mais uma
voz baiana que pensa no Brasil e não quer que haja mais um racionamento de energia, como tivemos há poucos anos. Essa obra gera
um nível de risco muito grande: o de faltar energia, como ocorreu
na década de 70. Se isto ocorrer, em pouco tempo ONordeste estará sem recursos para o seu trabalho de energização.
Por isso, Sr. Presidente, neste dia de hoje- em que estamos
com a atenção voltada para uma decisão da maior importância,
uma das mais graves decisões que já tive que tomar em minha vida
-, enquanto aguardamos que haja quorum, faço um apelo ao Ministro Aluízio Alves e ao Senhor Presid_ente daRepública no sentido de que pensem bem na oportunidade da execução dessa obra,
que é de grande importâil.cia, para que seja decididD acertadamente
quanto à água que deve ser levada a fim de tomar essa obra uma
realidade. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Antes de conceder a palavra ao próximo orador, a Presidência faz um apelo aos
Srs. Senadores que continuam em seus gabinetes e em outros setores do Senado para que venham a este plenário, a fim de apreciarmos a matéria da Ordem do Dia que diz respeito ao julgamento do
Senador Ronaldo Aragão e cuja decisão dependerá de quorum
qualificado.
Há, na Casa, mais de 60 Srs. Senadores. Entretanto, no plenário, há cerca de 30 Srs. Senadores apenas. Solicito, portanto, aos
Srs. Senadores que venham ao plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há aproximadamente 10 dias, tive oportunidade de participar, através de gravação, do programa A Voz do Brasil, e falar sobre esse tema atual
que tem provocado algumas divergências. Refiro-me à transposição das águas do São Francisco em favor de áreas de outros Estados do Nordeste.
··
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Há poucos momentos ouvi o discurso do nobre Senador Jutahy Magalhães que também teve oportunidade de tratar desse
tema.
Sr. Presidente, acabo de receber uma carta do Sr. José Parente Martins, residente à Rua Heloísa Alberto Torres, no Rio de
Janeiro. S. sa informa que correspondência idêntica havia sido enviada por ele aos jamais de Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília. Permita:-me ler todo o texto, que não é longo. Diz S. s•:
Não entendo bem do assunto, mas sempre ouvi
dizer que a Barragem de Sobradinho, na Bahia, está há
poucos quilômetros do leito do rio Piauí, na Cidade de
São Raimundo Nonato, podendo alcançá-lo até por gravidade, sem necessidade de elevatória, bastando, para
tanto, construir-se um canal de irrigação.
Agora, vejo, revoltado, nos jornais, que o traçado
do Projeto de transposição das águas do São Francisco,
apesar de passar nos limites do meu Estado com a Bahia,
é injustamente excluído.
Entrando pelo Piauí, essas águas iriam beneficiar
uma grande área carente, onde, além de escassa, a água é
"salobra", como se diz por lá, e beneficiaria também, no
firial do curso, o Estado do Ceará.
Será que os Congressistas e bs técnicos do Governo lião têm visão-nacional? Só pensam no corporativis.;.
mo estreito e nos interesses regionais?
E onde estão os políticos e o Governo do Piauí
que se calam neste instante, quando todos os demais Estados "puxam brasa para seu espeto"?
Atenciosamente,

José Parente Martins.
Rua Heloísa Alberto Torres, 306/CEP 22631-31 O
Rio de Janeiro.
Te!. (021) 325-3808- Fax 325-1735
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero agradecer a atenção do ilustre missivista por ter-se dirigido, também, a minha pessoa, mas quero esclarecer a S. sa que, como disse no início deste
discurso, através de A Voz do Brasil fiz um apelo. Essa questão é
duplamente técnica. Exige estudos sobre a viabilidade do projeto
nos dias de hoje, já que sabemos que há quase cem anos se fala na
transposição dessas águas.
Além do aspecto de engenharia, há outras considerações de
ordem técnica. Qual o montante necessário à execução ·do projeto?
Esta é a hora mais. oportuna para ter início obra de tão expressivo
vulto? Que a idéia é aceita em princípio, não-há negar. Desde que
seja possível executar-se o projeto sem atingír o próprio São Francisco e as áreas já favorecidas; desde que existam, no momento,
recursos téctúcos e financeiros necessários __ ao início e até à conclusão da obra; desde que a obra seja oportuna.
Sem dúvida; todos nós aprovaríamos o projeto, ·mesrõ.o porque o combate aos efeitos da secas tem mobilizado a todos, o flagelo periódico precisa ser realmente atacado cientificamente,
dentro de mna visão de justiça social, porque não queremos obras
de vulto no Nordeste para beneficiarem meia-dúzia de proprietários. Queremos obras que realmente atendam aos interesses, sobretudo das populações periodicamente flageladas.
Há mais, Sr. Presidente! Realizou-se aqui, sob o patrocínio
do Correio Braziliense, um encontro para que essa matéria fosse
debatida. Tinha compromissos com a Presidência do Senado, inclusive para presidir importante sessão.--e- Ilão pude comparecer,
mas antes me avistei com S. Ex,. o ilustre Deputado B. Sá, que
também honra, como os demais Deputados e Senadores, a representação do Piauí no Congresso Nacional. Disse-lhe que não poderia estar presente àquele encontro. Perguntei se o Deputado não
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poderia ir. S. Ex• disse-me que compareceria E, então, até solicitei

que falasse também em meu nome.
Se rios do Piauí ficam, aproximadamente, a 25km do São
Francisco, essa proximidade exige um tratamento justo.
O projeto, como foi mencionado, como foi divulgado, projeto ou anteprojeto, inclui o Piauí na segunda etapa Ora, Sr. Presidente, se as águas do Piauí e do Canindé ficam a 2Skm e os gastos
necessários são de reduzida monta. não se expliCa ·que o Piauí,
que, lamentavelmente, ainda é o Estado mais pobre do Nordeste,
venha a ser beneficiado só numa segunda etapa.
Recordo-me ainda, Sr. Presidente, que quando o ilustre Senador Mauro Benevides se inscreveu para falar numa das sessões
do Senado- quero crer que ainda neste mês-, comunicou-me- eu
estava presidindo os trabalhos - que iria tratar desse telna. Eu fiz
ver a S. Ex• que os piauienses, caso o projeto fosse aprovado, caso
as obras fossem realizadas, não aceitariam que s6 iii.inia seiunda
etapa áreas secas do Piauí viessem a ser beneficiadas. E S. Ex• fez
referência a essa insatisfação em seu discurso, esperando -que também o Piauí viesse a ser incluído, e não falou em segunda etapa.
De modo que quero dizer a esse ilustre coestaduano, ao Sr.
José Parente Martins, que nós, piauienses, estamos atentos. Basta
de injustiças e -de discriminações neste País. Se as discriminações
são condenáveis quando se trata do Brasil rico em comparação
com o Brasil pobre, elas são ainda mais recusadas e combatidas
quando se trata de discriminação dentro do próprio Nordeste.
Portanto, Sr. Presidente, encerro aqui essas considerações.
Repito, trata-se de assunto de natureza técnica. Na área da engenharia, transposição das águas. e, na área econômico-fmanceira,
dos dispêndios.
Se ela for viável; se for considerada esta a hora oportuna,
então, Sr. Presidente, que o meu Estado, o Piauí, seja incluído na
primeira etapa, pois, estando seus rios a 25Km, essas áreas secas
do Piauí seriam as primeiras a ser beneficiadas.
Aqui, quero secundar as considerações do nobre Senador
Jutahy Magalhães. E se recursos públicos forem aplicados nessa e
em outras obras no Nordeste, sobretudo para favorecer áreas secas, é preciso saber se essas áreas estão incrustadas em grandes
propriedades, em latifúndios, porque o latifúndio, Sr. Presidente, é
hoje um dos maiores inimigos do progresso do Nordeste e não
pode continuar a merecer o tratamento que vem recebendo de governos desde o Império até os dias de hoje.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares, como Líder, por 5 minutos.
O SR- ODACffi SOARES (PFL-RO. Como Líder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicitei a palavra para comentar rapidamente a decisão do Tribunal de Contas da União,
cujo relatório é da lavra do eminente Ministro Luciano Brandão,
sobre a análise das contas do Governo. S. Exa constatou que o ensino básico no Brasil está abandonado e que 2/3 dos recursos da
educação são destinados aos cursos superiores.
Esse relatório, aprovado pelo Tribunal, tem um outro mérito. Há cerca de 15 dias o ~istro Luciano Brandão, ao analisar as
contas do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, detectou, também, algumas anomalias que, de certo modo,
permitem que recursos públicos sejam direcionados para setores
do empresariado nacional, que já estão saturados e que, inclusive,
já exalir:iram sua capacidade de produção.
O parecer de S. Ex• "detectou que 2/3 dos recursos públicos
destinados ao setor educacional são gastos com as universidades,
onde estão os alunos mais ricos do País".
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Nesse relat6rio, o referido Ministro diz que a camada mais
pobre da população brasileira vem sendo preterida na destinação
das verbas da área de Educação.
E diz ainda S. Ex":
Nas universidades, que recebem a maior parte dos
recursos, pelo menos 50% dos estudantes têm renda familiar superior a _30 salários mínimos. As escolas de 1o
Grau atendem 11 milhões de crianças, cuja renda familiar está entre 1/4 de salário e um salario mínimo.
O documento do TCU - recém-aprovado - mostra ainda que 72% dos universitários brasileiros possuem
casa própria e 47% têm automóvel."
Descrevendo um quadro que mais se assemelha
ao de um país de Primej.ro Mundo, o relatório do Tribu---nal cita .que o Brasil gasta 8.804 dólares por ano com
cada aluno universitário. A Alemanha gasta 5.900 dólares. A Ioglaterra, 5.100 dólares. e o Canadá, 3.975- ao
contrário do Brasil que, sendo um país de Terceiro Mundo, gasta praticamente o dobro.
Diz mais o Ministro Luciano Braridão:
A universidade pública brasileira tem ainda_ um
professor para cada 6,45 alunos, enquanto na universidade particular essa relação é de 15 alunos para cada professor. Nos Estados Unidos, a proporção é de 13 alunos
por professor e, na França, de 23 estudantes por cada
professor.
Afirma o Ministro Luciano Brandão, ipsis litteris:
O Brasil não deveria privilegiar as camadas mais abastadas
com cerca de 3% do Pffi, gastos em educação, com risco de condenar, mais uma vez, toda a nova geração de crianças além do próprio País.
- Nesse relatório, o Ministro denunciou ademais, o descumprimento do dispositivo constitucional que determina a aplicação
de, no mínimo, 50% das verbas da educação no ensino básico. Segundo o levantamento do TCU, esse privilégio não ocorreu somente na dotação orçamentária de 1993. Em 91, o ensino superior
ficou com 61,1% das verbas repassadas para o setor educacional,
enquanto - pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores -, o ensino
fundamental ficou com apenas 1,1 %. Em 92, as universidades públicas absorveram 53,2% do orçamento da Educação, e o ensino
fundamental, 1,7%. No ano passado, somente 0,8% foram gastos
com ensino básico e 56%, com o ensino superior!
Ao analisar as contas do Governo, o TnOunal de Contas da
Unl110 verificou que esse fato é antigo. -0 Senador João. Calmou
que, neste momento, acaba de chegar a este plenário e que é o
"campeão" dessa luta no Congresso Nacional, pelo fortalecimento
do ensino público e, particularmente, pela melhoria do ensino fi.mdamental, já vem, há muito tempo, denunciando essas deformações que, ao contrário de serem corrigidas. são, cada vez mais,
consolidadas na execução orçamentária da União.
O Sr. Mauro Benevides -Permite-me V. Exa um aparte?
O SR- ODACm SOARES - Ouço V. Ex', nobre Senador
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Senador Odacir Soares, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva. feita imPlicitamente em seu
discurso. Se essas distorções vêm ocorrendo ao longo do tempo,
não se pode imputar ao atual Ministro Murilio Hingel qualquer
responsabilidade na destinação desses recursos. Posso oferecer a
V. Exa meu testemunho quanto à atuação clarividente, quanto ao
descortino e, sobrerudo, quanto à preocupação do Ministro em
atender também ao ensino fundamental. V. Exa sabe, se vamos
destinar recursos como merecem as universidades, não podemos,
de forma alguma, deixar de garantir ao ensino fundamental essa
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alocação indispensável de dotações que gararitiun o atendimento

de milhões de crianças em todo o País. O Senador João_ Çalmon
tem sido, como ressaltou V. Ex-, o maior arauto, o mais destemido
propugnador de todas essas destinações de recursos para rubricas
apropriadas no Orçamento da União, no caso específico, do ensino do 1o Grau. V. Ex- fique certo de que, quando se votou o orçamento. ainda no Governo do Presidente Fernando Collor e quando
era :Ministro da Educação o ex-Senador Carlos Chiarelli, defronta-

Jtm)lo de 1994

O Tribunal de Contas da União tem denunciado,
todos os anos, que dos recursos destinados à Educação
apenas são aplicados entre 4 e 4,2% dos recursos desti-

nados à educação na universalização do ensino e na erradicação do analfabetismO.
Diz S. Ex- mais o seguinte:
É dramático observar que, no nosso País, a Carta
Magna é violada." Autor da emenda que levou o seu
nome, Calmon, que originou o ai"t 212 da Constituição
de 1988, pelo qual 18% da arrecadação do Governo têm
que ser destinados à educação. O Senador Calmon vem
alertando há vários anos que existe um superdimensionamento do ensino superior no Brasil.
É o que ele vinha dizendo, ao comentar o aparte do Senador
Mauro Benevides.

mo-nos com medidas provisórias seguidamente reeditadas, até que
encontrássemos, com a assessoria de alto nível do Senador João
Cahnon, uma saída para aquele impasse, instituindo a destinação
dos recursos do salário educação para o Primeiro Grau e para a
pré-escola, o que foi realmente admitido pelo Poder Executivo e
valeu como uma alternativa, encontrada naquela ocasião por parte
do Congresso Nacional, para impedir que se camcterizassem ouNa rea.lidade, esse alerta do Tribunal de Contas, que não é
tras distorções na distribuição das verbas da estrutura educacional
brasileira. Portanto, faço a ressalva de que, em relação ao meu feitO pela primeira vez e que repete denúncia do Senador João Calcompanheiro de Partido, o Ministro Munlio Hingel, sempre houve moo, deve levar o Brasil a mna reflexão sobre o ensino público - o
a preocupação de superar essas distorções que estão apontadas de- fundamental, o médio e o superior - porque temos aqui números
irrespondíveis que indicam estar a União, contrariando dispositivo
lineadamente no relatório do Ministro Luciano Brandão.
O SR. ODACIR SOARES- V. Ex• tem razão e fez qu~~ _da Constituição, quando ao invés de investir maciçamente no ensitão de deixar claro que, em nenhum momento, tive a idéia de fazer no fundamental, investe no ensinO- superior, para -detrimento dos
qualquer observação em relação ao comportamento do Ministro próprios interesses do Brasil.
Gostaria de pedir permissão a V. Ex.a, Sr. Presidente, para
Mun1io Hingel na condução dos negócios relativos à Educação.
Essa é uma questão antiga. E o Governo atual, assim como conceder aparte ao Senador João Calmon, que em suma, termina
os anteriores, notadamente, sempre tiveram dificuldade em resol- sendo o grande responsável por essas discussões que o Brasil vem
vê-la porque, a cada dia que passa, a universidade pública vem ad- fazendo e por essa decisão do Tribunal de Contas da União.
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Odacir Soares, esse
quirindo um perfil maior. Ao invés de ser objeto de uma política
que a interprete, de uma grande reflexão que precisa ser feita na debate que se está travando sobre um tema de tão transcendental
sociedade brasileira. ela vem , por força das próprias deturpações importância omite o nome do autor do art. 60 das Disposições
que estão na sua essência, provocando ampliação dessa deforma- Transitórias da Constituição vigente. Trata~se do Deputado perção. Nem o :Ministro Murílio Hingel nem os demais são_ responsá- nambucano, filiado ao PFL de Marco Maciel, Osvaldo Coelho. Foi
veis por isso. Em decorrêncja das nonnas introduzidas na chamada ele que apresentou, à parte, uma emenda das Disposições Transitó"gestão participativa", que determinou que os reitores das universi- rias da Constituição, vinculando a metade dos recursos públicos
dades fossem eleitos, o corpo de funcionários e o de professores, para a erradicação do analfabetismo e universalização do ensino
fundamental. Mas, nobre Senador Odacir Soares, o Deputado Osao invés de ficarem no parâmetro internacional, ambos cresceram.
valdo Coelho, cujo nome geralmente não é citado - não por máO que temos hoje, por exemp1o, ao contrário do que acontece nos países do Primeiro Mundo, é que, enquanto o Brasil gasta fé, mas por falta de informação - tentou forçar o cumprimento
8.800 dólares por ano com cada aluno universitáiiõ, a Alemanha desse dispositivo constitucional. Com o prestígio e a colaboração
gasta apenas 5.900 dólares; a lng1ateml, 5.100 dólares; o Canadá, da Associação Nacional de Secretários da Educação de todo oBra3.975 dólares. Enquanto o Brasil tem um professor para cada seis sil foi apresentado um recurso ao Procurador-Geral da República
alunos, na universidade particular essa relação é de 15 alunos para pedindo a proclamação, o reconhecimento da inconstitucionalidacada professor. Nos Estados Unidos a proporção é de três alunos de do Orçamento.
O Dr. Aristides Junqueira rapidamente deu provimento ao
por professor e na França, de 23 alunos para cada professor. Enrecurso
e fez subir os autos à consideração do Supremo Tnbunal
quanto isso, tanto o servidor público quanto o professor brasileiro
Federal. L~ esse recurso foi colocado em cima de uma montanha
da universidade são pessimamente remunerados.
de outros recursos que haviam dado entrada anterionnente. QuanEntendo que essa observação do Tribunal de Contas é im- do chegou a vez, um ano depois, de ser examinado esse recurso do
portante, na medida em que proporciona ao Brasil a oportunidade Deputado Osvaldo Coelho, o Ministro Relator exarou o seguinte
da reflexão sobre o ensino público, notadarnente, sobre o ensino despacho: "Como já decorreu o _ano a que se refere esta reprepúblico universitário, como já o fez várias veZeS o Senador João sentação, arquive-se 11 • Por esse motivo, até hoje, em vez dos 9% da
Caimon.
receita de impostos federais à educação, metade dos 18% destinaAntes de conceder aparte ao Senador João Calmon, alerto dos - conforme o Tribunal de Contas denuncia, não este ano, mas
para algumas afirmações que S. Exa fez quanto a essa matéria em nos últimos 4 anos - estão sendo aplicados apenas 4,2 %.
diversas ocasiões anteriores. O Senador João Cahnon é o grande
É uma situação extremamente grave, que infelizmente não
paladino da educação brasileira há muito tempo, e não apenas a está só.-0 Ministro da Educação, a quei:n V. Ex• elogiou de maneipartir da Constituição de 1988.
ra -tão adequada e justa, proclamou, em entrevista publicada no
j"o=l do Brasil e em O Estado de S. Paulo,.que.aeducação brac
-nesâtnml:ão~ o----oovernC"YFederal- não vem -c-lliTiprirrdo- -o-art.
60 das Disposições Transitórias, segundo o próprio Senador João sileira está falida e tende a piorar ainda mais. Entretanto. nobre SeCalmonjá denunciou, que determina que a metade dos 18% da ar- nador Odacir Soares, o Governo, de que participa o magnífico
recadação destinados à educação, ou seja, 9%, sejam investidos na Ministro Murílio de Avelar Hingel, enviou para o Congresso Naeliminação do analfabetismo e na universalização do ensino funda- cional um projeto de fundo social de emergência que reduz os percentuais à educação, nos próximos dois anos, de 18% da receita de
mental, e diz mais:
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impostos Federais para 14,3%, o que representa um corte de mais
de 4 bilhões de dólares.
Não dá para entender essa falta de coordenação do Gover~
no. O Ministro da Educação declara falida a educação; enquanto
isso, o Governo Federal, através do Ministério da Fazenda, então
ocupado pelo nosso brilhante colega Fernando Henrique Cardoso,
propõe uma redução desses percentuais. Agora mesmo, Senador
Odacir Soares, telefonei ao rep6rte{Francisco Gonçalves, do Jornal do Brasil, que publicou essa objetiva reportagem em manchete, fornecendo um dado adicional: com a colaboração de um
colega meu da Câmara dos Deputados, José Abrão, foi apresentada uma emenda, também com o meu apoio, transferindo a responsabilidade do pagamento das aposentadorias e pensões para a área
do Ministério da Fazenda Infelizmente essa aprovação ainda não é
final porque teci que ser submetida à apreciação do Congresso
Nacional e depois à apreciação do Presidente Itamar Franco, que
tem o direito de vetar esse novo dispositivo. Mas tenho a esperan~
ça - para não dizer que tenho a certeza - de que o Presidente !ta~
mar Franco não vetará esse dispositivo porque Sua Excelência foi
um dos Parlamentares com mais entusiasmo pela aprovação dessa
emenda de minha autoria e estimulou-me muito a reapresentá- la.
Presto, assim, uma dupla homenagem: ao Ministro da Educação e ao Presidente Itamar Franco, que não há de decepcionar os
anseios da Nação, que precisa dar a máxima prioridade à educa~
ção, o que até hoje ainda não aconteceu.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Peço a V. Ex'
que conclua, porque vamos passar à Ordem do Dia.
O SR. ODAClR SOARFS- Já vou concluir, Sr. Presidente.
V. Ex• tem razão. A solução para essa questão é simples:
parte dos recursos da educação - inclusive essa é uma denúncia já
feita por V. Ex•- amalmente, é utilizada no pagamento de aposentados e pensionistas.
O Sr. João Calmon- Quase 50%
O SR. ODACIR SOARES - Quaie 50%. Devemos admitir
que ou o Governo aumenta os recursos destinados ao setor, oure-tira das despesas do setor aposentados e pensionistas e os insere
nas despesas da União. Além do mais, temos o Regime Jurídico
Único que prevê, inclusive, um fundo próprio para os servidores
públicos, o que até hoje, lamentavelmente, ainda não foi implantado.
Entendo que essa questão dos recursos da educação passa
por uma solução simples: ou o Governo amplia a oferta de recursos, ou a mantém, tirando das despesas de educação os aposentados e pensionistas.
O Sr. Marco Maciel- V. Ex• me pennite um aparte?

O SR. ODACIR SOARFS- Pois não,'nobre Senador.
O Sr. :Marco Maciel- Serei muito breve em minha intervenção. Desejo apenas exaltar o trabalho desenvolvido pelo Ministro Luciano Brandão Alves de Souza na apreciação da matéria. Eu
o reputo um dos mais competentes homens públicos do País.
Atualmente, S. Ex- atua no Tribunal de Contas da União
tendo sido, inclusive, Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.
Alia sua competência profissional de engenhell'o a uinã. enorme e
sempre reconhecida sensibilidade política. É estudioso, aplica-se
com muita profundidade no estudo das questões que lhe são submetidas e produz peças, como es-sa que V. Exa agora está analisando, que demonstra não somente uma análise bem feita do tema,
como também um exame minucioso dos pontos vulneráveis do relatório. E fere uma questão básica, para mim, que-é a educação.
Continuo entendendo que, enquanto não tivermos dado acesso a
todos ao ensino, e, sobretudo, ao ensino fundamental, certamente,
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não teremos no País cidadania e, conseqüentemente, não teremos
uma verdadeira democracia.
O SR. ODACIR SOARFS- Agradeço a V. Ex', Senador
Marco Maciel.
Para concluir, queria dizer a V. Ex• que esse problema da
educação se insere nas questões básicas que a sociedade brasileira
precisa ver reformadas: a questão ÍIScal, a tributária e a prevídenciária. E temos até, antecedendo a essas questões, Senador Marco
Maciel, a questão da educação. É fundamental, essencial e urge
que se dê uma solução imediata a esse problema.
Era isso que tinha dizer, concordando plenamente - e já o
tinha feito- com as considerações que V. Exa faz acerca do trabalho, da seriedade e da diligência corri que o- .Ministro Luciano
Brandão se dedica às questões que o País deve enfrentar. Referime rapidamente, no começo do meu discurso, a um parecer que S.
Er exarou recentemente, ao apreciar as contas do BNDES, onde
detectou vícios, como o desperdício de dinheiro público em usos
indevidos, aplicados em setores que inclusive já estão saturados de
tànto dinheiro público que já receberam.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que me
deu para fazer essas observações sobre questão tão básica para o
País.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Antes de passar a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, Líder do PFL, e, em
seguida, passarmos à Ordem do Dia, a Presidência faz um apelo
aos Srs. Senadores para que venham ao plenário e tomem assento
em suas bancadas, pois, dentro de poucos instantes, daremos início
à Ordem do Dia.
A Ordem do Dia trata do processo envolvendo o Senador
Ronaldo Aragão, que será objeto de apreciação pelo Plenário do
Senado Fed_etW, tendo como Relator da _Comissão Especial o Senador Dirceu Carneiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Macie~ e, em
seguida, passaremos à Ordem do Dia.
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, desejo, nesta tarde, em breve intervenção, reportar-me a
um evento transcorrido sexta-feira passada, no Recife, que gostaria
de deixar consignado nos Anais desta Casa
Refiro-me, Sr. Presidente, à entrega, pela viúva do ex-Governador Etelvina Lins de Albuquerque, de parte do acervo político do ilustre homem público à Fundação Joaquim Nabuco de
Pesquisas e Estudos Sociais, a FUNDAJ, instituição que nasceu,
como sabem V. Ex•8 , Srs. Senadores, por iniciatiVa do escritor, sociólogo e antropólogo, Gilberto Freyre. ·· O Dr. Etelvina Lins de Albuquerque, que governou Pernambuco e foi um dos mais operosos e probos Governadores de
Estado, destacou-se também no plano nacional, tendo inclusive
exercido em mais de uma oportunidade mandatos federais, quer na
Câmara dos Deputados, quer no Senado da República e, também,
entre outras fWlções, foi Ministro do Tribunal de Contas da União.
Ao falecer, deixou, como era de se supor, um rico acervo resultante de recortes de jornais, fotos, álbuns e cartas, recolhido pelo
CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. O CPDOC deu-lhe o tratamento adequado, nücrofilmando a totalidade desse acervo e, depois~ devolveu os originais à viúva, D. Djanira Falcão Lins de
Albuquerque.
Esta, por sua vez, por meu intermédio, houve por bem fazer
com que parte dos originais desse acervo fosse transferido para
Pernambuco, terra onde nasceu o ex-Deputado e ex-Senador Etelvina Lins.
Na sexta-feira da semana passada, através de um tenno assinado pela filha mais velha do Senador Etelvina Lins, foi entregue
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o referido dossiê. O evento se constituiU numa solenidade muito
simples e discreta, mas nem por isso deixou de ter uma significação muito especial. A ele compareceram pessoas extremamente
expressivas da vida de Pernambuco, entre as quais gostaria de destacar alguns de seus familiares, como o Conselheiro Rui Lins de
Albuquerque, do Tribunal de Contas do Estado, o Dr. Valdemar
Lins de Albuquerque, irmão do falecido e ex-dirigente da Secretaria da Fazenda; o Dr. Clélio Lemos, ex-Deputado Federal e ex-Secretário da Fazenda, Engenheiro Eduardo Lins, sem contar
jornalistas e dirigentes da Fundação Joaquim Nabuco, como o seu
Presidente, Dr. Fernando de Mello Freyre, fillio do escritor Gilberto Freyre, e que hoje dirige, de forma muito competente, os desti-

nos dessa grande fundação de estudos e pesquisas sociais que é o
Instituto Joaquim Nabuco, e o professor Manoel Correia e o escritor Frederico Pernambucano, também dirigentes da instituição, o

Ministro Djaci Falcão, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Advogado Syleno Ribeiro.
O Sr. :Mauro Benevides- Concede-me V. Ex.. um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex" com prazer, nobre Líder do PMDB nesta Casa.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Marco Maciel. a
Fundação Joaquim Nabuco tem um prestígio inquestionável não
apenas para Pernambuco, mas para o Nordeste como um todo e
para o próprio País, com repercussão internacional, em razão das
pesquisas que têm empreendido nos campos histórico, sociológico
e no campo antropológico. Relembro para V. Exa que, quando
exerci a Presidência do Banco do Nordeste e dentro de uma programação de estímulo às atividades de pesquisa cultural, aquinhoei
a Fundação Joaquim Nabuco com uma dotação que, se não era expressiva, pelo menos representou, naquele instante, a minha sensibilidade e a do próprio BNB no apoio a uma instituição de
prestígio consolidado. E, no momento em que V. Exa se reporta à
entrega formal do acervo do saudoso Etelvina Lins à Fundação
Joaquim Nabuco eu realmente entendo, assim corno V. Ex.., que
esse é um fato auspicios-o,·que não se circunscreveãpenã.s a Pernambuco na sua grandiosidade cultural; também se espraia, expande-se pelo Nordeste. Daí por que nós do Ceará. que temos também
um instituto de pesquisas sociológicas., históricas e antropológicas,
sentimo-nos no dever de saudar esse fato. Temos absoluta certeza
de que o Presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Fernando de
Mello Freyre, haverá de continuar essa trajetória que significa urna
projeção ainda maior para essa importante casa de cultura e de
pesquisa.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Mau.ro Benevides, ao tempo em que agradeço o aparte de V. Ex.., desejaria registrar um ponto que me parece fundamental do aparte com que
me honrou V. ExRefiro-me à preocupação que devemos ter em todo o Pafs,
inclusive no Nordeste, com a preservação da memória. Já houve
quem dissesse que o futuro tem um coração antigo. Não podemos
pensar em tennos de futuro do País, enquanto nãõ fOrrn:oS capazes
de nos mirar no passado e de recolher as lições que os nossos antecessores nos legaram.
Certa feita, Alceu Amoroso Lima disse que o passado era
aquilo que fica do que passou. E é a esse passado que me reftro: ao
passado denso da nossa história, e não apenas da nossa história social, da nossa história cultural, mas, de modo especial, da nossa
história política.
Ao doar esse acervo à Fundação Joaquim Nabuco, a familia
do ex-Governador Etelvina Lins contribui para a preservação da
nossa memória, para a preservação do nosso passado. No Brasil,
não temos a cultura do passado, não temos a cultura da memória,
não refletimos sobre os fatos que, de certo modo, representam a
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nossa formação e que deveriam· subsidiar, quem sabe. as nossas
ações futuras.
Por ísso, ao agradecer o aparte de V. Ex• gostaria de acrescentar que estou tentando junto à Fundação Getúlio V argas, que
tem uma instituição modelar no plano de preservação da memória,
principalmente da memória política, para que ceda parte de seu
acervo, que foi microfilmado, ao Instituto Joaquim Nabuco, em
Pernambuco, de tal maneira que este instituto disponha das mesmas peças de que dispõe o CPDOC e, assim, possa haver em nosso Estado uma forma de melhor conhecer a vida e o percurso que
cumpriu o Dr. Etelvina Lins ao longo de sua atividade política.
Dr. Etelvina Lins foi um político que se caracterizou por
sua competência, maS que se notabilizou, também, pela seriedade
e pela probidade com que se desincumbia das diferentes funções
públicas. Dr. Etelvina Lins, Senador, chegou a esta Casa muito jovem, a honrou e trouxe sua contn"buição para o melhor conhecimento dos nosSOs problemas políticos.
Vale destacar que Dr. Etelvina Lins chegou a ser candidato
a presidente da República nas eleições de 1955; todavia, num gesto nobre, retirou sua candidatura em favor de wn entendimento
que somasse maior conjunto de forças partidárias.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V.
Ex• que fizesse constar do meu pronunciamento o discurso que na
solenidade referida foi proferido pela filha primogênita do Dr.
Etolvino Lins, a Dr' Inab Lins de Albuquerque, que traçou, numa
brevíssima fala, o perfil do ex-Governador, pessoa a quem me ligava por laços de amizade e de parentesco.
Sr. Presidente, gostaria também de solicitar a V. Ex-- que
desse como lida a relação dos documentos que foram entregues à
Fundação Joaquim Nabuco. O acervo dividamente microfilmado e
no Arquivo Nacional se encontro na Fundação Getúlio Vargas. Esperamos que, brevemente, através de gestões e contatos que manterei com a Dr Celina V argas do Amaral Peixoto, possamos obter
o restante do acervo do ex-governador Etelvina Lins.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MARCO MACIEL NO SEU PRONUNCIAMENTO:
- Últbna Hora. Recife = I
-Última Horà. Rio de Janeiro= 5
- Última Hora. s. I. = 1
-Vanguarda. Rio deJaneiro = 1
-Veja (revista)= 5 (recortes)
- Álbuns com recortes de jornais = 2
- 22 envelopes contendo 8.328 recortes de jornais correspondentes ao período:
-n"1 (1937 a 1953) = 329
- n• 2 (1954- janJabr.) = 262
- n• 3 (1954 - maio/dez.) = 41 o
- n• 4 (1955- janJabr.) = 420
- n• 5 (1955- maio)= 355
- n• 6 (1955- jun.) = 319
- n• 7 (1955- jul a dez. 1956) = 153
- n• 8 (1957 a 1959) = 455
- n• 9 (1960 a 1961) = 757
- n• 10 (1962) = 514
- n• 11 (1963 a 1970) = 215
- n"12 (1971) = 412
- n• 13 (1972) = 345
- n"14 (1973) = 231
-n"15 (1974- jan./abr.) = 435
- n"16 (1974- maioljun.) = 347

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

- n• 17 (1974- jul.) = 358
- n• 18 (1974- ago.) = 537
- n• 19 (1974- set) = 384
-n• 20 (1974- out.) = 427
-n"21 (1974- nov.) =397
-n• 22 (1974- dez. a 1979) = 266
- Diário Oficial. Recife = 26
- Diário Oficial. Rio de Janeiro = 3
-Diário Oficial. s. I.= 15
-Diário Popular. São Paulo = 5
- O Estado. Fortaleza = 1
-Estado de Minas. Belo Horizonte 1
-O Estado de S. Paulo. São Paulo= 16
-Plan. s_J. =I
-Fatos & Fotos (revista)= I
- Folha da Manhã. Recife = 24
- Folha da Manhã. São Paulo = 2

=

-Folha de S. Paulo. São Paulo= 3
- Fronteira. Recife =1
-A Gazeta. São Paulo = 2
- Gazeta do Povo. Curitiba = 3
-O Globo. Rio de Janeiro= 37
- A Hora. São Paulo I
-Imprensa Popular. Rio de Janeiro= I
-O Jornal. Rio de Janeiro= 14
-Jornal da Semana. Recife = 2
-Jornal de Brasília. Brasília= 7
-O Jornal de Minas. s. I,= I
-Jornal do Brasil. Rio de Janeiro= 75
-Jornal do Commercio. Recife= 43
-Jornal do Comércio. Rio de Janeiro= 2
- J ornai Pequeno. Recife = 9
-Luta Democrática. Rio de Janeiro= 2
-Manchete (revista)= 8 (recortes)
-Minas Gerais. Belo Horizonte 1
-O Mundo. s. I.= I
-A Noite. Rio de Janeiro= 4
-A Notícia. Rio de Janeiro= I
-O Povo. Fortaleza = 2
-Recortes sem o título do jornal =_271
- Republica. Lisboa. Portugal = I
-O Semanário. s. 1. = 2
-A Tarde. Salvador= I
-Tribuna da Imprensa. Rio de Janeiro = 58
- Última Hora Porto Alegre 1
RELAÇÃO DE DOCUMENT7JS DO ARQUIVO
ETELVINO UNS:
- Caixa cOntendo 900 recortes de jornais colados em folhas
de papel ofício:
- A1llalidade. s. I. = I
- Binôrrúo. Jornal da Semana. Belo Horizonte= 1
- Careta Recife 1
- Clarim. Porto Alegre= I
- O Combate. Rio de Janeiro 1
- Correio Braziliense. Brasília= 4
- Correio da Manhã. Rio de Janeiro = 19
- Correio da Manhã. s. I. = I
- Correio do Ceará. s. 1. = l
- Correio do Povo. Porto Alegre = 1
-Correio do Sirijí. Vicência = 1
- Correio Paulistano. São Paulo = l
-O Cruzeiro. Rio de Janeiro (revista)= 20
-Democracia. s. 1. 1
·

=

=

=

=

=

=
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- O Dia. Rio de Janeiro = 1
- O Diário. Belo Horiwnte = I
- Diário. Recife = I
-Diário Carioca Rio de Janeiro =9
-Diário Comércio e Indústria. São Paulo= 1
- Diário da Assembléia. s. I. 2
-Diário da Justiça. Rio de Janeiro= I
- Diário da Manhã. Recife= 5
- Diário da Manhã. s. I. = 2
-Diário da Noite. Recife= 21
-Diário da Noite. Rio de Janeiro= 2
- Diário de Brasília. Brasflia = 1
- Diário de Noticias. Porto Alegre = I
-Diário de Notícias. Rio de Janeiro= 13
-Diário de Notícias. s. 1. = 2
-Diário de Pernambuco. Recife= 61
-Diário de São Paulo. São Paulo = 1
- Diário do Comércio. s. L = 1
-Diário do Congresso Nacional. Rio de Janeiro= 58

=

TERMO DE DOAÇÃO N" 12/94- PROJU
Pelo presente Tenno de Doação, a Sr" Djanira Lins de Albuquerque, brasileira, viúva, residente e domiciliada nesta cidade,
neste ato representada pela Sr" Inah Lins de Albuquerque Coimbra, delibera doar, como por efeti.vamente doado tem, à Fundação
Joaquim Nabuco, o acervo que pertencia ao meu marido, Doutor
Etelvina Lins de Albuquerque, constituídO -de recortes de jornais,
devidamente discriminado em relação anexa, parte integrante do
presente Tenno.
A Fundação Joaquim Nabuco, entidade vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, inscrita no CGC-:MF sob o no
09.773.16910001-59, sediada nesta cidade à Av. 17 de Agosto,
21 '8:1, Casa Forte, neste ato representada pelo seu Presidente, Dou:tor Fernando de Mello Freyre, declara aceitar o valioso açervo ora
doado, destinando-o ao seu Centro de Documentação e de Estudo
da História Brasileira Rodrigo Mello Franco de Andrade/Coordenadoria de Documentos Textuais, do Instituto de Documentação.
A presente doação se faz em caráter irrevogável e irretratável, sendo transmitidos neste ato pela Doadora, que responde por
si, seus herdeiros e sucessores, à Fundação Joaquim Nabuco, todo
o direito, domínio, ilção e posse sobre os bens objeto deste instrumento.
Do que, para constar, lavrou-se este Termo de Doação em 4
(quatro) vias de igual teor e forma, que são assinadas pelas partes
para que produzam os mesmos efeitos jurídicos.
de 1994.- lnah Lins de AlbnquerRecife, de
que Coimbra, Representante da Doadora.
Fundação Joaquim Nabuco
Fernando de Mello Freyre, Presidente.
Testemunhas: seguem assinaturas.
ilustríssimo Senhor Presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Dr. Fernando de Mello Freyre.
Excelentíssimo Senador Marco Antônio Maciel, parentes e
amígos:
A simplicidade material de todos da nossa famflia, testemunha em favor de meu pai.
Traço que, aliás, o mais ferrenho adversário político dele
nunca negou - a probidade.
Nesta hora vivida pela Nação brasileira achei que esta deve~
ria ser a minha primeira reflexão.
Tenho honra desta pobreza material tanto quanto da riqueza
moral que dele recebi e soube respeitar.
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Na atual realidade mundial, especialmente no momento vivendado por nós, brasileiros, testemunhamos perecer por toda a
parte as divergências ideológicas e nascer do essenCial do povo
brasileiro, novas e decisivas categorias: probos e ímprobos, pensa~
menta este presente nos sennões do grande Vieira.
Penso - sem nunca ter sido udenista - que a honradez há de
servir de vértice do futuro mundo, inclusive, os probos, sejam eles
ricos ou pobres, o que me faz lembrar o slogan predominante da
vida pública de Etelvino Lins, quando candidato da UDN à Presidência da República em 1955- "Pobre e honesto como você".
Neste momento, corno representante da família, cabe-me
enfatizar que fica confiado à-Fundação Joaquim Nabuco o arquivo
que, com tanto amor e dedicação, Etelvina Lins organizou ao longo de quase quarenta anos de sua honrada vida pública. com o
pensamento sempre voltado para Pernambuco e o Brasil.
Agradeço de modo especial, o inestimável interesse do Senador Marco Antônio Maciel, aqui presente, sem o qual não teria
sido possível a realização desta cerimônia.
·
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) - Peço aos Srs.
Senadores que ainda não estão em plenário que venham a este re·
cinto.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 58 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Iteml
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no 53, de 1994 {apresentado como conclusão do Parecer n° 161, de 1994, da Comissão Temporária criada
nos termos do art 33 do Regimento Interno), que declara a perda do mandato do Senador Ronaldo Aragão.

Junho de 1994

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador Dirceu Carneiro, peço a V. Exa que aguarde as providências que estão
em andamento para que possamos tratar do assunto para o qual a
sessão foi convocada.
Solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário.
(A sessão transforma-se em secretq às J6h58min
e volta a ser pública às 17h48min)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência
convoca sessão conjunta a reaJ.izar-se hoje, às 19h, no plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão extraordinária de amanhã, às 10h, a seguinte

ORDEM DO DIA
- 1PROJETO DE RESOLUÇÃO W 53, DE 1994
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 53,
de 1994 (apresentado como conclusão do Parecer n° 161, de 1994,
da Comissão Temporária criada nos termos do art. 33 do Regimento Interno), que declara a perda do mandato do Senador Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h48min.)
ATA DA 44" SESSÃO, REALIZADA EM 16DE MAIO DE 1994
(Publicada no DCN- Seção ll, de 17 de maio de 1994)

REI1FICAÇÃO
Na página no 2321, 2• coluna, imediatamente após a ComuA presente sessão destina-se à apreciação do Projeto de Resolução n° 53, de 1994, apresentado pelo Parecer n-o 161 da Comis- nicação da Presidência relativa ao encerramento, no dia 12 do corsão Temporária, inCumbida de relatar a representação da Mesa rente do prazo para apresentação de emendas, inclua-se por
contra o Sr. Senador Ronaldo Aragão, admitida pelo Parecer· no 61
omissão a seguinte fala:
da Comissão de ConstiOJ.ição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Encerra-se
hoje o _prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
Plenário na sessão do dia 17 de março.
O Parecer n° 161, nos termos do art 33, § 2°, do Regimento
-Projeto de Lei da Câmara n• 180, de 1993 (n• 1.898/91,
Interno, oferece o Projeto de Resolução no 53, de 1994, que con- na Casa de origem}, que dá nova redação ao 3rt. so da Lei no
cluiu pela perda do mandato do Sr. Senador_ Ronaldo Aragão por 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que uinstirui amparo prevideninfreção do art. 55, § 2•, da Constituição Federal, combinado com · ciário para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá
o art 32, inciso TI, da Lei Interna.
outras providências 11 ;
De acordo com o disposto no art 197, inciso I, alínea c, do
e
Regimento InternO, a matéria deverá ser aprec~a em sessão se-Projeto de Lei da Câmara n• 185, de 1993 (no 2.398/91,
creta
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 71 da ConsoSolicito aos Srs. funcionários ·as providências necessárias, a lidação das Leis do Trabalho- CL-T, prescrevendo sanção a ser
fim de que seja respeitado o dispositivO regiinC:nl:áL
aplicada em caso de descumprimento do disposto no caput do reA Presidência pede aos Srs. Senadores que venham ao Ple- ferido artigo.
Os Projetas não receberam emendas.
nário.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportuna~
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
mente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovoU-, e CU, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 26, DE 1994
Aprova o texto da Convenção sobre a Elimina-

ção de Todas as Formas de Discriminação Contra a
Mulher, assinado pela República Federativa do Brasil, em Nova Iorque, cm 31 de março de 1981, bem
como revoga o Decreto Legislativo D 0 93, de 1983.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimi.riação Contra a Mulher, assinado pela República Federativa do Brasil, em Nova Iorque, em 31
de março de 1981.
Parãgrafo único. São sujeitos à_ aprovação do Congresso
Nacional quaisquer ates que impliquem modificações da Convenção, bem como quaisquer atos que, nos tcrinos do art. 49, I, da
Constítuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio naciorial.
Art. 'r Este Decreto Legislativo _entra em vigor na data de
sua publicação.
Art, 3° Fica revogado ·o Decreto Legisla~ivo n° 93, de 19_?3.
Senado Federal, 22 de junho de 1994.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇAO DE TODAS AS
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER
Os Estados-Partes na presente Convenção,
Considerando que a Carta das Nações Unidas reafrrma a fé
nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da
pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher.
Considerando que a Declaração Universal dos_ Direitos Humanos reafirma O princípio dã-não-discfiininaÇão e Proclama é]ue
todos os seres humanos nascem livres e iguais em-di~d_ade e direitos e que toda pessoa pcx:le invocar todos os direitós e -liberdades
proclamados nessa Declaração, Se::rri distinção alguma, inclusive de
sexo.
Considerando que os Estados-Partes nas Convenções Internacionais sóbre Direitos Humanos têm a obrigação de garantir ao
homem e à mulher a igualdade de gozo de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos.
-

Observando as-convt:iriÇQes inteinaClOD.ais-cdiiCluídai sob os
auspícios das Nações Unidas e dos orgru;ü.s.mç~ especializados em
favor da igualdade de direitos entre o homem e a mulher.
Observando, ainda, as resoluções, declarações c recomendaçi)e:s aprovadas pelas Nações Unidas e pelas AgênCias Especializadas para favorecer a igualdade de direitos entre o homem e a
mulher,
Preocupados, contudo, com o fato de que, apesar destes diversos instrumentos, a mulher continue sendo objeto de grandes
----discriminições,
· Relembrando que a discii.ri::ú.naÇão COntra a mulher viola os
pnTICípios-da igualdade de direiios C do resPeito da digriidade hu-.mana; dificUlta -a particiPaçãO-da mulher, nas mesmas condições
que· o homem, na vida política, social, económica e cultural de seu
paf~, constitu-i Um obstáculo ao aunlento do bem-estar da sociedade e da família e difícuHã. o pleitO dese~volvimento das potenciali. dades da mulher para prestar serviço a· Seu pafs e à humanidade,
Preocupados com o fato de que, em situações de pobreza, a
mulher tem um acesso mínimo a-alimentação~ à saúde, à educação,
à-CipacitaçãO-e àS õportUD.ldades de emprego. ãssim cornO à satisfação de outras necessidades.

DECRETO N' 89.460, DE 20 DE MARÇO DE 1984
Promulga- a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher,
1979.
O Presidente da República,
Considerando que o Congresso Nacional, aprovou, pelo Decreto Legislatívo-n° 93, de 14 de novenibro·de 1993, a Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas_ de DiscrirnlliiÇão contra a
Mulher, assinada pela República Federativa do Brasil, em Nova
Iorque, no dia 31 de março de 1981, com reservas aos-seus artigos
!5, parágrafos 4"e 16; parágrafo ! 0, alínéãs (à), (c), {g) e (h);
- - ~onsiderandO que o Instrumento da Ratifkação à referida
Convenção pela República Federativa do Brasil foi depositado
junto ao Secretaríado-Geral da Organização das Nações Unidas, a
1o de fevereiro de 1984;
Considerando que a mencionada Convenção entrou em vigor para o BraSil, Cm 2 de março de 1984, decreta:
Artigo 1° A Convenção· sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, 1979, a pensa por cópia

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de I 994

EXPEDIENTE
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ao presente Decreto, ressalvadas as reservas aos seus artigos 15,
parágrafos 4°e 16, parãgrafo 1°, alíneas (a), (c), (g) e (h), serã executada e cumprida tão inteiramente cotnõ nela se contém.
Artigo 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi~
cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 ·ae março de 1984; 163° da Independência e 96°
da República. -JOÃO FIGUEIREDO- R.S. Guerreiro.

CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER
Os Estados-Partes na presente Convenção,
Considerando que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé
nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da
pessoa e na_ igualdade de direitOs do homem e da muij:ler,
Coosideraodo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos reafm:na o princípio da não-discriminação e proclama que todos

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que
toda pessoa pode invocar todos os direitos e liberdades proclamados
nessa Declaração, sem distinção alguma, inclusive de sexo,
Considerando que os Estados-Partes nas Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos têm a obrigação & garantir ao
homem e à mulher a igualdade de gozo de todos os di,re~l-QS econô~
micos, sociais, culturais, civis e políticos,
Observando as cOnvenções internacionais concluíJas sob os
auspícios das N~ções Unidas e dos organismos especializados em
favor da igualdade de direitos entre o homem e a mulher,

Observaodo, ainda, as resoluções, declarações e recotnendaÇ5es aprovadas pelas Nações Unidas e pelas Agências Especializadas
para favorecer a igualdade de direi.te$ entre o homem e a mulher,
Preocupados, contudo, com- o fato de que, apeSar destes di~
versos instrumentos, a mulher continue sendo objeto de grandes
discriminações,
Relembrando que a discriminação contra a mulher viola os
princípios da ignaldade de direitos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições
que o homem. na vida politica, social, económica e cultural de seu
pais, constitui um obstáculo ao aumento do bem~estar da sociedade e da família e dificulta o pleno_desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade,
Preocupados com o fato de que, em situações de pobreza, a
mulher tem um acesso mínimo à alimentação, à saúde, à educação,
à capacitação e às oportunidades de emprego, assim como à satisfação de outras necessidades,
Convencidos de que o estabelecimento d.a Nova Ordem
Econômica Internacional baseada na eqüidade e na justiça contri-
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buirâ sigóificativamente para a promoção da igualdade entre o ho~
mem e a mulher,
Sali'?Iltando que a eliminação do apartbeid, de todas as for~
mas de raciSmo, discriminação racial. colonialismo, neocolonialismo, agressão, ocupação estrangeira -e dominação e ~t~rferência
nos assuntos intenioS dos Estados é _essencial para o pleno exercício dos direitos do homem e da mulher,
- - Afrrma:il.do-qUe o fortaleci.Jnento da paz e da segtliãnça m-temacionais, o alívio da tensão internacional, a cooperação mútua
entre todos os Estados, independentemente de seus sistemas eco~
nômicos e sociais, o desarmamento geral e completo. e em particular o desarmamento nuclear sob um estrito e efetivo controle
internacional, a afu'mação- dos princípios de justiça, igualdade e
proveito mútuo nas relações entre países e a realização do direito
dos povos submetidos a dominação colonial e estrangeira e a ocu~
pação estrangeira, à autodeterminação e independência, bem como
o respeito dã. soberania nacional e da integridade territorial, promoverão o progresso e o desenvolvimento sociais, e, em conse-qüência, contnDuirão para a realização da plena igualdade entre o
homem e a mulher,
Convencidos de que a participação máxima da mulher, em
igualdade de condições com o homem, em todos os ca,mpos, é in. dispensável pãra o desenvolvimento pleno e completo de um país,
o bem-estar do mundo e a causa da paz,
Tendo presente a grande contribuição da mulher ao bem-es- tar da família e ao -desenvolvimento da s-ociedade, até agora não
p~enamente reconhecida, a importância social da maternidade e a
função dos pais na família e na educação dos filhos, e conscientes
·de que o papel da mulher na procriação não deve ser tausa de discriminação mas sim que a educação dos filhos ·exige a responsabilidade compartilhada entre homens e mulheres e a sociedade como
um conjunto,
Reconhecendo que para alcançar a plena igualdade entre o
homem e a mulher é necessário modificar o papel tradicional tanto
do homem como da mulher na sociedade e na família,
Resolvidos a aplicar os princípios enunciados na Declaração_ sobre a Eliminação da Discriminação contrã a Mulher, para
isto, a adotar as medidas necessárias a fim de suprimir essa discriminação em todas as suas formas e manifestações,
Concordaram no seguinte:

PARTE!
Artigo 1°
Para os fins_ da presente Convenção, a_ expressão "discriniinação contra a mulher" significará toda a distinção, exclusão ou
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restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercíciO pêla mulher, independentemente de seu estado civil, com base na
igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural
e civil ou em qualquer outro campo,
Artigo 2°
Qs Estados-Partes condenam a discrimíiiiiÇ-ão'COritfa a mU.:
lher cm todas as suas formas, concordam em seguir, por todos os
meios -apropriados e sem dilações, uma política destimida a eliminar a discriniinação contra ã niulher, e com tal objetivo se comprometem a:
a) consagrar, se ainda não o tiverem feito, em sUás- -coriSUtuições nacionais ou·em-ou."tralegislação apropriada o princípio da
igualdade do homem e da mulher e assegurar por lei outros meios
apropriados à realização prática desse principio;
b) adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter,
com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra
a mulher~
c) estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher
numa base de igualdade com os do homem e garantir, por meio
dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, e proteção efetiva da mulher contra todo ato de discrinrinação;
d) abster-se de incorrer cm todo ato ou prática de discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e instituições
públicas atuem em conformidade com esta obrigação;·
e) tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a ·mulher praticada por qualquer pessoa; organização ou
empresa;f) adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter
legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e
práticas que constitúain discriritin8.ção corii.ra a mUJhÚ; g) derrogar todas as disposiÇões- penais naCiõilals-QUe Co:ristitiiam discrin:ili:uiÇão contra a muJher.

b) garantir que a educação familiar i.ridua uma compreensão adequada da maternidade como função social e o reconhecimento da responsabilidade comum de homens e mulheres no que
diz respeito à educaÇão e ao deSenvolVimento de seus filhos, enM
tendendo-se que o interesse dos ftlhos constituirá a consideração
primordial em todos os casos.

Artigo 6°
Os EstadosMPartes tomarão todas as medidas apropriadas,
inclusive de caráter legislativo, para suprimir tOdas as formas de
tráfico de mulheres e exploração da prostituição da mulher.

PAR1EII
Artigo 7°
Os- Estados-Partes toinarão todas as medidaS aproPriadas
para eliminar a discri.mfu.a.Ção contra-a -mulher na vida política e
pública do país e, em particular, garantirão, em igualdade de conM
dições com os homens, o direito a:
----- - a) votar, em todas as eleiçõeS e- referenda "públicos e ser elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de eleições
públicas;
b) participar na formulação de políticas governamentais e
nã execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as
funções públicas em todos os planos governamentais;
c) participar em orgal:iizações e associáções não-governamentais que se ocupem da vida pública e politica do pais.

Artigo 8".
Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas
para garantir à mulher, em igualdade de condições com o homem e
sem discriminação alguma, a oportuidade de representar seu governo no plano internacional e de participar no trabalho das organizações internacionais.

Artigo 9"
L Os_ Estados-Partes outorgarão às mulheres direitos- iguais
aos do_s_ homens para adquirir, mudar ou conservar sua nacionaliArtigo 3°
®de~ garantirão, em particular, que nem o casamento com um esOs Estados-Partes tomarão, em tcrlas as esferas e, eni partitrangeiro, nem a mudança de nacionalidade do marido durante o
cular, nas esferas política, social, económica e cultural, todas as casamento, modifiquem automaticamente a nacíOnalidade da espomedidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegu- sa. a convertam em apátrida ou a obriguem a adotar a nacionalidarar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objeti- de do cônjug_e.
vo de garantir-lhe o exercício e gozo dos direitos humanos e
2 Os Estados-Partes outorgarão à muJher os mesmos direiliberdades fundamentais em igualdade de condições _com o ho- - tos que ao homem no que diz respeito à nacionalidade cios_ fiJhos.
mem.
Artigo 4°
1. A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais de
caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o
homem e a mulher não se considerará discriminação na fÜrina definida nesta Convenção, mas de nenhuma maneira impliCará,
como conseqüência, a manutenção de normas desigi.uiJS o_u ~epara
das; essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de
oportunidade e tratamento houverem sido alcançados.
2. A adoção pelos Estados-Partes de medidas especiais, inclusive as contidas na presente Coovenção, destinada a proteger a
maternidade, não se considerará discriminatória~--

Artigo s•
Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para:
a) modificar os padrões sóciO-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias, e de qualquer outra índole que
estejam baseados na idéia de inferioridade com superioridade de
qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres;

PARTE III
Artigo 10

os- Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas
para eliminar a discriminação contra a mulher, a flm de assegurarlhe a igualdade de direitoS com o homem na esfera da educação e
em particular para assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres:
af As mesmas condições de orientação em matéria de car-reiras e caPaci"tação proflsSional, acesso aoS estudos e obtençãO de
diplomas nas instituições de ensino
todas as categorias, tanto
em zonas rurais como urbanas; essa igualdade deverá ser asseguraM
da na educaç3:o pré-escolar, geral, técnica e profisSional, incluída a
educação técnica superior, assim como- todos os tipos de capacitação profissional;
b) Acesso aos mesmos currículos e mesmos exames. pessoal docente do mesmo nível profissional, instalações_ e material
escolar da mesma qualidade;
c) A eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis
masculino e feminino em todos os níveis e em todas as formas de
ensino mediante o estímulo à educação mista e a outros tipos de

ae
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educação que contribuan;t_para alcançar este objetivo e, em particular, mediante a modificação dos livros e programas escolares e
adaptação dos métodQs de_ ensino;___ _
d) As mesmas oportunidades pai-a obtenção de bolsas-deestudo e outr.as subvenções para estudos;
e) As mesmas oportunidades de acesso aos programas de
e?ucação supletiva, inçluidos os programas de alfabetização fimClonai e de adultos, com vistas a reduzir, com a maior brevidade
possível, a diferença -de conhecimentos existentes entre o hOmem e
a mulher;
f) A redução da taxa O.e abandono feminino dos estudos e a
organização de programas pata aquelas jov"ens e mulheres que te-

nham deixado os estudos prematuramente;
g) As mesmas oportunidades para participar ativamente nos
esportes e na educação tisica;
h) Acesso a material informativo específico- qU(f contribua
para assegurar a saúde e o bem-estar da família, inCluída a informação e o assessoramento so9re_j)lanejarriintó -da falnilia.
Artigo 11
!. Os Es~os:P~s _adotarão todas as Il)edicla~ ~J"opriadas
para eliminar a discnmmaçao contra ã mulher na esfera_ do emprego a fim de assegurar, em condições "de igualdade entre homens e
mulheres, so mesmos direitoS-, em partiCular:
a) O direito ao trãbalho como direito inalienável de todo ser
humano;
~~
b) O direíto às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de
emprego;
c) O _direito de escolh~r ijvremente profissão e emprego, o
dir~ito à p~omoção e à estabilidade JlO emprego e a todos os benefíclOs e outras condições de serviço, e o direito ao acesso à formação e à atualização profisSionais, incluindo aprendi~gem,
formação profissional superior e treinamento periódico;
d) O direitO a igua.I remuneração,_ iD.clusive beneficiós, e
i~aldade ~tratamento relativa a um trabalho de-igual Valor, -isSllll como Igualdade de tratamento com re_speifo -à avaliação- da
qualidade do trabalho;
~
e) O direito à seguridade social, em-partícrilai- em casOS-de
aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra incapacidade para trabalhar, bem como o direito a férias p:aias;
t) O d_iieito ~ proteção da saúde e à segurança nas condições
de trabalho, mclustve a salvaguarda da função de reprodução.
2. Afim de impedir a discriri:liiiação contra a mulher por ra_...
zões de casamento ou materni_dade e assegurar a efetividade de seu
direito a trabalhar, os Estados-ParteS tomarão a~ niedidas adequadas pam:
~
. a) Proibir, sob sanções, a demissão por motivo de gravidez
ou licença de maternidade e a discriminação nas 'demissões motivadas pelo estado civil;
~) lmpl~_tar a. licença~ niatem"idade, coiDSalârio pago ou
benefíc10s socws comparáve1s, sem perda do emprego anterior,
antigüidade ou benefi_çj_Q~ sociais; ·
c) Estimular o forn_ecimerito de seiVlÇóS sociais de ·apoio riecessários para permitir~cpie os pais combinem- as obrigações para
com a família com as· responsabilidades do traba}hq_e ~participa
ção na vida pública, especialmente mediante o fomento da cria.Çoo
e desenvolvimento de uma rede de serviços destinados ao cuidado
das crianças;
.
d) Dar proteção especial às mulheres durante -a graVidez nos
tipos de trabalho.comprovadamente prejudiciais para elas.
3. A legislação protetora relacionada com as questões conlpreendidas neste artigo será examinada periodicamente à luz dos
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coohecimentos científicos e tecnol6_gicos e será revista,. derrogada
01,1 ~pliada conforme as necessidades.

Artigo 12

!·Os Es~:P~s adotarão todas as mocticias apropriadas
para eliminai a discnmmação contra a frrtilher na esfera dos cuidados médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre
homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao planejamento familiar.
2. Sem prejuízo do disposto no parãgrafo 1', os EstadosP~s garantirão à mulher assistência apropriada em relação à graVIdez, ao parto e ao_ periodo posterior ao parto, proporcionando
assistênc~a gratuita quando assÍiíl for necessário, e lhe assegurarão ·
uma nutrição adequada durante a gravidez e a Jactância.
Artigo 13
. . Os E~~s-.Partes adotarão todas as medidas apropriadas para
eliminar a discnmmação coo.tra a mulher em outras esferas da vida
ecanômica e socil)l' a funde assegurar, em condições de igualdade entre homens e mulheres. os mesmos direitOs, em -particular:
a) O direito a benefícios familiares;
b) o direito a obter empréstimos bancários, hipotecas e outras foimas de crédito fmanceiro;
--· · -c) O direito a particular em atividades de recriação, esportes
__
_
e em todos os aspectos da vida culturaL
Artigo 14
1. Os Estados-Partes levarão e~ consideração os problemas
específicos enfrentados pela mulher~ e o importante papel que
desempenha na subsistência econõmica de-~~ familia, incluído
seu trabalho em setores não-monetários da ecoo.Grrüa, e tomarão
~ as medidas apro~adas para assegurar a aplicação dõS dispoSltivos desta Convençao à mulher das zonas rurais.
2. Os Estados-Partes adõlâ!ão todas ass medidas apropria~ para eliminar a discriminação contra a mulher nas zÓnas rurais
a fnn de assegurar, em condições de _igualdades entre homens e
mulheres. que elas participem no desenvolvimento rural e dele se
beneficiem, e em particular assegurar-Jhes-ão o direito a:
a) participar da elaboração e execução dos planos de desenVOlvimento em todos os níveis;
· b) Ter acesso a serviços médicos adequados, inclusive informação, acOiiSelha.mento e serviços em matéria de planejamento
familiar;
c) Beneficiar-Se diretamenfe dos programas de seguridade
social;
d) Obter todos os tipos de educação e de formação, acadêmic~ e não-acadêmica, inclusive os relacionados à alfabetização
func10nal, bem como, entre outros, os beneficias de tOOo_s_ os -~i
ços comunitários e d_e extensão a frm de aumentar sua capacidade
técnica;
e) Organizar grupos de auto-ajuda e cooperativas a frm de
obter igualdade de acesso às op.:>rtunidades econômicas mediante
emprego ou trabalho por conta própria;
f) Pa,rt.icjpar de todas as atividades comunitárias;
g) Ter acesso aos créditos "e empréstimos agrícolas. aos serviços de comercialização e às tecnologias apropriadas, e receber
um tratamento igual nos projetas de reforma agrária e de reestabelecimentos;
h) gozar de condições de vida adequadas, particularmente
nas êsferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade e
do abastecimento -de água, do transporte e das comuniCações.

PAR1EIV
Artigo 15
1. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher a igualdade
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com o homem perante a lei.
2. Os Estados-Partes reconhecerão à mulher, em matérias
civis, uma capacidade jurídica idêntica à do homem e as mesmas
oportunidades para o exercício dessa capacidade. Em particular,
reconhecerão à mulher iguais direitos para firmar contratos e administrar bens e dispensar-Jhe-ão um tratamento igual em todas as
etapas do processo nas cortes de justiça e nos tribunais.
3. Os Estados-Partes convêm em que todo contrato ou outro
instrumento privado de efeito jurídico que tenda a restringir a capacidade juiidica da mulher será considerado nulo.
4. Os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os
mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das
pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de __escolha de residência e domicílio.

Artlgo16
!. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas adequadas
para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares, em particular,
com base na igualdade entre homens e mulheres, assegurarão:
a) O mesmo direito de contrair matiimônio;
b) O mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de
contrair matrimônio somente com livre e pleno consentimento;
c) Os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de sua dissolução;
d) Os mesmos direitos e responsabilidades como país, qualquer que seja seu estado civil, em matérias pertinentes aos fllhos.
Em todos os casos, os interesses dos filhos serão a consideração
primordial;
e) Os mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente
sobre o número de seus filhos e sobre o intervalo entre os nascimentos e a ter acesso à_informação, à educação e aos meios que
lhes permitam exercer esses direitos~
t) Os mesmos direitos e responsabilidades com respeito à
tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos análogos,
quando esses conceitos existirem na legislação nacional. Em todos
os casos os interesses dos filhos serão a consideração primordial;
g) Os mesmos direitos -pessoais como marido e mulher, inclusive o direito de escolher sobrenome, profissão e ocupação;
h) Os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de
propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e disposição
dos bens, tanto a título gratuito quanto à título oneroso.
2. Os esponsais e o casamento de uma criança não terão
efeito legal e todas as medidas necessárias, inclusive as de caráter
legislativo, serão adotadas para estabelecer uma idade mínima paTa
o casamento e para tomar obrigatória a inscrição de ca.Sainentos
em registro oficial.
PARTE V
Artigo 17
1. Com o fim de examinar os progressos alcançados na aplicação desta Convenção, será estabelecido ·um Comitê Sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher (doravante
denominado o Comitê) composto, no momento da entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, após sua ratifkação--ou -adesão
pelo trigésimo-quinto Estado-Parte, de vinte e três peritos de grande prestígio moral e competência na área abarcada pela Convenção. Os peritos serão -eleitos pelos Estados-Partes entre seus
nacionais e exercerão suaS funções a título pessoal~ será levada em
conta uma repartição geográfica equitativa e a· repreSentação das
formas diversas de civilização assim comO dos _principais sistemas
jurídicos~

2. Os menlbros do Comitê serão eleitos em escrUtínio secreto, de uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-Partes. Cada
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um dos Estados-Partes poderá indicar uma pessoa entre seus próprios nacionais;
3. A eleição inícial realizar-se-á seis meses após a data de
entrada em vigor desta Convenção. Pelo menos três meses antes
da data de cada eleição, o Secretário-Geral das Nações Unidas dirigirá uma carta aos Estados-Partes convidando-os a apresentar
suas candidaturas no prazo de dois meses. O Secretárió-Gerhl preparará uma lista, por ordem alfabética de todos os candidatos assim apresentados, com indicação dos EstadOs-Partes que os
tenham apresentado e comunica-la-á aos Estados Partes;
4. Os membros do Comitê serão eleitos durante uma reunião dos Estados-Partes convocada pelo Secretário-Geral na sede
das Nações Unidas. Nessa reunião, em que o quorum será alcançado dois terços dos Estados-Partes, serão eleitos membros do comitê os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a
maioria absoluta de votos dos representantes dos Estados-Partes
presentes e votantes;
5. Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de
quatro anos. Entretanto, o mandato de nove_ dos membros eleitos
na primeira eleição expirará ao flm de dois anos; imeâiatamente
após a primeira e1eição os nomes desses nove membros serão es~
colhidos, por sorteio, pelo Presidente do Comitê;
6. A eleição dos cinco membros adicionais do Comitê realizar-se-á em conformidade com o disposto nos parágrafos 2, 3, e 4
deste Artigo, após o depósito do trigésii:nO-quíri.to instrumento de
ratificação ou adesão. O mandato de doiS dos membros adicionais
eleitos nessa ocasião, cujos nomes serão eScolliidos, Por sorteio,
pelo Presidente do Comitê, expirará aO fiiD de dois anos;
7. Para preencher as vagas fortuitas, o Estado-Parte cujo perito tenha deixado de exercer suas funções de membro do comitê
nomeará outro perito entre seus nacionais, sob reserva da aprovação do_Comitê;
8. Os membros do Comitê, mediante aprovaç-ão da Assembléia Geral, receberão remuneração dos recursos das Nações Unidas, na fonna e condições que a Assembléia Geral decidir, tendo
em vista a importância das funções do Comitê;
9. O Secretário-Geral das Nações Unidas proporcionará o
pessoal e os serviços necessários para o desempenho eficaz das
funções do Comitê em conformidade com esta Convenção.
Artigo 18

1. Os Estados-Pã.rtes comprometem-se a submeter ao Secretário-Gei'al- das Nações Unidas, para exame do Comitê, um relató.:
rio sobre as medidas legislativas, judiciáiiiis, administrativas ou
outras que adotar_em para tomarem efetivas as disposições desta
Convenção e sobre os progressos alcançados a esse respeito:
a) No prazo de um ano a partir da entrada em vigor da Convenção para o Estado interessado; e
b) Posteriormente, pelo menos cada quatro anos e toda vez
que o Comitê o solicitar.
2. Os relatórios poderão indicar fatores e dificuldades que
influam no grau de cumprimento das obrigações estabelecidas por
esta Convenção.
Artigo 19
1. O Comitê ado tará seu próprio regulamento.
2 O Co.riiitê elegerá sua Mesa por um periodo de dois anos.

Ãrtigo2ô
1. O Comitê se reunirá nonnalmente todos Os anos por um
periodo não superior a duas semanas para examinar os relatórios
que Jhe sejam submetidos em conformidade com o art. 18 desta
Convenção.
2. As reuniões do comitê realizar-se-ão normalmente na
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sede das Nações Unidas ou em. qualquer outro lugar que o Comitê
determine.

Artigo 21
1. O Comitê, através do Conselho Eçon9mico e _Social das
Nações Unidas, informará anualmente a Asss_embléia Geral das
Nações Unidas de suas atividades c poderá apresentar sugestões e
recomendações de caráter geral baseadas no exame dos I:Clat6rios
e em informações recebidas dos -Estados-Partes. ESsas osUgeStões e
recomendações de caráter geral serão incluídas no relatório do Comitê juntamente com as obsc_ryações que os Estados-Partes tenham
porventura formulado.
2. O Secretário-Geral transmitirá, para informação, os relatórios do Comitê à Comissão sobre a Condição da Mulher.

Artigo 22
As agências Especializadas terão direito _a estar representadas o exame da aplicação das disposições desta Convenção que
correspondam à esfera de suas ativ-idades. O comitê- poderá convidar as Agências Especializadas a apresentar relatórios sobre a aplicação da Convenção nas áreas que correspondam à esfera de suas
atividades.
PAR1EVI

Artigo 23
Nada do disposto nesta Convenção prejudit;a.I_'~_ qualquer
disposição que seja mais propícia ã obtençãO di igualdade entre
homens e mullicres e que esteja contida:
a) Na legislação de um Estado-Parte ou
b) Em qualquer outra convenção, tratado ou acordo internacional vigente nesse Estado.
Artigo 24
Os Estados~Partcs comprometem-se a adotar todas as medidas necessárias em âmbito nacional para alcançar a plena realização dos direitos reConhecidos nesta Convenção.

Artigo 25
1. Esta Convenção estará aberta à_assina._tu_rª de todos os Estados.

2. O-Secretário-Geral das Nações Unidas fica designado depositário desta Convenção.
3. Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das
Nações Unidas.
4. Esta Convenção estará aberta à adesão de todos os Estados. A adesão efetuar-se-á através do depósito de um instrumento
de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Uniçlas.

Artigo 26
1. Qualquer Estado-Parte poderá, em qualquer momento,
formular pedido de revisão desta Ç.QD.v~nção, em mediante nOtificação escrita dirigida ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. A Assembléia Ger_al das-NaçÕes Unidas d_e_cidirá sobre as
medidas a serem tomadas, se for o caso, com respeito a esse pedido.
Artigo 27
1. Esta ConvCnção eiltrará em vigor no trigésimo dia a partir da data do depósito do vigésilrlo instrumento de ratificação ou
adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
2. Para cada Estado que ratificar a presente Convenção mi a
ela aderir após o depósito do vigésimo ilistrumento de ratificação
ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia apóS o
depósito de seu instrumento de ratificação ou âdesão.

Artigo 28
l. O Secfctário~úcral das Nações UnidaS reCeberá e enviará
a todos os Estados o texto das reservas feita!fpelos Estados no momento~ ratificação ou adesão.
_
2. Não sCTá pCriniiidã. umii- Teserva incompatível cOm 6 objeto e o propósito desta Convenção.
3._ As reservas poderão ser retiradAs a _quãlquCr mõmeritO
por" uirla notificação cndcreç~da_ c_om- eSse ÕbjCtivõ ao SecretárioGeral das Nações Unidas, que informará a todos os Estados a iCSpcito. A notific_~ção Surtirá cfeJ~õ ria data de_ seu ~ecebim_e~to.

Artigo 29
1. Qualquer controvérsia entre- dois ou mais Estados-Partes
relativa à interpretação ou aplicação desta Convenção e que não
for resolvida por negociações será, a pedido de qualquer das Partes
na_ controvérsia, submetida a arbitragem. Se no pra7..o de seis meses a partir da data do pedido de arbitragem as Partes n-ão acordarem sobre a forma da arbitragem, qualquer das Partes poderá
submeter a controvérsia à Corte Internacional de Justiça mediante
_
pedido cm conformidade com o Estatuto da Corte.
_
2. Qualquer Estado-Parte, no momento da assinatura ou ratificação desta Convenção ou de sua adesão a ela, poderá declarar
que não se considerar obrigado pelo parágrafo anterior. Os demais
Estados-Partes não estarão obri_gados pelo parágrafo anterior perante nenhum Estado-Parte que tenha fonnUlãdo essa reserva.
3. Qualquer Estado-Parte que tenha formulado a reserva
prevista po parágrafo anterior poderá retirá-la em qualquer momento por meio de notificição ao Secretário-Geral- das Nações
Unidas.

Artigo 30
Esta Convenção, cujos textos em árabe._ chinês, espanhol,
francês, inglês e russo são igualmente autênticos será depositada
jurito ao SecTClá.riO-Geral das Nações Unidas.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados devidamente
autorizados. assinarãm esta Convenção.

DECRETO LEGISLATIVO N" 93, DE 1983
Aprova o texto da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a
Mulher, assinado pela República Federativa do Bra~
sil, em Nova York, dia 31 de março de 1981, com re- servas aos seus artigos 15, parágrafo 4°, e 16,
parágrafo, alineas (a), (c), (g) e (b).

Art. -1 o É aprOvado o iexto daa Convenção SObre a Eliiniii.3.ção de Todas as Formas de Discrii:ninação Contra a MuJher, assinado pela República Federativa do Brasil, em Nova York, no dia
31 de março de 1981, com reservas aos seus arts. 15, parágrafo 4°,
e 16, parágrafo I', almeas (a), (c).(g),c (h).
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de
sua publicação.
.
Senado Federal. 14 de novembro de 1983.- Senador_Moacyr D~Ua, Presidente.
_ _ _
_
_
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos do art._ 48,
item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 27, DE 1994
Disciplina os atos praticados na l'igência das
Medidas Provisórias n°s 381, de 6 de dezembro de
1993, 408, de 6 de janeiro de 1994,425, de 4 de fevereiro de 1994, c 446, de 9 de março de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Consideram-se válidos, para todos os efeitos legais,
os atos praticados pelo Poder Executivo durante a vigência das
Medidas Provisórias n°s 381, de 6 de dezembro de 1993, 408, de 6
de janeiro de 1994, 425, de 4 de fevereiro de 1994, e 446, de 9 de
março de 1994.
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Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições -em contrário.
Senado Federal, 22 de junho de 1994. -Senador Humberto
Lucena, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1-.ATA DA 69" SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1994
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIEN1E
1.2..1- Mensagens do Presidente da República
N"' 231 e 232, de 1994 (n"' 463 e 464194, na origem), restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados.
N"' 234 e 235, de 1994 (n"' 470194 e 471194, na origem), de
agradecimento de comunicações.
1.2.2- Oficio do 1° Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado Federal, autógrafos dos
seguintes projetos:
Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1994 (n° 352/93, ri.a
Câm.ara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga
deferida à Rádio Princesinha do Norte Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Miracema,
Estado do Rio de Janeiro.
Projeto de Decreto Legislativo n° 47, de 1994 (n° 353/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Vale do Taquari Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Coxim, Estado
de Mato Grosso do Sul.
Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1994 (n° 355/93. na
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à
Zilínski, Propaganda e Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão em freqüência modulada na cidade de Gaspar, Estado
de Santa Catarina.
- - Projeto de Decreto Legislativo n° 49, _de 1994 (n° 360/93, na
Câmara dos Deputados). que aprova o atõ que outorgã. permissão ã
FM Cmderela Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqUência nl.Odu1ada na cidade de Colorado, &tado do Paraná.
Projeto de Decreto Legislativo D 0 50~ de 1994 (n° 363/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
da Fundação Cultura Planalto de Passo Fundo para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Abertura de prazo de cinco dias para apresentação de emendas. perante a Comissão de Educação, aos Projetes de Decreto Legislativo noS 46 a 50, de 1994, e fixação de prazo de quarenta e
cinco dias para a tramitação.
1.2A -Comunicação da Presidência
Recebimento da Mensagem n° 233, de 1994 (n° 468194, na
origem}, de 21 do _corrente, pela qual o Presidente da República
encam.i.uha a complementação de documentos necessários à instruçãodo0fícion'S/S3, de 1994.
1.2.5 -Requerimento
N' 467, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando ao Ministério dos Transportes as informações que mencioi:ta.

1.2.6 - DiscurSos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPUCY - Obsorvações sobre a
paridade do real com o dólar, no momento em que a moeda norteamericana SOfre acentuada desvalorização no mercado mundial.
_Ações do Governo no concernente à liberação de verbas que, no
entender de S.Exm, beneficiam a candidatura do Senador Fernando
Henrique Cardoso.
SENADOR JOSAPHAT MARINHO - Persistência dos aumentos abusivos dos preços em gel-ai, comprometendo o plano
económico do Governo.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG, como Líder Perseguições politicas que vem sofrendo em Sergipe, desde que
tr<;>eou o PFL pelo PMN. culminando com o pedido de impugnação de sua candidatura.
SENADOR ODACIR SOARES- Carta recebida da Associãção dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho, agradecendo
posição assumida por S.Exa na defesa da manutenção da representação classista na Justiça do Trabalho.
1.3 -ORDEM úO DIA
Projeto de Resolução n° 53, de 1994 (apresentado como
conclusão do Parecer n° 161, de 1994, da Comissão Temporária
criada nos termos do artigo 33 do Regimento futemo ), que declara
a perda do mandato do Senador Ronaldo Aragão. Apreciado em
sessão secreta.
1.4 -ENCERRAMENTO
2 -ATA DA 70" SESSÃO, EM 22 DE JUNHO DE 1994
2.1 -ABERTURA
2.2 -ExPEDIENTE
2..2..1 - Oficio do 1o Secretário da Câmara dos Deputa~
dos
Encaminhando à revisão do Senado Federal, autógrafos dos
seguintes projeteS:
-Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1994 (n' 649/91, na
Casa de origem), que inodifica-aLei Iiõ-7.347, de 24 de julho de
1985, que disciplina a'ação ciVil pública, para estendê-la a segurança, saúde e interesses difusos dos trabalhadores, e dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 99, de 19!14 (n' 1.710/9!, na
Casa de origem), que dá nova redação ao parágrafo único do art.
513 da_Consolidação das Leis do Trabalho, ap_rovada pelo DeCreto-Lei n° 5.452, de 1o de maio de 1943, transformando-se ·em alínea 11 r'.
-Projeto de Lei da Cli.mara n' 100, de 1994 (n' 1.483191,na
Casa de origem), que fixa piso salarial para o jornalista, e dá outras prov~dências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 101, de 1994 (n' 408191, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único ao are 846 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir, na ausência de
acordo, o julgamento imediato· das reclamações de natureza unica-
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de 1993. Aprovado.
-Projeto de Lei da Câmara n° 102, da 1994 (n°2.071!91, na
Requerimento no 1.226, de 1993, do Senador Albano FranCasa de origem), que concede aos trabalhadores que espeCifica o co, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
direito à percepção- antecipada do va1or correspondente às contas do Senado Federal, de palestra do Sr. Govemador João Alves Fide água, energia elétrica e telefone, e dá outras providências.
lho, intitulado ''Limites à Privatizaçãd', proferida no dia 23 do
-Projeto de Lei da Câmara n° 103, de 1994 (n° 2.499/92, na corrente, no Seminário Ética das Privatizações, promovido no InsCasa de origem), de iniciativa do Preside:D.te.da Rep.if)Iíca,- que au: tinitO Tancrecfo Neves. Aprovado.
toriza a reversão, ao Município de Além PaiaTha~Estadõ Oe-Minas Requeri.mento n° 1.288, de 1993, do Senador Beni V eras,
Gerais, do imóvel que menciona.
solicitando nos termos do artigo 172, I, do Regimento Interno, a
-Projeto de Lei da Câmara n° !04, de 1994 (n° 560/9l.na inclusão, em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n° 1_51,
Casa de origem), que determina a obrigatoriedade da inserçâ:ó; nã - de [992 (n° 1.002/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a exembalagem dos cosméticos, da data de_ fabricaçã_o e validade do tinção da contribuição sindical a que se referem os artigos 578 a
produto.
.
·
.
591-da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada- pelo Uecre-Projeto de Leida Câmara n° 105, de 1994 (n° 1.804/91, na to-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e dá Outras providências.
Casa de origem), que concCde -adicio11_al çle perlCu1osid.ade aos em- Aprovado.
_ _
pregados que especifica-. ._
Requerimento n° 1.378, de 1993, do Senador Pedro SL.non,
-Projeto de Lei Câmara n° 106, de 1994 (n° 5.362/96; na solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Casa de origem), que instíirii a ResidênCia-- MédiéO-Veterinária e Simã.do Federal, do artigo intitulado_ "Uma__década sem Teotônio".
determina oJJtras providências.
de autoria do jom_alista Márcio Moreii~_AIVes, ·publicado no jornal
2.2.2 -Requerimento
O Globo, edição de 1° de dezembro -de 1993. Aprov~do.
- N° 468;- de 1994, de autoria do Senador Jarbas_ Passarinho,
Requerimento n° 314, de 1994, do Senador Lourival Baptissolicitando licença para tratamento de saúde no$ dias 20, 21 e 22 ta, solicitando, no"s termoS regiméú'uUS, a transcriÇ.ãó, nós Anais do
de jUnho do corrente aiJ.O. _Aprovado.
Senado Federal, do aitigo "A Morte e a Vida de um Brasileiro", de
2.2.3 - Discursos do Expediente
autoria do Presidente Itamar Franco, publicado no Jornal doBraSENADOR LOURNAL BAPTISTA- Desempenho da Pe- sil, edição de 8 de maio de 1994. Aprovado.
Projeto de Lei da Câmara n° 16, de 1993 (n° 181187, na
trobrás.
-···.
__ .
,_- .~
SENADOR NELSON CARNEIRO - Justificando ausência Casa: de origem), que proclama o Major-Brigadeiro-do-Ar Jerônyem plenário no momento da votaçã.o nO j\ilgamcD.tO -do SenadOr mo Bagtista Bastos, Patrono do Desporto na Aeronáutica. Apro·
Ronaldo Aragão.
_
- - --- vado. A sanção.
SENADOR NEY MARANHÃO - Reeebimenio de expeProjeto de Lei da Câmara n° 56, de 1993 (n° 484/91, na
diente do Presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana (PE), Ca:ia de origem), que concede o titulo de ''Patrono da Ecologia do
Sr. Gers-on CarneirO Leão, ref~rente à_ ~xpeCta'tiva de -ácoid.O entre Brasil" ao cientista pesquisador Augusto Ruschi. Apro-vado. À
o Banco do Brasil e a CNA, sobre os débitos ãgrlCOtas.
sanção.
SENADOR GILBERTO MIRANDA- Protesto contra a culProjeto de Decreto Legislativo n° 44, de _1993 (n° 250193. na
tura do desperdício no Brasil. Considerações sobre o desperdício
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renoVa ii.~ Permissão
estrutural e o desperdício administrativo. A impunidaae·social.
SENADOR ODACIR SOARES, como Líder- Expectativa da Rádio Independente Ltda para explorar serviço de radiodifusão
de insucesso do plano de estabiliZação econô_mfcà. e- da iminente sonora-em freqüênciã. modulada na cidade de Lajeado, Est3:do_rl9
implantação do _real em face dos reajustes abusivos de preços. Ri6 Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na
Considerações sobre o pronunciamento_ do Ministro Rubens Ricupero em rede nacional. Apelo do MiniStro da Fazenda e do Minis~ Câmara dos Deputados), que aprova o ato qtie renOva a concessão
tro do Trabalho, Sr. Marcelo Pimentel, aos- MiriiStro!r do Tribunal outorgada à Rádio Capinzal Ltda para explorar serviço de radiodi~
Superior do Trabalho 'referente aos reajustes salariais na vigêiidà fusão sonoia em onda média -riã cidade de Capinzal, Estado de
do real.
Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Criticas aos procediProjeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na
mentos adotados no julgamento do Sen_ador Ronal,do Aragão.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permíssão
SENADOR PEDRO SIMON - Interroga~ão frente à im- outorgad{l à Rádio Fraternidade Ltda para-explorar serviço deraplant.:ção do_ real e o_ abu_sivo reajuste dos pr~os. Considerações diodifusão Sonora_ em. freqüência ID.çldulad3:: _na cidade de Araras,
sobre o pronunciamento do Ministro Rubens :RlCupero em rede na- Estado de São Paulo, Votação adiad-a por falta-de qU-01-uiit.
cional.
Projeto
de
Decreto
Legislativo
n°
48,
de
1993,
(n°
264'93,
2.2A - Apreciação de matéria
-Requerimento D 0 465, de 1994, do Senador Cid Saboia de na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis~
são da Rádio Jornal do Brasil Ltda para explorar serviço de radioCarvalho; lido em sessão _anterior. Ap~vado.
düusão sonora em freqüência modulada na cidade do Rio de
2.2.5 -Requerimento
- W 469, de 1994, de autoria do Senador Josaphatlv!ari- Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de
nho, solicitando que sejam con_siderados como licença autorizada quorum.
Projeto de Decreto Legislativo no 49, de 1993 (n° 273/93, na
os dias 23 e 24 do corrente. Aprovado.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renovã. a permis-são
2.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n° 859, de 1993, de autoria do Senador Gil- da Rádio Litoral Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora
berto Ivfiranda, solicítimdo, nos termos regimentais, a transcrição, em freqüência modulada na Cidade de Osóiió,- Estado do Rio
nos Anais do Senado Federal, do artigo intitUlado 11 Norma- de re- Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
jeição social" de autoria do jurista IveS Gandra da_ Silva Martins,
Projeto de Decreto Legislatívo ll0 52, de!993 (n°246/93, na
publicado no jornal Folha de São Paulo, edi~ão de 25
agosto Câmara dos Deputados), que aprova o ato que reõ.õvci a ConceSsão
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outorgada à Rádio Grande Lago Ltda para explorar serviço deraProjeto dc;!_Lei do S~nado no 27, de 1991-Complementar
diodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Helena, Es- que regulamenta o artigo 3° do artigo 192 da Constituição Federal,
tado do Paraná. VotaÇão adiada por falta de quorum.
que dispõe sobre ª_cobrança de juros reais mâximos, -e dá outras
Projeto de Decreto Legislativo no 55, de 1993 -(no 2_67/93, providências. Votação adiada nos termos do artigo 375, Vlll, do
na Câmara dos Deputados}, que aprova o ato que renova a con- Regimento Interno.
cessão outorgada à Paquetá Empreeendimentos Ltda para exProjeto de Lei da Câmara n° 97, de 1993 (n° 1.224/88, na
piorar serviço de radiodifusão sonora "em onda média na cidade Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do sistema de
de Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de antenas por titulares de licença de Estação de Radiocomunicãquorum.
_
__
ções, e dá outras providências. Discussão encerrada ficando a
ProjetO âe Decreto Legislativo D 0 7, de 19-94 (no 308/93, votação adiada nos termos do art. 375, VJD, do Regimento lnna Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a ou- temo:--- Projeto de Lei da- Câma!a n• 150, Cle 1993 (n• 1.052/83, na
torga deferida á Rádio Cultura de Timbó Ltda para explorar
serviço de radiodifusão sonora erD. 011da !nédia na cidade de__ -~a de origem), que dispõe sobre o fornecimento de leite pelos
Timb_6, Estado de Santa C:itaifuã:- VotaÇão adíada Põr falta de- empregadores aos empregados. Discussão encerrada ficando a
quorum.
votação adiada_ nos termos do art. 375, VIU, do Regimento JnterProjeto de Decreto Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93; no_
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conProjeto de Lei da Câmara n• 180, de 1993 (n• !.898/91, na
cessão outorgada à Rádio t TV Tapajós Ltda para explorar ser- Casa de origem), que dá nova redação ao artigo 5° da Lei n° 6.179,
viço de radiodifusão de sons e imagens (televisãO) na cidade de de 11 de dezembro de 1974, que institui amparo previdenciário
Santarém, Estado do Pará. Votação adiada por falta de quo- para maiores de_setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras
rum.
providêncjas. Discussão encerrada ficru:jdo a votação adiada
Projeto de D_ecreto Legislativo no 1O, de 1994 (n° nos termos do_art. 375, VIU, do Regimento Interno.
297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova~-~~ _q~~-~~--
Projeto de Lei da Câmara n• 184, de 1993 (n• 1.568/91, na
torga permisSão à Fundação Pe.-Urbãno ThieSeli para execu- Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de desconto nos
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, valores dos ingressos em espetáculos cblturais e artísticos para
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Novo peSsoas idosas e portadOres de deficiência física. Discussão en- ·
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul. Votação adiada cerrada ficando a votação adiada nos termos do art. 375. VITI,
por falta de quorum.
do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n• 203, de 1993~fn° 874191, na
Projeto de Decreto LegislativO D 0 11, de 1994 (n°265/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão Casa- de oiii;em), que acrescenta o parágrafo T ao artigo 543 da
outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares, para explorar serviço dera- Coi:tsolidação das Leis do Trabalho - CLT. Discussão encerrada
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza, ficando a votação adiada nos termos do art. 375, Vlll, do Regimento Interno.
Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 207, de 1993 <n• 1.830/91, na
Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, Casa de origem), que dispõe sobre a importação de produtos de
na Câmara dos DepUtados), que aprova o ato que outorga per- origem animal e v_egetal destinados ao consumo .. Discussão enmissão à Fundação Cultural CruzeiiO do" Sul para executar ser- cerrada ficando a votação adiada nos termos d_o_ art. 375, Vlll,
viço de radiodifusão sonora em freqüêncíã modulada na cidade do Regimento Interno.
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Votação ·adiada por falta
Projeto de Lei da Câmara n• 226, de 1993 (n° 1.104191, na
de quorum.
Casa de origem), que dá nova redação ao inciso li, do artíg_o 131
Projeto de Decreto Legislativo D 0 18, de 1994 (n° cta:-Consolldàção as Leis do_T:rabalho. Dis_~ssão encerrada __fi252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato quere- cando a votação adiada nos termos do art 375, VIII, do Reginova a concessão _outorgada à Rádio Araguaia Ltda para ex- mento Interno.
plorar serviço de radiodifusão sonora em ond~ rllédia na
Projeto de Lei da Câmara n• 240, de 1993 (no 2.552/92, na
cidad_e de Araguaína, Estado do Tocantins. Votação adia"da Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao artigo 20 da_Lei n°
por falta de quorum.
8.036, de 11 de maio de_ 1990, para permitir movimentação de
Projeto de Decreto Legislativo no 19, de 1994 (no- conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de_seus elemen25.4/93, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato quere- tos for aCon:i.etido de neóplaSia inaligna. DiscUssão eDceriâda finova a concessão OUtorgada à TV Tocap.tins Ltda para ex- cando a votação adiada nos termos do art. 375, Vlli. do
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagell_s_ (televisão) Regimento Interno.
2.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
na cidade de Anápolis, Estado de Goiás. Võtação adiada
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Preocupação de S. Ex' com
por falta de quorum.
o_f_l.ltt,n;o rl9 Ql_ano econ~mico, em face da debilidade atual do EstaProjeto de Decreto Legislativo D0 24, de 1994 (n° 328!93, na- do e o desaparelhamento para li sua efetiva implementação.
Cârilarã dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Defesa do Plano de
Fundação de Ensino Superior -do Vale do Sapucaí para executar Isonomia Salarial. FiXação de teto salariai comum para os Três Poserviço de radiodifusãO sonora em freqüência -módu1ada, com fms deres da União.
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo para o reinício
Minas Gerais. VotaçãO adfada por falta de quorum.
das obras da Barragem do Rio do Paulo e do Bloco II do Perímetro
Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1994 (n• 2.248/91, na Irrigado de Bromado, no Estado da Bahia.
Casa _de origem), que regulamenta o artigo 236 ~ Constitulção
SENADOR RUY BACELAR - Solicitação da Fundação
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de re-gistro. Vota .. de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Sisai da Bahia de
ção adiada nos termos do art. 375, VIIT, do Regimentq Interno. apoio fmanceiro para Custear o projeto de aproveitamento do
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suco da folha do sisai para a indústria farmacêutica e de cosméticos, entre outros
SENADOR NELSON WEDEKIN - Previsões negativas
para a juventude brasileira copforme dados censit.forios do IBGE.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convocaçãá de sessão conjunta a realizar-se aniaDhã, ãs
10 horas, com Ordem do Dia que designa.
2.3.3 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
2.4 -ENCERRAMENTO
3 - ATOS DO PRESIDENTE
3

Junho de\9\1'!

N"' 236 e 237, de 1994
No 206, de 1994 (RepublicaçãÓ)
4 - ATOS DA DIRETORIA·EXECUTIVA DO PRO·
DASEN
-----N" I a 37, de 1994
5 -ATA DE COMISSÃO
6 -MESA DIRETORA
7 -LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
8 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES-

Ata da 69 Sessão, em 22 de junho de 1994
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Humberto Lucena

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADO·
RES:

Affonso Camargo ~ Ale>andre Costa - Alfredo Campos Almir Gabriel- Antonio Mariz- Aureo Mello - Carlos De 'Carli César Dias- Cbagas Rodrigues- Cid Saboia do cOrvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo Su111,agyEduardo Suplicy - EpitáciO CafCteira - Espetidião Amin - Fernando Henrique Cátdoso- Fnm_cisco Rolle,mberg- Gaiibal.di Alves Filho - Gerson Camata - Gilberto '.Miranda. - Guilhel'JllC
Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão - Humberto Lu~
cena- Iram Saraiva- Irapuan Costa JÚilior_- Jo~o Calmon -~João
França- João Rocha- Josapbat Marinho- José Edu_ardo- José
Fogaça- José Richa- José Samey- Júlio Campos - Jutaby Magalhães- Louremberg-Nunes R()cba-: Lourival BaptiSta- Lucídio
Portella- Magno Bacelar...:. ManSUetO de -Lavor--=-~co Maciel Mário Cov_as- Marluce Pinto- Mauricio Co_rrêa .-Mauro Bc;mevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelsoo Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - 0-&icú -SõirreS Onofre Quinan - Pedro Simon - Raimundo Lira - Reginaldo
Duarte- Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- Teotonio Vijela FilhoValmir Carnpelo.
- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. :ftaVendonúmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. í:iiiciánlôS ricisSOS-trãbaJhos.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
·
· _
·
_ .

- N"235, de 1994 (n° 471/94, na origem), de 22 do corrente, referente à promulgação do Decreto Legislativo n6 ~25; de I994.

OFÍCIOS
0

.. Do Sr.l Secretário da Câmara dos J)eputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°46, DE 1994
(N" 352N3, na_Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a outorga deferida à
Rádio Princesinha do Norte Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cida·
de de Miracema, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decr_eta:.
__ _
_. Art. 1o Fica aprovado o ato a que se refei:e õ Decreto
s/n°, de 4 de agosto de 1992, que renova a oütorga deferida à
Rádio Princesinba do Norte Ltda. para explorar pelo prazo de
10 (dez) anos, a partir de 22 de fev~reiro de 1989, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Miracema, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

MENSAGEM N" 450, DE 1992
Senhores :Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, incisO Xll, combinado com o §
I o do art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação
do Congresso Nacional. acompanhado de Exposição de MoEXPEDIENTE
tivos do Senhor Ministro de Es_tado dos Transportes e das
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Comunicações, o ato constante do Decreto que "Renova a
Restituindo autógrafos de prOjetOS"de lei sancion-adoS:
outorga deferida à Rádio Princesinha do Norte Ltda. para exN° 231, de 1994 (n° 463/94, na origem), de ii do Corieltplorar serviço de radiodifusão sonorã em onda média, na cite, referente ao Projeto de Lei da Câmara n-o 91, de 1994 (n°
dade de Miracema, Estado do Rio de Janeiro".
3.343/92, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a
Brasília, 4 de agosto de 1992.- F. Collor.
redistribuir os cargos criados pela Lei n°-8.433, de 16 de junho
0
EXPOSIÇÃO
DE MOTIVOS N" 167/92, DE 14 DE JULHO DE
de 1992, s·ancionàdo e trans(ormaclo na Lei n_ 8:888, de 21 de
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 1RANS·
junho de J 994; e
.
POR1ES E DAS COMUNICAÇÕES
W 232, de 1994 (n° 464/94, na origem), de 21 do corrente, referente aO Projeto de Lei de Conversão no !_.4, de 1994,_
Exce_Ientíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de sUbmeter à elevada consideração de
que dispõe sobre a permanência de pessoal requisitado, altera a concessãO do benefício-alimentação e dá outras provi- Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de ren_ovação
do prazo de vigência da concessão Q:uto:rgada à Rádio _Prindências. sancionado e transformado na Lei 0° 8.889, de 21
de junho de 1994.
cesinha do Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
De agradecimento de comunicações:
sonoT~-- eln oiida média, ria Cidade de Miracema, Estado do
-~
·
- N" 234, de 1994 (n° 47bi94, na origem), de 22 do corrente, Rio de Janeiro.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruíreferente à promulgaçãO do Decreto Legislativo n° 24, de 1994;
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do de acordo com a legislaÇão Cm vigOr-, e· a esta:Ção está fundõ-·Decreta:
nando dentro das caracteristicas técnicas a- ela atribuídas por este
Art. 1 o Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Ministério.
Leí no 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a par3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de -tir de 22 de fevereho de 1989, a outorga d6ferida à Rádio Prinrenovação somente produzirá efeitos legais após delíberação do cesinha do Norte Ltda.,_ pela Portaria MC n° 210, de 15 de
Co:i:igresso Naciorial, a quem deverá ser remetido o processo admifevereiro de 1979, tendo a entidade passado à condição de connistratiVo pertinente, qUe a" esta-acompanha.cessionária nos termos do arL 106 do Regulamento dos Servi4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações ares- ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.'195, de 31
peito do mencionado projeto de decreto. que submeto à elevada de outubro de 1963, para explorar, sem direito de exçlusividaconsideração de Vossa Excelência.
dc, serviço de radiodifusão sonora ~m onda méÇ.ia, na _cidade de
Respeitosamente, AffonSo AlveS- de CaÕJargO Netto,
Miracema, Estado do Rio de Jruieiio.
-- Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
·Parágrafo único. Ã -eXeCução de _-serviço cte· iadiodifuSão,
DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992
cuja outorga é renovada por este Decreto, rcger-se-á pelo Código
Renova a outorga deft!rida à Rádio Princesi· Brasileiro de Telecomunicaç.õcs, leis Subscqüente"s e seus regulamentos.
nha do Norte Ltda. para explorar serviço de radiodi·
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deli~
fusão sonora em orida média, na cidade de
beração do Congresso Nacional, nos termos do§ 3° do art. 223:_4a
Miracema, Estado do Rio de Janeiro.
Constituição.
O Presidente da República, no uso das atribuições que llie conA.rL 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ferem os arts. 84,_ inciso N, e 223, da ConstituiÇão, e nos termos do
Brasília, 4 de agosto de 1992: 171° da Independência e-1D4°
art. 6°, inciso L do Decreto n° 88.C66, de 26 de jancíro dc.1983, e tenda República. - F. Collor.
do em vista o que consta do Processo n° 29 10LOCI0175/89,
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À Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnformática

.

Câmara dos Deputados.
Rádio Princesinha do Norte Ltda., estabelecida na Rua Jandira Alvim Braga, s/n°- Miracema/RJ, inscrita no CGC'MF sob o
n° 29630365/0001-81, por seu sócio gerente, José Mercanti, brasileiro, casado, industrial, residente na Rua Paulino P_adilha, 7 4 1\fuacema/R.J, portador da carteira de identidade_no 548.794, expe-

elida pelo Instituto Félix Pacheco, CPF n° 082920277-34, vem,
pelo presente, requerer a V. ExaR a renovação de sua concessão, e
na oportunidade declara que não infringe as vedações do § so do
art. 220 da Constituição Federal, e ainda ju~ta ao presente a doeu~
mentação necessária à instrução do pedido.
Nestes Termos,
Pede e espera uma decisão favorável.
Miracema, 15 de janeiro de 1993. - José Me~anti, Rádio
Princesinha do Norte Ltda.
(À COmissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 47, DE 1994
(N0 353193, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do Taquari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato a _que se refere o Decreto s/n°,
de 4 de agosto de 1992. que renova a concessão outorgada à Rádio
Vale do Taquari Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, a partir de
25 de agosto de 1987, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de_ Coxim, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data desua publicação.
MENSAGEM N" 452, DE 1992
Senhores Membros do_ Coo.gresso Nacional, nos termos do
art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1° do art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso· Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
dos Transportes e das ComunicaçQes, o àt9 constan~~ do Decreto
que ''Renova a concessão outorgada à Rádio Vale do Taquari.
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do Su111 •
Brasília, 4 de agosto -de 1992.- F. Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 170, DE 14 DE JULHO DE
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANS-

Junho de 1Y94

PORTES EDAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de decreto de_renovação do prazo
de vigência da concessão outorgada à Rádio Vale do Taquari Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão Sonora erh onda média, na
cidade _de Coxim, Estado do Mato Grosso do Sul.

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruí~
do de acordo com a legislação em vigor e a e~tação está funcionando dentro das características técnicas a ela atnbuídas por este
Ministério.
3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, a quero deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações arespeito do mencionado projeto de decreto, que submeto à elevada
consideração de Vossa Excelência.
Respeitosamente. -Affonso Alves de Camargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992
Renova a concessão outorgada à Rãdio Vale
do Taquari Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, oa cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.
O Presidente da República, no uso das atribuições que llie conferem os arts. 84, inCiSo N, e 223, da Constiruição, e nos termos do
art. 6°. inciso L do J)eqeto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que crosta do Processo n° 29112.000550/87,
Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei
n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. por !O (dez) anos, a partir de 25
de agosto de 1987, a concessão ou~orgada à Rádio Vale do Taquari Ltda., cujo prazo residual da outorga foi niantido pelo Decreto
sem número de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo úri.ico. A execução de serviço de radiodifusão, cuja
outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seusiegulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do§ 3° do art 223-da
Constituição.
Art 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Coxim-MS. 19 de abril de 1993
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1994

Sentinela FM Ltda.,
Rede Fronteira de Cornnnicações Ltda. e
Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda.

REQUERIMENTO
Por intermédio deste a Empresa Rádio Vale do Taquari
Ltda., situada à Rua Ferreira, @,no Bairro Piracema, Cidade Coxim-MS, vem mui respeitosamCrite requerer de V. S"' RenOvação
de Concessão, como _determinª a Lei.

3. Submetido o aSsunto ao eXame dos órgãos c-õnipetentes
des_te Mln.istério, as condusões forainno sentido de que: s_ob Os~as
pectos técnico e jurldico-. as entidades p_[opnnentes satisfiierai'Íl às
exigências do Edital e aos requiSitoS dci_legislação específica de radiodifuSãO.

Para tanto declaramos que nada consta que desabone ou que
inflinja as vedações do Inciso 5° do art. 220 da Constituição_ F~deral.
---

que-

-4. Nes;as c~dições, à vista das entidades
se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congr_~~s:o _Nacional a anexa portaria e permissão. O ato de outorga
Atenciosamente. -Moacir G. Moura, Gerente Adminis_tr_?-_- .sOiÓ.ente ·virá a produzir seus efeitoS legais apõS deliberação do
ti vo.
Çon_gresso Nacional, na forma do _p_~r~_gr_afo terceiro do art. 223
da Constituíção.
(À Comissão dç__E@_cação)
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profunPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1994
do respeito. - Antônio Carlos Mag_~ães.
(N' 355193, na Câmara dos Deputados)
PORTARIA N' 130, DE 13 DE MARÇO DE 19go

Na certeza de podermos contar com a valios_a_atenção deste
importante órgão, desde já agradecemos e nos colocamos à dis,[X>sição para qualquer informação.

Aprova o ato que outorga permissão à Zilinsky,
Propaganda e Radiodifusão Ltda.. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Gaspari, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:

Art. l°Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria no 130,
13 de março de 1990, que outorga permissãcr ftZilinsky, PI;opaganda e Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de !O (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência mochllada na cidade de Gaspari, Estado de $anta
Catarina.

O Ministro de Estado das Com..uniCã-ções. usando _das
atribuições que lhe conferem o art. 1° do Decreto n° 70.S68,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos.Serviços de: Radiodifusão, com a redação _dada pelo DecretO n°
88.067, de 26 de janeirO de 1983, e tendo e_n;t vis_tª'__p, que
.consta do Processo MC n' 29000.007122/89 (Edital n'
111189), resolve:
··
·

de

I - Outorgar permissão a Ziiinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (de_z) anos,_ sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Gaspari, Estado de Santa Catarina.

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

II_- A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos _e obrigações assumidas pela outorgada em sua propOSta.

MENSAGEM N' 480, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1o do
art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de_ Exposição de Motivos do hoje
extinto l\lfinistério das Comunicações, o ato _cori:Staiite- da Portaria
n° 130, de 13 de março de 1990, que outorga permissão a Zilinsky,
Propaganda e Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo de 10
(dez) aos, sem direito de exclusividade, ~erviço de radiodifusão
sonora em freqüência..modulada, na cidade de Gaspari, Estado de
Santa Catarina.
Brasília, 7 de agosto de 1992. ~ F. Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 194190 - GM, DE 14 DE
MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO _DE ESTADO
DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇOES

m - Esta permissão somente produzirá efeitos legais âpós
deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223, parágrafo terceiro, da Constituição.
I~

Exm.0 Sr. Ministro das Comunicações,
A Zilinsky, Propaganda e Radiodifusão Ltda., Sociedade
Civil por cotas de responsabilidade Ltda., inscrita no CGC: !'!'_lF
n° 81.572.489/0001-78, com sede à Rua Carlos Wemuth ll0 55,
centro, Gaspari, Estado de Santa Catarina, vem à V. sa encãminhar proposta para concorrer ao Edital de n° 111/89 GM e ~
formar que o endereço para correspondência é o mesnió da
sede; -

. Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital
n° 11189, com vistas à implantação de um.ã estaÇão de radiocij.fusão
sonora em freqúênCia modulada. na cidade de Gaspari, Esiãdo- de
Santa Catarina.

2 No prazo estabelecido pela lei, acorierãrii
entidades:

- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-

ção.

ãs~eguintes-

Nestes termos
Pede deferimento
Gaspari (SC), 6 de novembro de 1989.- Eduardo Zi!jusky
- Andreone Santos Cordeiro.
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DIÁRIO I)O CONGRESSO NACIONAL(Seçao II)

Junho de 1994

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1994
FM Cindcrela Ltda. e
Rádio Colorado Ltda.
(N° 360193, na Câxitãf~lCios Deputados)
3. Submetido o assunto ao ex~ -dos órgãos competentes
Aprova o ato que outorga pennissão à FM deste Ministério as conclusões foram no sentido de que, sob os asCinderela Ltda. para explorar serviço de radiodifu- pectos técnico e jurídico, as entidades p~oponcnte~ ~a_!..isfi.Zeram às
são sonora em (reqüência modulada na cidade de Co- _exigências do Edital e aos requisítos da legislação específica deralorado, Estado do Paraná.
diodifusão.
·
O Congresso Nacional decreta:
4. Nessas condições, à vista das. ~nti®.dç~ que se habilita0
Art. 1° Fica aprovado o ato a qlie se refere a Portaria D 127, ram (quadro anexo) à execução do servíço objÉú.o do edital, tenho
de 13 de março de 1990, -que outorga permissãO à FM Cinderela a honra de encaminhar o assunto à eleva_da co_nsideração de Vossã.
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
Excelência, encarecendo se digne de enviar ·ao· Cõngressó Nacioexclusividade, serviço de radiodifusão sonora_ em _freqüência mo- nal a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a
dulada na cidade de Colorado, Estado do Par_aná.
_produzir seus efeitos legais após deliberãção_ do Congressó NacioArt. 2° Este decreto legislativo entra_ ~D;I: __yjgQ!__~ data de nal, na forma.do parágrafo terceiro, do art .223, da Constituição.
sua publicação.
Renovo a Vossa Excelência ineus ·proteStõS do IDais· profun~o!_e~~~':_-~ ~·~?~~~~~lo~ Magal_~~es. _- - - MENSAGEM N" 477, DE 1992
Senhores Mcmbros__do Congresso N.~_cio_nal, nos termos do
artigo 49, inciSO X]], ~O!l}!>inad_ç> _~QID__Q__~Ç) artigo 223, da "Publicado noDO de 14 de março de 1990.
Constituição Federal, submeto à apreciação do Congresso NacioPORTARIA N" 127, DE 13 DE MARÇO bE I99o
na1, acompanhado de Exposição de Motivos do hoje extinto MiO
Ministro de Estado das Comunicações, usando das atri0
nistério das ComUllicações, o ato constante da Portaria D, 127, de
13 de março de 1990, que outorga permissão ã·-pM Cinderela buições que lhe conferem o artigo 1° do Decretó n° 70.568, de 18
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 ((dez) anos, sem direito de de maio de 1972, e o artigo 32 do regu)ame:iJ.tO -d9_s ~Se:r-(iços de
Rediodifusão, com a redação dada pelo Decreto n° 88.067, de 26
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo~
vista o qu-e consta do Processo MC
du.lada, na cidade de Colorado, Estado do Paraná.
- de janeiro de 1983, e tendo em
n• 29000.007247/88 (Edital D 0 300/88), resolve:-- . -_ - .
Brasília, 7 de agosto de 1992.- F. Collor.
I- Outorgar permissão à FM Cinderela LTPA. para exploEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N"' 191190-GM))E HDE MA~ÇO rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dir~ito de exClusivid~de, serDE 1990 DO SENHOR MINJSTRO DE ESTADO DOS viç_o de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
__ Colorado, Estado do Paraná.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
ll - A permissão ora outorgada reger-se-á.pelo Código
De conformidade com_ as_ aqibuições 'legais e regulamenta- Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes, regulamentos e
res cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital obrigações assumidas pela outorgada em _sua proposta.
n° 300/88, corri vista -airllplantação de uma estação de radiodifulli - Esta permissão somente produzirá efeitos legais após
são sonora em freqüência modulada, na cidade do Colorado, Esta- deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223, parágrafo terceiro, da Constituição.
do do Paraná.
2. No prazo- estabelecido pela lei, acorreram as seguintes
N - Esta Portaria entra em vigor ria data de sua publícação.
entidades:
- Antônio Carlos Magalhães
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scç:lo II)

Excelentisimo Senhor Ministro de Estado das_Comunicaçõcs,
FM Cinderela Ltda., SociCdad_e_devidamcnte constituída na
forma da legislação vigente_, _com sede ~ rua Rio de Japeiro, 623.
na cidadede Colorado-PR, pretendente ao serviço de radiodifusão,
tendo tomado conhecimento, através de publicação efetuada no
Diário Oficial da União do dia 28 de setembro de 1988, do edital
n° 300/88 GM desse Ministério cónVidando os interessados na
execução do serviço de radiodifusão na cidade de Colorado-PR,
com a instalação de uma emissora de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no canal 213 (90,5r&lz), na classe_ C,_ vem dizer a Vossa Excelência que deseja execu_tar o servrço e que desde
já se compromete, a atender a todas as exigências <fe _q:rdem técniw
ca e legal que lhe sejam atribuídas por esse Ministério.
Declara, por seu sócio-gerente~ abaixo ass:ú:tado, que caso a
entidade seja escolhida para execução do serviço, observará o seguinte:
a) obediência ·a tóda:s as prescrições·conHdaS cril-leiS; regulamentos e instruções que existem ou venham a existir, referentes
ao serviço de radiodifusão;
_
b) utilizará nas ínstalações somente equipamentos de fabriw
cação nacional, com as características especificadas na Dcmonsw
tração de Recursos Técnicos anexa;
c) que o horário de trabalho, na classificação de ilimitado,
obedecerá a distribuição de Programação anexa, num tempo mínimo de 16 (dezcsscis) horas diárias.
Nestes termos
Pede deferimento
Colorado, 25_ de novembro de 1988. -Gustavo Adriani
Dias de Campos, Sócio-Gerente.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1994

(N° 363193, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão da Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Gramdc do Sul..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o atO a que se refere a Portaria n° 78,
de 22 de junho de 1992, que renova a permissão outorgada à Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo para explorar, por 10
(dez) anos, a partir de 22 de setembro de 1990, -sem direito de exw
clusividade, serviço de radiodifu:sã6 sonora em fieqüência modula~

da na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N' 291, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,

l"ITR'

Quintu-f~ira
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1° do
art. 223, da Constituição Federal, submeto_ à apreciação do Congress-o Nacional acompanhado de Exposição- de Motivos do Se~
nhor Ministro de Estado dos TransporteS e das Comunicações, o
ato constante da Portaria n° 78, de 22 de junho de 1_992~ que renova a permissão da Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêiicia modulada, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 2I de julho de I992.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 38192-SNC DE 22 DE JUNHO
DE 1992 DO SENHOR MJNJS1RO DE ESTADO DOS
1RANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa
Portaria n° 78, de 22 de junho de 1992, pela qual renovei a perrnis~ são da_ Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo, para explorar
serviçO de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
--2. Os órgãos competcntCs -dCSte Mi.llistério inanifestaram~se
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me
levou a deferir o ~eHuerimento da renovação.
3. Esclareço que-; nos tennõs-do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos. legais após
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne
Vossa Excelência ao encaminhar a anexa portaria, acompanhada
do processo administrativo que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Affonso Alves de Camargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações.
Portaria n• 78, de 22 de junho de I 992
O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações,
no uso de suas atribuições e de acordo com o dispos-to no art. 6°,
alínea d, da Lei n° 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo
inciso
em vista ó que consta do Processo n° 29102.000716/90, resolve:
I- Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117,
de 27 de_agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir-de 22 de setembro de 1990, a permissão outorgada ã Fundação Cultural Planalto de Passo Fundo, pela Portaria n° 214, de 16 de setembro de
1980, para explorar, sem direito de exclusividade_, serviço deradiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidã.de de Passo
Fundo. Estado do Rio Grande do Sul.
1J - A execução do serviço. cuja outorga_ é tenovada por
esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
ill - Este ato somente produzirá efeitos legaiS após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição. _ ~
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de siia publicação.
- Affonso Alves de Camargo Netto.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soção 11)

ATESTADO
Atestamos, a pedido de parte interessada e para os fins que
se fizerem necessários, que a Fundação Planalto de Passo FundoRádio Planalto AM FM, sito à Av. Scarpelini Ghezzi n° 353 CEP 99072-000- Vila Lucas Araújo, nesta cidade, vem prestando
relevantes serviços a esta comunidade e a região e, de modo especial, ao Hospital da cidade de Pass_o Fundo, razão pela qual é merecedora de nosso apreço e consideração.
Passo Fundo, 21 de dezembro de 1992.- Dr. Thalito F,auth
Mendonça. Presidente. _
(À Comissão de Educação.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Expediente
lido vai à publicação.
·
Do Expediente lido, constam os projetes de Decreto Legislativo n"' 46 a 50, de 1994, que tramitarão com prazo detemtinado de
quarenta e cinco dias, nos termos dos arts. 223, § 1o e 64, § 1o da
Ccnstituição, combinados com o art. 375 dÔ Regimento InternO.
De acordo com o art. 122, ll b, do Regimenfi5 Interno, as

matérias_ poderão ;re_cebcr emendas, pelo _praz_o de: __cinco dias. perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
recebeu a Mensagem n° 233; âe 1994 (n° 468!94, na-ongem.)--;-de
21 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República encaminha a complementação de documentos necessários à ii:lstiiíçãO
do Ofícion'S/53, de 1994.
A matéria setã despachada à ComisSão·de Assnntos Econômicos, a flm de ser anexada ao processado da matéria em :referência.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa,
requer~ento que será lido pelo Sr. 1°-SiCrCtâiio. E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 467, DE 1994
Nos _termos do disposto no art. 216, do Regimento Interno
d_o Senado Federal, combinado com o previsto no art. SO, § 2° da
Constituição Federal, requeremos seja encaminhada ao _Ministério
dos Transportes a seguinte solicitação de infonn.áções.
1 - Qual o montante _de recursos_ arrecadados provenientes
da cobrança Adicional de Tarifas Portuárias - ATP, nos anos de
1992a 1994, e como foram distnOuídosesses recursos?
2--- Como foram distribuídos os recursos do Adicional de
Tarifas Portuãrias- ATP, nos anos de 1993 a 1994, por Porto Organizado do Brasil, deflllido nos termos da Lei n '_8..630/93?

Justificação
A Lei n° 8.630/93 que dispõe sobre _o regime jurídico da exploração dos portos organizad" e das instalações portuárias,-define em s_eus artigos 51 e- 52 a alteração da alíquota do Adiciõiial de
Tarifa Portuãria-ATP, constante da Lei n' 7.700/88.
Particularm_cnte, no § 1o do art. 52, estab_elece percentuais
do total de recursos arrecadados a serem aplicados, nos anos de
1993 a 1997, nos portos organizados que lhes deu origem, defmindo esse, na forma do Art. 1°_ da Lei n° 8.630/93.
O presente Requerimento de Informaç-ões, dando cumprimento à competência cOnstitucional de fiScalização pelO Congresso Nacional, visa tão-somente, a verificai- ó CUmpriménto desse
dispositivo legal nos exercícios de 1993 a 1994.
Sala das Sessões, 22 de jnnho de 1994. - Senador Marco
Maciel ':"" Senador Mauro Bencvides.
(Ao exame da Mesa Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O Expediente
lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidenle, SrF e
Srs. Senadores, gostaríamos de alertar para alguns fatos que estão
ocorrendo na economia ·mundial ·e que dizem respéltb aó objetivo
fixado pelo Ministro Rubens Ricupero de tomar o real, que se instituirá a partir de 1° de julho próximo, igual ao-dólar, numa fixação
que, segundo S. Exa, será por prazo indeterminado e, utilizando o
poeina de Vinícios de Morais, "serã eterno enquanto durar".
É necessário chamar a atenção para a possível inadequação
desse objetivo de fixação entre o real e o dólar.
Os jornals de hoje estampam em manchete:
DÓLAR DESPENCA E DERRUBA BOLSAS
Moeda americana atinge -o seu mais baixo nível
em relação ao iene desde a 211 Guerra Mundial - diz, por
exemplo, a Folha de S. Paulo.
As principais Bolsas de Valores do mundo fecharam em baixa ontem. A de Nova York caiu pelo terceiro
dia consecutivo, acompanhando um brutal recuo nas co---- --iãÇõeS-dõ- d6fã.r IiO- merc-aâO iri.teri:tã:cional de moedas. A
Bolsa de São Paulo çaiu 3,40%.
As cotações do dólar frente ao iene japonês foram
ao nivel mais baixo desde o fmal da Segunda Guerra
Mundial. A moeda fechou o dia cotada em Tóquio a
102,15 ienes, depois de ter recuado para até 99,92 ienes,
segundo a Agência UPI.
A queda nos dois mercados estaria associada ao
péssimo desempenho das exportações dos EUA e à expectativa de aumento do déficit comercial do país. Essa
expectativa puxou para baixo os principais mercados de
ações do mundo. A queda vertiginosa das ações no início da tarde levou a Bolsa de Nova York a interromper
as negociações automáticas, o que acabou refreando o
declínio do mercad9 no fmal do dia.
O déficit comercial dos EUA em maio aumentou
22,1% frente o resu1tado de abnl, somando US$8,4 biJhões. O resultado projeta um déficit anual para a balança comercial de US$ 133,5 bilhões, o pior resultado
desde os US$152,1 bilhões de 1987.
Qual é a importância dessa informação, Sr. Presidente? Justamente demoostrar a fragilidade do objetivo de termos a moeda
brasileira igual à norte-americana.
-·
É óbvio que as aUtOridades norte-americanas desejam para a sua
moeda a estabilidade dos preços, como também é óbvio que o objetivo
da autoridade econômica brasileira seja o-de teinios a estabilidade dos
preços e a estabilidade do cruzeiro real- seria o objetivO, riias infeliz~te ~tamos com uma inflação de 47%, quase de 50% ao mês.
Propõe-se o GoVerno, com o plano antes elabgrado pelo
Ministro Fernando Henrique Cardoso, agora em execução pelo
Ministro Rubens Ricupero, a alcançar a estabilidade _da moeda
Qrasileira, no caso do real, a 1o de julho. Mas, qual é a garantia de
que o-dólar estará estável?
Podemos examinar um pouco o que aconteceu com o dólar
nos últimos anos. De acordo com o boletim de conjuntura internacional do World Economic Aut Look, publicado pelo Fundo Monetãrio Internacional, a inflação, desde 1987 a 1993, nos Estados
_J.!~i~os, regist.J:ou os seguintes números: e.m 1987, _o_ aumento do
fuclice Geral di Preços foi da orcíém de 3,7%;" em 1988, 4%; em
1989, 4,8%; em 1990, 5,4%; em 19!11, 4,2%; em 1992, 3% e ein
1993 3%. A média acumulada nos últimos sete anos, nos Estados
Unidos~ foi de 31,7%, enquàn.to, por exemplo, na Alemanh-a foi de
20,8%; na Suíça, 28% e no Japão 13,1 %.
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Sabemos que, no Brasil, foi muito mais. Simplesmente, no~
últimos doze meses, a taxa de inflação Chegou a mais -de 3.000%.

E se formos levar em conta as taxas mensais de inflação mais reM
centes, estamos com uma taxa acumulada eni. doze meses da _ordem de 9.000%.
Saliento, até porque foi alertado na Comissão Ivfista que examinou as Medidas Provisórias n"s 434, 457 e 482, especialmente pelo
economista Paulo Nogueira Batista Júnior, com respeito aos riscos da
dolarização: se o Brasil tiver a sua moeda atrelada ao dólar, estaremos
perdendo soberania, estaremos diminuindo a posstDilidade concreta
de a autoridade econômica. norte-americana estar ;realizando a política
monetária e cambial mais adequada para as fma.Üdades da economia

brasileira, para os objetivos do nosso País.. _
Vejam bem! O dólar é a moeda da ecortomia norte-ame:ri.Cana. Quein Tegulã se o dólar deve estar sendo expandidO ou fetraído? Quem regula se as taxas de juros, - no mercado
norte-americano, devem estar SJ.Ib:io.do QU descendo? São as autoridades econômicas norte-americanas, sobretudo as do Federal Reserve W orld, que lá corresponde ao Banco Ce-ntral. S_e vamos ter a
nossa moeda por prazo indeterminado e no tempo maior possível
atrelado ao valor do d61~. a nossa moeda estará, ora por bem, ora
por mal, atrelada àquilo que vai ocorrer com a moeda norte-americana e também estaremos com a nossa política monetária cambial
dependendo daquilo que estará fazendo o Federal Reserve World.
Assim, numa sitUação como eSsa, em que 6 dólar despenca,
em que há uma perspectiva gigantesca de déficit da_eçonomia norte-americana, as autoridades daquele pais- tanto o Federal Reserve quanto o Secretário de Fi';nab.Ças, o Secretário do Tesouro do
Governo Bill Clinton - terão-de tomar medidas que, inevitavelmente, acabarão afetando as economias que tenham a sua moeda
identificada com o dólar. Daí estarm.os alertando, oito dias antes
da entrada do real na economia brasileira~ sobre os riscos da chamada dolarização; da identificação do real com o dólar.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Exa. um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte ao nobre Senador Odacir Soares.

O Sr. Odacir Soares- Nobre Senador

Ed~ardo

Suplicy,

ouvi do meu gabinete a parte inicial do discurso de V. Ex a e, ao
chegar aqui, percebi que a lônica foi a mesma. V. Exa. foí coerente
do começo até agora, quando me permitiu eSte aparte. Tenho muita tranqüilidade em aparteá-lo porque, corilo V. EX'\ participei de
todos os debates, sem exceção, que reafiZamos na Comis-são Mista
do Congresso Nacional destinada_ a apreciar as_medidas provisórias que tratavam da_nova política monetária do Governo- particularmente, da introdução da URV__ e, posteriormente, da
introdução do real na economia brasileira. V. Ex..,_ como eu, deve
se lembrar - e talvez eu me l_embre mais do que V. Ex'\ porque,
Presidente da Comissão, vi-rile obrigado a assistir integralmente a
todas as reuniões - que nenhum argumento ponderável, respeitável, foi levantado por nenhum dos economistas que depuseram na
Comissão, os quais não coloc_aram óbice algum a essa política monetária. O único que levantou alguma objeção, maS que foi considerado meio perdido no mundo da e_çQitOmia. foi o ~conomista
Roberto Mangabeira Unger, que mandou_um_ paper dos Estados
Unidos, tendo sido ridicularizado pelos outros eConomiStaS. Todos
os economistas- como Mário Hemique Simonsen, João Paulo dos
Reis Velloso, o que V. Ex a. citou agora, Paulo Nogueira Batista_-,
sem exceção, aplaudiram a política macroeconômica do Governo e
a política de estabilização económica. E nem mesmo V . .E?'a. a não
ser em aspectos conjunturaiS, suScitou algu~ quest:ão que afetas~
se o aspecto estrutural da política de estabilização eConómica do
Governo. V. Exa lev~tou questões contingenciais de caráter muito
mais operacional e não questões que tivessem alguma coisa a ver
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com a estrutura do Plano. Gpstaria .®dizer a V. Exa que me sinto
inteiramente à vontade para aparteâ-lo, e o faço com grande ale·gna, pois agora obtenho a certeza de_ que o Plano está correto,
quaiid6~V. Ex a dii que 'o Plano -éStáciTado porque a moeda americ~ está se frã.gilizando. Num primeiro momento, dizia-se que o
PlãnO estava errado porque iríamOS atrelar o real à moeda americana. Isso implicaria ei:n perda de soberania, conforme tese levantada
pelo economista Paulo Nogueira Batista quando concluíamos a
análise e tratávamos de lastreamento do real. Ao tocar nesse ponto,
s·. s• não v·ísaVa a .pÓiítica 'inoriélliia; por ele aplaudida nas duas
vezes anteriores
que coinparecera na Comissão. Além de desenvolver uma teoria de que o lastreamento deveria se fazer atra_vês de um sistema por ele _chamado ~~ poupança interna sistema,
não concretizado em parte alguma do mUndo - fez_ e_ss_a_ obserYªção sem afastar totãlmente a hipótese do Jastreamento em real.
Afm;nava que seiiã mais adequado que se criasse um mix de lastre~nto, que tivé~~mos uma cesta que defmisse esse lastream.ento ..-. (} também disso não se tem experiênCia. O econOmista
falou em perda de scberafuã; mas todos sabeni que hoje á economia muridial está lastreada no dólar. A economia americana não
vive processo de recessão; ao contrário, vive processo de crescimento. Todos os _especialistas dizem que o Governo Ointon está
certo na adoção de sua política económica e monetária e que o dé_ficit _das contas públicas vai Ser superado. embora ainda seja criticado na questão dos juros, porque. do mesmo modo que o
Governo brasileiro. o Governo americano acredita que as taxas de
juros devem permanecer em certo patamar pãra Se impedir uma
corrida ao consumo. Desse modo, fico satisfeito quando vejo V.
Exa dizer que o real não vai dar certo porque o dólar está se fragtlizando. Antes se dizia que o real não daria certo porque implicava
em perda de soberania, porque o dólar é uma moeda mais forte.
_Sabe V. Exa. que, com relação à questão monetária no Brasil, com
todas essas moedas -e políticas económicas que temos experimentado desde o Plano Cruzado, o Governo precisava acenar para a
população com um lastro que pudesse ser visto a olho :ou, um lastro real, uma moeda que o brasileiro pudesse comparar com o real,
a fim de que ele pudesse ter consciêD.cia de que o real em seu bolso teria o mesmo poder de compra de uma moeda forte, como é a
moeda americana. Essa questão de perda de soberania é secundária. Todos os jornais estão hoje anuncia!!.do que o dólar teve uma
queda nas bolsas do mundo inteiro. Ora, e nerii por isso os americanos perderam a soberania. Não se sabe -da perda de soberania do
governo ari:lericano em parte alguma. V. Ex.. também afirma que o
Governo vai adotar o dólar como lastro pelo maior temjX) possível.
V. Ex.. deve estar adivinhando, pois isso não está dito em lugar algum. O tempo indeterminado, que deve estar contido na Medida
Provisória, nãO significa-um iemp·o interDiináv'el; tanto pode estender-se a um, dois, três meses, como pode encerrar-se em prazo menor. V. Ex.., que é economista, sabe: o Governo precisa desse
tempo i:D.det.ermiriãdo até para aferir o comportamento do mercado
e dos agentes económicos. Todavia,. isso não--significa,. COmo já
dli_Se, temJX> interminável, de duração ad etel-num. A impreÍlSa
-boje noticia, inclusive já como decorrência dessa visita que os·Ministr_os do Traballio e da Fazenda fizeram ao Tribunal.Superior do
Traballio, que este, pela voz unânime de todos os seus Mini&tros,
continua queixando-se de que não é possível conviver com alta de
preços que se vem verificando na economia brasileira. Ela deve
ser Coibida com mecanismos práticos, materiais. Gostaria de dizer
a V. Exa. que do seu discurso retiro a certeza absoluta de que o real
vai dar certo, de que o Plano de estabilização económica do Presidente vai dar certo._ Entende V. Exa que a queda do dólar no mercado internacional fragiliza a economia brasileira. De m.i:oha parte,
penso que uma coisa não tem nada a ver com a outra e era precisa-
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mente isSo que gostaria-de dizer a V. Ex'.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Infelizmente, Senador
Odacir Soares, V. Ex• compreendeu mal, pri.meíro, o sentidO das
minhas palavras; segundo, os depoimentos de alguns dos econo~
mistas que aqui vieram, inclusive o do Sr. Paulo Nogueira Batista,

que analisou critícainCnte o Plano Real, fazendo um alerta sobretudo com respeito ao que poderia ser perda de soberania da autoridade económica brasileira, caso atrelasse o real ao dólar. Também
alertou para o fato de que não seria conveniente para o Brasil estar
fixando a paridade entre o real e o dólar. Inclusive o Ministro Ricupero, há poucas semanas, lembrando o poema de Vinícios de
Morais, disse que a paridade "seria eterna enquanto durasse". Obviamente, o dólar está sujeito a varfações: V. Ex' está aímnando
que a soberania da economia norte-americana índepc!ride da soberania de sua própria moeda, do que as autoridades norte-americanas determinam sobre a velocidade de emissão de moeda, sobre
como aumentar ou diminuir as taxas de juros no mercado norteamericano, e isso depende daquilo que estã ocorrendo com as políticas de expansão do governo Bill Clintvn, por exemplo. Qual a
importância: dos efeitos dessa política para a relação entre a economia norte-americana e as economias do resto do mundo?
Quando o Governo brasileiro assume como meta fixar o real
ao dólar, então, obviamente, ele está perdendo boa parte de sua autonomia. Inclusive, no que diz respeito ao nível de reservas da economia brasileira, podemos observar movimentos de grande especulação.
Este foi o pOnto levantado pelo ccooomista Paulo Nogueira Batista
Júnior: Iormis de lastrear adequadamente a moeda.
V. Ex• se engana quando diz que não há experiência, em
outros países, de lastreamento em ativos reais, conforme propôs o
economista, porque a história das e_conom.ias que conseguiram estabilizar sua moeda, após momentos de hiperinflação, levaram em
conta, justamente, formas de lastreamento em ati vos domésticos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Senador
Eduardo Suplicy, solicito a V. Ex• que conclua seu pronunciamento porque há outros oradores inscritos.
-O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, gostaria,
também, de chamar a atenção para um outro assunto grave levantado pelo Jornalista Janio de Freitas, publicado na Folha de S.
Paulo, ontem e hoje, onde o jornalista ressalta:
Não é só como plano económico, é também dinheiro mesmo, em montante superiOr a US$3_5 milhões,
que o real está sendo destinado pelo Governo a impulsionar a candidatura de Fernando Henrique Cardoso.
Descobre-se que tem sentido diferente do Suposto, :até
agora, a afirmação de peesscdebistas e pefelistas de que
a candidatura de Fernando Henrique 11crescerá com o
real". Supunha-se ser referênCia ao plano.
A gordíssima verba eleitoreira foi criada pelo remanejamento dos recursos do Orçamento dirigidos aO
Desenvolvimento de Ações Regionais. Coincidentemente, essa redistribuição foi apoiltada por Mônica Izaguirre. na Folha de S.Paulo de ontem, como benefício para
os Estados do Presidente Itamar Franco e do Ministro do
Planejamento, Beni V eras.
Os encarregados do Orçamento no GoVerno são
Beni Veras e Edmar Bacha, assessor-especial do Ministro da Fazenda desde a posse de Fernando Henrique.
Ambos do PSDB. A primeira versão das verbas para
Ações Regionais, cooduzida por Bacha, não teVe- :a: participação de V eras, então como Senador, e foi feita no ano
passado- ainda incerta a candidatura de Fernando Henrique. A segunda, em que se deu o remanejámento eleitoreiro, aconteceu com Fernando Henrique já como
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candidato potencial à Presidência.
o remanejamento das verbãs produziu uma aberração oiÇameD.tária sem precedentes.- Déz "EstadOs Acre, Pará, EspíritO Santo, RiO de Janeiro, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina; Goiás, Mato GrOsso e
Mato Grosso do Sul -e ainda o Distrito Federal tiveiam
suas verbas de US$ 13,084 milhões reduzidas a zero.
Outros, como Amapá, tivera:m.::na diminuída 93 Vezes, a
de São Paulo ficou 415 vezes menor, e assim por diante.
A verb'a para Minas, poiém, pulou de US$3,474
milhões para US$15,128 milhões, crescendo 335%. Minas ê o Estado em que o presidente do PSDB e principal
responsável pela campanha de Fernando Henrique Car·aõso, o mineiro Pimei:ú:a da Veiga, vê mais fX'ssibilidades de crescimento da candidatura, -dado o
conservadorismo que tem caracterizado mais da metade
do eleitorado estadual.
São movimentos de preocupação, Sr. Presidente. E, em que
pese hoje o Ministro Beni V eras ter procurado explicar, o Jornalista Janio qe FreitaS-volta ao-assunto.
--Os argumentos do_ Ministro Beni V era-s, do Planejamento e do PSDB, para contestar o remanejamento
eleitoreiro das verbas destinadas ao Desenvolvimento de
Ações Regionais, dividem-se entre a confirmação do
que pretendem negar e a negação dó que tentam afrrmar.
O Ministro não nega-o remanejamento daquelas
verbas do Orçamento Federal. Não nega que 11 Estados
e o Distrito Federal ficaram, de repente, coro sua participação no programa reduzida a zero. Não nega que outros
tiveram suaS verbas diminuídas a quase zero. Não nega
que as beneficiárias do deslocamento de verbas são re.:
giões em que o PSDB desenvolve esforços especiais
para melhorar os baixos índices de apoio ao seu candi~
dato. Confrrma, portanto, os dados aqui publicados ontem sobre o remanejamento e, na Folha de
segunda-feira, os da repórter Mônica lzaguirre.
Sua explicação para a retirada de verbas necessárias a tantos municípios e a concentração delas aos poUcos mirados pelo PSDB: uos recursos do programa de
Desenvolvimento de Ações Regionais- estaVam Pulverizados por numerosos Estados, o que dificultava a execução dos projetes. O Ministério do Planejamento decidiu
con_çentrM essiS iecursos em alguns pro]etos que considera necessários e justos.
Sr. Presidente, ê importante que se tenha atenção para essas
ações, na medida em que, pelo que aqui está relatado, o dinheiro
-pUblico do Desenvolvimento de Ações Regionais Ioi dirigido para
ações de desenvolvinlento eleitoral- do candidato do PSDB.
O Sr. Odacir Soares- Sen3dor~ ontem, comO era seU: aniversário, V. Ex• estava fazendo um discurso soft. Hoje, V. Ex•
continua nessa mesma linha soft, porque, se aiJ.tes era contra o plano económico p-orque· o dólar era uma moeda forte, agora está contra o mesmo porque o dólar é uma moeda frágil.
. . O SR. EDUARDO SUPLlCY - Seiiador Odacir SOares, V.
Exa não compreendeu as observações iniciais- de meu pronunciamento
nem a natureza da crítica que fiz. O alerta que fiZ tem um sentido
coostrutivo. Trata.:.Se-de um alerta para as autoridades cconômicas brasileiras cem reJação a nossa moeda. a fnn de .fX'Sstbilitar o desenvolvimento de uma politica econômica que interesse ao País.
Era o que tinha a dizer, Si: Presidente. (Muito bem!)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a palapara uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Antes de con~
ceder a palavra a V. Exa, nobre Senador, vou fazer um apelo aos
Srs. Senadores que já estão na Casa e aínda não se encontram no
plenário para que venham para cá, a fim de podermos iniciar a Ordem do Dia. Já se encontram na Casa, até este momento, mais de
52 Srs. Senadores. Todavia, só há 30 Srs. Senadores cm plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Espcridião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para uma questão
de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a questão de
ordem que quero fonnular, baseada no_Regimento, diz respeito ao
seguinte: para se_ dar inicio a esta sessão, qual é o quorum exigido? Já temos o quorum necessário para isso. Esta sessão é a prorrogação da sessão de_ ontem. Por isso, já que há quorum e se trata
de uma prorrogação virtual, solicito_a V. Exa que dê início à sessão
secreta, na forma do estabelecido, ontem. por V. Exa, ocasião em
que houve uma anuência dos Líderes para a postergação, marcada
para hoje, às !Oh. Sr. Presidente. já são llh.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Senador Espcridião Amin. teoricamente, V. Ex a tem razão. Entretanto,
o Presidente estâ solicitan.do a presença dos Senadores em plenário. Tão logo o Sr. Relator termine o seu parecer e o nobr~ --~_ena
dor Ronaldo Aragão faça a sua defesa, passaremos à votaÇiio.
Evidentemente, não podemos decidfruma questãó-dCSsa irilportância coin O quorum baixo. Por isso, Cstou insistitido em solicitar os
Srs. Senadores que venham ao plenário. Mas vou atender a V. Ex a.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não é teoricamente. Sr.
Presidente; é regimentalmente. _ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Quando digo
teoricamente é porque, na prática, temos que ter, eni plenário, um
número suficiente de Senadores para apreciarem matéria de tão
transcendental importância-.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenaj - Tem a palavra o nobre orador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, V. Ex• poderia me indícar qual é o quorum
que V. Ex• considera normal para se realizar a sessão de hoje?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tenbo para
mim que uma questão como essa seja preciso ter pre~cntes em plenário, pelo menos, entre 60 a 65 Srs. Senadores.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Desculpe-me. Sr. Presidente, mas sua explicação é inteiramente anti-regimcntal. Se a1gum Senador não quiser que esta sessão se realiZe, sairá e, assini,
não haverá quorum; senão, podemos estabelecer que com 42 Senadores presentes não se pode realizar a sessão. Penso que essa
questão estâ sendo_ mal con<;luzida porque não podemos estabelecer que só há quorum com a presença de 60 Sena.dQres.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Senador Jutahy Magalhães, tenho presente, e V. Ex• também, a responsabilidade do Senado nesta hora.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concordo com V. Ex',
mas acho que não podemos ficar estabelecendo que o quorum é
de 60. Não há norro,a regimental para isso:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não é isso.
Estou fala.r..do para efeito de votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Se os Srs. Senadores
acharem que o quorum está baixo, dentro do Regimento há possibilidade de sair do plenário e não dar o quorum para se votar. Permita-me V. Exa, mas penso que é um equívoco estabelecer-se que
só com a presença de 60 Srs. Se-nadores pode-se votar.
O SR. PRESIDENTE_(Humberto Lucena)- Estou apenas
querendo fazer entender a V. Exn e a Casa que o nobre Relator
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concluiu o seu parecer aprovado pela Comissão pela perda de
mandato de um Senador, que -depcilde de 41 votos favoráveis. Evidentemente, se V. Ex• iniciar a votação com quorum baixo, estará ab~ol vendo o Senador.
Não estou aqui tomando posição. Estou apenas falando em
tese c explicando qua1 a visão que tenho da responsabilidade do
Senado neste momento, somente isso.
A Câmara, por exemplo, tem votado casos semelhantes c_om
quorum de mais de 400 Deputados presentes.
Vou conceder a palavra, como último orador, antes de iniciar a votação, ao Senador Josaphat Marinho.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Sr. Presidente,
como Líder, solicito a V. Ex a que me pennita fazer uma breve_coml.U)icação após a fala do Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho e, após, a V. Exa. Em
seguida, iniciaremos a Ordem do Dia.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pres_idente, Sr% e
Srs. Senadores, ainda reduzido o quorum no plenário para o cumprimento da Ordem do Dia; aproveito alguns instantes pata retornar a comentários sobre a desmedida elevação dos preços no
mercado e os riscos correntes para o programa do Governo.
Nos últimos 30 dias, tenho tratado repetidamente dess_e assunto, por sua importância para a economia popular. Tive mesmo
o cuidado de não criticar ó Governo, antes de adverti-lo para o perigo que corre o Plano, a partir de 1o de julho, se algumas providências enérgicas não forem ·adotadas.
As noticias tcxlas que os jornais dão, diariamente, indicam
um aumento abusivo dos weçps -~todos os produtos. E há mais. Até
providências legais já editadas não estão sendo cumpridas. Ainda, no
dia_l7 deste mês, pelo menos dois jornais, O Estado de S. Paulo e a
Fo1ha de S. Paulo, noticiavam: 1Escolas de SP decidem manter mensalidades11; 11 EScolas decidem não reduzir preço de mensalidade 11 . Isto
significa que a medida provisória adotada não está sendo cumprida
m_çsmo_~tes de decisão judicial. A situação, então. subsiste a dos aumentos liberados aos estabelecimeutos particulares de ensino.
Mas. depois disso, as notícias se generalizam quanto ao
crescimento dos preços em todas as áreas.
No dia 21, o Correio Braziliense publicou editorial em que
diz o se$Uinte em alg;uns trechos:
.
As vésperas do advento do real como padrão monetário, espanta-se o País com a criminosa continuidade dos aumentos de preÇos: Os salários estãO contidos, em nome do sucesso do Plano, e o
_tra_balba_d_or._ mais uma v_f!:Z, dispõe-se a pagar a conta do ajuste.
Mas os preços continuam subindo, dé maneira insana, inaugurando uma singular inflação em dólar. Paralela parcela do empresariado, _'?om de5(.9rtinO e espírito cívico, dá apOío ao Plano e
dispõe-se a colaborar, contendo preços e evitando especulação.
Mas parcela ponderável faz exatamente o cqntrário. Aproveita-se da transição e dos contratempos que inevitaVelmente gera
para aumentar preços e Sabotar o plaó.o no nascedouro.
E o jornal desdobra o argumento invocando, inclusive, estatísticas levantadas por órgãos competentes.
-Ainda, no dia 21, a Folha de S. Paulo dizia: ''Inflação acelera e atinge 47,53% 11 e, no contexto da notída:
A inflaÇ;ID Íla cidade de São Pãi.iloJeçJwu em 47,53 na segunda qüadrissemana de junho, segundo-? Índke de Preços ao
Consumidor (IPC) da FIPE.
·· · ·
E_adiante:
____ A grande smpresa deve acontecer na última semana, antes
_da_ estréia do real. ''Ela fecha rllais alta do_ que a ~erceira quadrissemana11, diz Rizzieri.
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Ainda, ontem também. o Estado de S. Paulo, em nota desdobrada. diz no texto:
Inflação acelera e estimatiViSobe para 50%.

COrilo Se vê, as advertências do Governo não estão produziildo o efeito devido. O nobre Sr. Ministro da Fazenda tem ocupado rádio e televisão pafã dirigir-se ao põVõ-bfaSi.J.eiro, fazendo
apelo, dirigido aos empresários, no sentido de que não haja excesso, mas o excesso cresce a cada dia.
É surpreendente que ainda hoje os jornais publiquem o texto de pronunciamento do ilustre Ministro, em que S. Ex11 reconhece os aumentos excessivos e de novo faz apelo ao empresariado.
Ora, a experiência está demonstrando que não adianta apelo, é necessário que o Governo ·adote medida corretiva.
O Ministro, por igual, pede que a população colabore, isto
ê, que ela deixe de comprar.
Hâ mesmo um trecho desse pronunciamento do Sr. MíriiSti'O

que invoco para comentar:
Vai ser muito mais fácil conseguir evitar esses aumentos se o consumidor tomar cuidado nestes dias que
antecedem a chegada do real
E adiante:
Dê conselhos aos seus parentes e seus amigÓ~.
Ora, Sr. Presidente, releve-me o Ministro, mas isso é sinal
de ingenuidade. A população já está cOmprando ria medida em que
pode, porque há parcela dela que não alcança o merC"ã.dO- até em
produtos essenciais. Mas apelar para a população nesses termos é,
ao que parece, desconhecer os fatos que estão ocorren_do, O povo
pode deixar de comprar carne, feijão, pão, arroz:- iemêdio? O problema não é, portanto, mais U.e apelo à população. A população já
está sufocada, já está indo ao mercado para comprar o que pode, e
na medida possível. Não é dado dirigir-se-lhe mais nenhum apelo
no sentido de que restrinja aquilo que já está comprando, e que é o
mínimo do essencial.
A esta altura, volto, como forma de colaboração, hoje, com
o Governo, a ftm de me reservar o direito de crítica depois de 1o de
julho. Ou o Governo adota uma medida que faça expurgo nos Preços antes da entrada em vigor do real, ou o plano do Governo está
ameaçado, e a população gravemente prejudicada no seu pcxler de
compra e de subsistê,n.cia.
Era isso o que eu queria deixar observado hoje, Sr. Presidente, antes que, não devendo mais vir para advertir, que é forma
de colaborar, eu tenha que ocupar esta tribuna para criticar, em
nome do povo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Cimcedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador Francisco_
Rollemberg.
Em seguida, passaremos à Ordem do Dia.
Solicito aos Srs. Senadores _ausentes dq_ plenário que venham ao recinto, pois iniciarenios a apreciação da matéria: referente ao processo do Senador Ronaldo Aragão.
Haverá um contraditório. Falará o Relator, que emitirá o seu
parecer, aprovado pela Comissão; o nobre Senador Ronaklo Aragão
fará a sua defesa, e o seu advogado também terá direito à palavra.

Para que haja o julgamento, é preciso que cada Senadoresteja em Plenário para ouvir o contraditório- ouvir _a acusação e a
defesa- e, assim, formar um .Juízo. Tem a palavra S. Ex11
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN-SE. Para
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
St's e Srs. Senadores, era meu propósito, hoje, ocupar a tnbuna
desta Casa para fazer uma análise sobre a mortalidade infantil no
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Nordeste e no Brasil çomo um_todo. Porém, Sr. Presidente, pela
premência de tempo, deixarei este pronunciamento para uma outra
oportunidade.
Como não sou proprietário de emissora de televisão. não
disponho de emissoras de rádio, não tenho jornais e sobrevivo, no
Congresso Nacional, há 23 anos e meio, unicamente dos proventos
que o mandato me concede, tenho de usar a tribuna do Senado,
neste instante, coostrangido, magoado e entristecido, porque acredito que esta tribuna não deveria ser usada para a comunicação de
-fatos como Oque agora pretendO relatar.
Sr. Presidente. quando deixei o PFL, por não concordar com a
posição dos companheiros, no meu Estado, comecei a sofrer todo o
tipo de perseguição, de ameaças a ações na Justiça Eleitoral.
Na Justiça Eleitoral, tentaram a cassação do meu Partido, o
PMN. Posterioimente. a Convenção Nacional que pretendíamos
fazer não pôde ser 'realizada, ·sob a acusação do ex-Presidente do
Partido de que não havia o número necessário para a sua validade.
-- Mais tarde, realizamos uma Convenção Nacional em Brasília. Nesta, além das decisões quanto às coligações que pretendíamos fazer, foram convalidado8 os atos da convenção anterior, que
destituíam e dissolviam o Diretório Estadual e os Diretórios Municipais do Partido, em Sergipe, criando uma provisória para arregimentar e dar destino àquele Partido.
- Posteriormente, Sr. Presidente, insiste o Presidente destituído em tentar impedir a minha candidatura, fazendo, no Estado,
uma convenção que não foi considerada válida, uma vez que ele
não tinha direito para tal
Ora, exauridos esses esforços, o que ocorre? O SJ.. Governador João Alves e o Sr. Senador Albano Franco decidem- e agora,
para a minha surpresa, confessa-me o Senador Lourival Baptista.
Presidente do PFL no meu Estado, aqui presente, que não me disse
conhecer o fato - impugnar a mínha Candidatura. Quer dizer, os
meus adversãrios, e não meus in.iriiigõs;- pret:endei:ii fazer ü.ma c as-sação branca, impedir que Francisco Rollemberg, que está há 24
anos na vida pública e que tem honrado o seu Estado pelo seu posicíõnámento, pela sua seriedade, pela sua compostura, pela sua
honradez - perdoem-me os vitupérios - continue a lutar para representar o povo da sua terra!
E, ontem, à noite, chegou, no endereço de uma casa _que tenho em Laranjeiras, no interior- de Sergipe, uma comunicação no
-seguinte teor:
Telegrama circular:
Notificamos que foi impugnado, pelo PFL- e sobre isso poderá dizer muitO bem o Senador Lourival
Bapíísta -,o registro da sua candidatura, passando a cor~r prazo de 7 dias_ para a constatação, na forma do art ...
Ora, Sr. Presidente, na eleição passada, quando era candidato O Senador Albano Franco, este mesmo mecanismo foi usado
para derrubar o então PrefeitO Jackson BarretO Lima, candidato ao
Senado, que era o seu adversário.
Naquela ocasião, com uma série de processos, conseguiram
impedi-lo de concorrer ao Senado.
Poste_riOI"lt!ente. o Sr. Jackson Barreto Lima teve as suas
contas aprovadas pela Câmara Municipal e foi absolvido no Supremo Tnbunal Federal.
Agora, Sr. Presidente, o que se pretende não é fazer qual--quer acusação formal ao Senador Francisco Rollemberg, porque
não há motivo para tal, mas ganhar-se tempo, protelar-se para que
haja um ato suspensivo que impeça este Senador de disputar a
vice_-governança do seu Estado em companhia do então Jackson
Barreto Lima.

O que se vê então é que o Sr. João Alves e o Sr. Albano Franco
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querem ganhar a eleição, mais uma vez, no ''tapetão". E, lamentavelmente, o PFL agora entra para impugnar a minha candidatura!
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex' um aparte?

da _de que no meio de tudo isso está o povo, que votará, que ouvirá
nas praças públicas e nas ruas de Sergipe o que falo desta tribuna.
O Sr. Lourival Baptista- V. Ex"- falou que o Senador Albano

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Com muito pra·

Franco está de acordo. Acredito que S. Ex~ não compactua com isso.
S. Ex"- não precisa utilizar expedientes como esse parn ganhar as eleições em Sergipe, tendo em vista que tem o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados àquele Estado, a exemplo de seu pai,
Augusto Franco, que foi Senador e Govemadqr. Acredito que o Senador Albano Franco não está atrás desse episódio.

zer, concedo a palavra ao nobre Senador- Lourival Baptista, Presidente do PFL, em Sergipe, para que faça as considerações que
julgar oportunas.
O Sr. Lourival Baptista- Meu caro amigo Senador Francisco Rollemberg, estou tomando conhecimento agora dessas declarações. Quero dizer a V. Ex' que não vou a Sergipe- a mais õu
menos oito dias, tenho permanecido em Brasília. l'e_l_efonarei para
lá a fim de saber como foi dada a entrada nesse processo e qual o
partido que o fez. Diz V. Ex' que foi o PFL. Sou o Presidente, estou em Brasília e não sei as providências que foram tomadas a esse
respeito. Quero dizer a V. Ex' que o conheço desde os primórdios,
quando foi fazer vestibular na Faculdade de Medicína da Bahia. V.
Exa me procurou e me pediu uma carta de recomendação para ser
apresentada ao· então Diretor da FacuJ.dade, Professor Edgar Santos. Quer dizer, a nossa amizade é de mujtos anos. Conheço V.
Ex', homem honesto, digno, trabalhador, que teill: prestado relevantes serviços ao meu Estado nãO apenas quando exerceu a medicina, mas também como Parlamentar, Estranho o que V. Exa
declara nesta hora. Telefonarei para Aracaju para saber -quem fez e
como foi feita essa denúncia.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Presidente Senador Lourival Baptista, nossa amizade- transcende no
tempo. Somos amigos muito antes dos meus 17 anos, qUando o
procurei na Bahia para que tentasse ajudar este seu correligionário,
seu amigo, cujo pai, chefe político e-prefeito do interior. sempre o
acompanhou e sempre votou em V. Exa E sabe V. Exa quantas
campanhas flz para aquele cidadão que dizia: 1Quem quiser votar
de graça vote em Lourival11 !
Passei a vida votando de graça em Lourival Baptista, pela
amizade, pelo respeito, pela consideração e pelo companheirismo
que nunca faltou.
O_ que me surpreendeu, Sr._ Presidente, Srs. Senadores, é que
uma medida como essa, com a qual o próprio Presidente diz não
concordar, tenha sido feita quase que à sua revelia, porque o Senador Lourival Baptista diss_e: "Sou o Presidente, mas não assinei
essa impugnação; não a conheço' 1•
Ora, Sr. Presidente, vê-se que forças outras querem, de maneira nem sub-repticia, mas afrontosa e_ ditatorial, impor uma candidatura que, para o meu pesar, não está tendo no Estado de
8_ergipe a aceitação que eles imaginavam ter
Surpreende-me o fato de .estarem tão preocupados comigo:
um Senador que abdica do direito de pleitear a candidatura e a volta para esta Casa, sem pcilido, sem nenhum capitis diminutio de
disputar uma vice govemança·, cOm o propósito firme de- voltar a
conviver com os seus coestaduanos e -paiticipar da vida pública,
trabalhando como político e como médico, profissao básica da minha formação universitária, embora eu tenha feito outros cursoss-ou advogado também.
Isso, Sr. Presidente, está seindo- relataâo-nesta Casa, porque
não disponho de outra- tribuna, não disponho de outro palanque.
Preciso dizer no Senado .da República que Francisco Rollemberg
está sofrendo uma ca_s_sação branca pelo PFL, com a qual o Presidente do meu Partido diz não concordar, nem conhecer. Estou sofrendo uma cassação branca devido à maneira odienta com que se
pórta o Governador Joã.o Alves c à indiferença olímpica do Sr. Senador Albano Franco, que permite que esses fatos aconteçam com
o seu apoiamento e facilitem a sua candidatura ao Governo doEs-

tado de Sergipe.
No entanto, Sr- Presidente c Srs. Senadores, não _tenho dúvi-

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - y, Ex', então.
acredita que é somente o Governador João Alves?
O Sr. Lourival Baptista - Não sei, porque não tenho conhecimento. N""ao li; estou sabendo agora por V. Exa

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Sr. Presidente,
como se vê, o Sr. Senador Lourival Baptista, Presidente do PFL,
não concorda, não sabe informar se o Governador João Alves está
interessado nisso e acredita que o Senador Albano Franco também
não concorda com essa atitude.
_
_
_
Portanto, solicito a S. Ex' e ao--Presidente-dO-meU Partido
que, em não concordando, promovam diligências junto ao Partido
e-aos coligados, para que se permita que Sergipe tenha o mínimo
necessário, que é OpOsição, Outra opçãô"_ de candidatura, porque,
caso contrário, teremos apenas uma can<fidatura, o PRI sergipano.
O Sr. Esperidião Amio -Senador Francisco Rollemberg,
V. Exame permite um aparte?

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Com muita honra, Senador.

O Sr. Esperidião Amin- Em primeiro lugar, não posso dei.
xar, neste- dia, de extemar minha .solidariedade a V, Ex', um homem
-de bem. Segundo. quero dizer que V. Exa, diante desse inusitado
acontecimento, em que o Presidente da Seção Estachlal, o responsável,
o representante do Partido, não sabe o que foi feito, acaba de reacender a chama das forças ocultas, que muitas vezes já haviam sído insinuadas, mas DWlca fotografadas. Tenho a im~são de_ .q_tl~ es~
notificação é primeí.ci. fotógrãfia das tais forças ocultas que chega à
política brasileira. Com a. minha solidariedade, manifesto a V. Exa·a
minha demonstração de curiosidade em conhecer, pelo menos, a impressão digital da força oculta. Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Agradeço a V.
Exa pelo aparte, que me honra, pela deferência que me faz. Mas a
curiosidade de V. Ex' é a minha curiosidade também. O Presidente
do Partido desconhece; não sabe quem foi. Não foi o adversário,
mas alguém foi, porque está impugriádo. Há um documento do
Tri"Qpnal ~egtonal Eleitoral que pode dizer reahnente quem está
por trás desse episódio. Querem implantar essa política de partido
único em um Estado tão pequeno como aquele.
O S~._Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte?

a

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães -Quero apenas manifestar a minha solidariedade a V. Exa por tudo que representa na vida pública
nacional e de seu Estado. Todos, que acompanhamos a sua vida
parlamentar- faço-o desde 197 4, quando éramos Deputados Federais - estranhamos o porquê de políticos do_ seu Estado tentarem
fazer- como V. Exa chama- a sua "cassação branca 11• Por essa razão, neste momento, manifesto a minh_a esperança de que V. Exa
será, mais uma vez, vitorioso e portanto governará, juntamente
com seu companheiro de chapa, o Esta:dõ de- Sergipe.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Agradeço a V. Ex',
Senador Jutahy Magalhães e espero que seus augúrios ocorram. para
que possamos dar nova face àquele Estado e para que possamos realizar uma parcela de nossos sonhos, nossos ideais, ideais que são de_ todos nós, políticos, que queremoS fazer da nossa terra, do nossO
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Estado, do nosso País, um grande Estado e uma grande nação.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Pois não. nobre
Senador.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre colega, deixo consignado
meu pesar pela notícia que V. Ex• traz sobre a difiCuldade da sua
candidatura em Sergipe. Nós, os Senadores, já estamos· chocados
com a sua inicíativa de não integrar esta Casa na próxiina legislatura. V. Ex' que tem dado ao_ seu mandato a altitude e _o relevo que
todos os sergipanos e todos__QS_brasileiros gostariam de ter. Mas,
neste momento, lamento essa atitude, jâ repudiada pelo nobre Senador Lourival Baptista e certamente, com a devida reserva de V.
Ex•, pelo Senador Albano Franco. Tenho certeza de que o fato não
se estenderá a extremos, para evitar que Sergipe perca-, ainda na
sua órbita estadual, figura da projeção, da digni~Qe, do alto espírito público de V. Exa Esperamos que essa impugnaÇão-Seja afasta~
da e que V. Exa possa disputar um lugar entre os convencionais,
entre os futuros dirigentes do seu Estado.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Senador Nelson
Carneiro, o aparte de V. Exahonra-me demais. Pretendo, Sr. Senador, depois de ouvi-lo, fazer publicar separata -não era meu propósito - da minha denúncia e dos apartes que recebi, começando
pelo do Senador Lourival Baptista, meu velho companheiro e amigo, que não aprova esses atos e que os desconhece, seguindo com o
aparte dos outros companheiros, como os Senadores Jutahy Jvfagalhães, Esperidião Ami:n:, Como V. Exa, para enviar ao povo de Sergipe,
para que se saiba que atos desse tipo não têm acatam.roto e aceitação e
que não merecem o respeito do Senado da República.
Sr. Presidente, srs e Sci: -Senadores, era essa a comunicação que eu pretendia faZe! nesta manhã. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACffi SOARES (PFL - RO. Pronuncia o seguinte discurso·.};.... Sr.Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, já _tive a
oportunidade e a satisfação de bater-me, nesta tribuna, em favOr da
preservação, na Justiça Trabalhista, da figUra do Juiz Oassista.
Quando isso ocorreu, estava atendendo aos reClamoS: da Associação· dos Juízes Classistas da Justiça dO Trabalho da 1:S• Região que, por sinal, provou ser uma entidade bem estruturada e
competentemente liderada para a defesa de seus ID.teresses e o
cumprimento de suas fmalidades.
O fato é que acuados pelo c-orpmativismO exclusivista de
uns e ameaçados pelo furor reformista de outros, os Juízes Oassistas tiveram a sua sobrevivência galhardamente defendida pela
AJUCLA que soube ser convincente ao provar a iildispensabilidade da presença do reprcsentante.classista a flm de melhor assegurar, nos feitos trabalhistas, o equilíbrio das decisões concernentes
aos litígios entre capital e trabalho.
Agora, que as ameaças que pairavam sobre a classe parecem temporariamente afastadas, de vez que não vingaram as propostas de emenda constituCional hostis à representação classista na
Justiçã. do Trabalho, a AJUCLA novamente se faz presente em
meu gabfuete, desta vez, por Via de uma carta, datada de 7/6/94, e
subscrita por seu dinâmico presidente, Dr. Ramon Castro Touron.

revistonal da Constituição.
A receptividade e a compreensâ:o com que, de
modo geral, fomos atendidos, bem como foram nossos
pleitos, muito nos confortaram~ revigOrando-nos o ânimo, na luta a favor da manutenção de nossa tradicional e
eficiente instituiÇão; salvaguarda dos justos interesses
dos empresários e dos trabalhadores.
Muito em breve, voltaremos à presença de V. Exa,
para oferecer-lhe subsídios, que traremos ã apreciação
serena e lúcida dessa Casa de Leis, com o propósito de
tomar ainda mais célere a solução das controvérsias que
envolvem as relações entre o capital e õ trabalho. Com
isso objetivaiiiOS dotar esta Justiça Especializada de mecanismos modernos e eflcazes, utilizando, para tanto e
sem maioreS ónus, a estrutura ora existente.
Ante_ is "eleições que se avizinham e com a expectativa de melliores dias para nosso País, desejamos a V. Exa,
renovado sucesso em sua campanha politica, ao tempo em
que lhe apresentamos efusivas e cordiais saudações.
Sr. Presidente, Srlls_ e Srs. SenadoreS, ao registrar nesta tribuna esse testemunho do Presidente de uma classe tão prestimosa,
quero renovar os meus votos em prol da continuidade da presença
do Juiz Classista nos Tribunais do Trabalho, porquanto, de há
muito, me venho convencendo de que esta é não apenas benéfica,
mas também indispensável ao deslinde rápido e harmonioso das
controvér~ias que possam repontar nas relaç<;;es ~ntre o empresariado e a classe trabalhadora.
Esses são os meus votos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Encareço aos
Srs._Senadores que não se encontram em plenário que se dirijam a
este recinto, pois vamos iniciara Ordem do Dia.
Soliciro- a fodos os Srs. Senadores que venham ao plenário
para que possam ouvir o cOlitrã.ditórfo;·--a: ·palavra do Sr. Relator,
com seu parecer aprovado pela Comissão Temporária, no sentido
da perda do mandato, e a defesa do Senador Ronaldo Aragão, que
será~ta por S. Exa e, se assim o quiser, por seu advogado.
Precisamos estar atentos ao ,Nlgamento. Trata-:c;e de matéria
da mais alta relevância para a Instituição, para o Senado Federal
. A presente sessão destina-se ã apreciação do Projeto de Resolução n° 53/94, apresentado pelo Parecer n° 161 da Comissão
Temporária incumbida de relatar a representação contra o Senador
Ronaldo Aiagão, admitida pelo Parecer n° 161, da Comissão de
Constitu!ç_.ão,_ Justiça e_ Cidadani~, a.Pt:~V~? pe_lo ~lenário na sessão do diá 17 de março de 1994.
_O Pru:;eçer n-0 __161, nos termos do art 33, § 2°, do Regimento
Interno, ofei'ece o Projeto de Resolução n° 53/94, que conclui pela
perda do mandato do Sr. Senador Ronaldo Aragão, por infriç-ão ao
art 55, inciso li, da Constituição Federal, combinado com o art 32,
inciso ll, da Lei Interna.
Presentes na Casa 63 Srs. Senadores.
Passa-se à

Para nós a carta em referência é tão desvanecedora que timbramos em reproduzi-la nas linhas que se seguem:

De acordo com o disposto no art 197, I, alínea c. do Regimento Interno, a sessão é se-creta.
Determino ao Si-s. FUD.cionãri.Os -que adotem-as providênCias
necessárias ao cumprimeD.to da prescrição regimental, fazendo sair
do recinto todas as pessoas estranhas à Casa.
Apenas ficarão presentes os Srs. Senadores.

Senhor Senador,
Temos a satisfãção de voltar a dirigir-nos a V.
Ex•, desta vez para expressar nosso agradecimento pela
atenção dispensada ãs nbssas reiteradas manifestações
em prol da preservação aprimoramento da representação claSsistã-ifa Jüsliça do Trabalho, dUrã:ilte--6 período

e

ORDEM DO DIA

(A sessllo transfonna-se em secreta às 1 Ih30min
e volra a ser pública às l3h22min)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai- encerrar os frabafuos, designando
para a sessão ordinária ·a realizar-se hoje às 14h30miil a- Seguinte

ORDEM DO DIA
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- t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorâvel ao projeto;
- 2" Pronunciamento: Relator: Senador Jonas l?iriheiro,
pela regularidade dos atós e procedimentos concernentes à
proposição.

4
I
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993
(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do ort. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 44. de 1993 (o' 250/93 na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissdo da RÁDIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifosiio
sonora emfreqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
Rio. Grande do Sul, tendo
Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educaçlo:
- t• pr.onuncíamento~ .Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto:
_
- 2• pronunciamento: Relator: Senador _Áureo Mello,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993
(Jnclufdo em Ordem dO Dia nos termos do art. 37.5, VIII, do
Regimento Inte-rno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 45, de 1993 (n' 253/93, na Çân)ara dos Deputados),
que aprova o .ato que renqva a concessdo outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina, tendo
Parccefes, p~feridos cm Plenário, enl 'substituição à
Comissão de Educaçlo.
- t• pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

- z•

3
"
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 46, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do- Projeto de_ Decreto
Legislativo n• 46, de 1993 (n' 248193, na Câmara dos Deputa~os),
-que-aprova o ato que ;enova a p2rmissão outorgada à RADIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifosiio
sonora em freqüencia moduladd na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo. tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educaçlo:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993
(Indu ido em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto·
Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264193, na Câmara dos DejJUtlidos),
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., pora explorar serviço de radiodifosiio
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão do.Edueaçlo:
- la pronunciamento: fa'!'orávcl.ao projeto~
- 2• pronunciamento: pela regularidade· dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993
(lncluido em Ordení do Dia uos termos do art. 375, vtll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
n' 49, de 1993 (n~ 273/93, na~. dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LII'ORAL
LTDA. para explorar ~erviço de . radiod.ifosJo sonar~: em
freqüência madulada na Cidade . de Osório, Estado ._do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educaçlo.
- t• pronunCiamento: Relator: Senador Amii' 'Lando,
favorável ao projeto;
- 2' pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhl!o,
pela regularidade dos aros e procedimentos concernentes à
proposição.
L~islativo

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 37S,_ VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 52, de 1993 (n' 246193, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão or,~torgacfa à RÁDIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifosiio
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena. Estado_ do
Paraná, tendo

----- ---Fareceres- --favor-áv.•~i~ --proferidQs____cm ___ Ptenárío, ___em
substituição à Comissão de Educaçlo:
- I, pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
2" · pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atas e procedimentos
concernentes à proposição.
M
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- 2"' pronun(:iamento; Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição.

(Incluído em Ordem do Dia' nos termos do art. 375. VIII, do
Regimento Interno)

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994

7

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados),,
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETA
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de
radiodifUsão sonora em onda média na Cidade de Floriano.
Estado do Piaul, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney MaranMo, em substituiç!o à Comissão de Educaçlo.

8

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
V.otação, em turno único, do ProjetQ _ dc:_ ___ Oc:creto
Legishitivo n' 11, de 1994 (n' 265/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A.
R!Í.DIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifosão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza. Estado
do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educaçlo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno únlco, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Cãmnra dos Depu~os),
que aprova o ato que renova a outorga deferida à RADIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA.. para explorar serviço de
radiodifUsão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina. tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituiçllo à Comissao de Educaçlo.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na Câmara dos Dep'!tados),_
que aprova o ato que renova a concessao outorgada à RADIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissa:o de Educaçlo.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do_ Projeto de Decreto
Legislativo n° 10. de 1994 (n° 297/93. na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO TH!ESEN para executar serviço de radiodifosão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário. em
substituição à Conl.issão -áe Educaçilo.0
)
pronunciamento: Relator: Senador João França,
favorável ao projeto;·

12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VUI, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permis~aO à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
_ Pl!feceres favoráveis,_ proferidos em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituiçllo à Comissão de Educaçlo:
- 1• pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à proposição.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Aragualna, Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educaçlo.

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994
-(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radlodifosáo áe
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sons e imagens (televisdo) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
···
-- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocfnio, em substituição à Comissão de Educaçlo.

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994
(Indu ido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câinara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇAO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAf para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, com .firis
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucidio Portela, em substituiç!o à Comissão de Educaçlo.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994
(Em regime de urg@ncia, nos termos do art.. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o
art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, tendo
Pareceres
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituiçlo,
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas nlls I e 2
- CCJ, de redação, que apresenta;
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em
substituição à Comissão de Constituiçlo, Justiça e Cidadania,
pela rejeição das emendas n's 3 a 26, de Plenário.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação. em turno único~ do Projeto de Lei do Senado n°
27, de 1991- Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máx{mos, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.

Gandra da Silva Martins. publicado no jornal Folha de Sao Paulo,
edição de 25 de agosto de 1993.
·
19
REQUERIMENTO N" 1.226, DE 1993
Votaçl!o, em turno Úllico. do Requerimento n' 1.226. de
1993~ ·

do Senador Albano Franco, solicitando, nos tennos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, de

palestra d<> Sr. Governador Jo&> Alves Filho, intitulada Umlt_es à
PrlvatiZIIÇio, proferida no dia 23 do corrente, no seminário Ettca

das Privatizações, promovi® pelo Instituto Tancredo Neves.

20
REQUERIMENTO N" 1.282, DE 1993
Votaç!o, em turno único, do Requerimento n' 1.282, de
1993, do Senador Beni Veras, solicitando, nos tennos do art. 172,
I, do Regimento Intenio, ·a inclusAo em Ordem do Dia do Projeto
de Lei da Câmara n' IS I, de 1992 (n' 1.002/88, na Casa de
origem), que dispõe sobre a extinção da contribuiçdo sindical a
que se reforem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto--lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, e dá outras providências.
21
REQUERIMENTO N" 1.378, DE 1993
Votaçllo, em turno único, do Requerimento n° 1.3 78, de
1993, do Senador Pedro Simo~ solicitando, nos tennos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal,-dO-artigo
intitulado "Uma década sem Teotónio", de autoria do jornalista
Márcio Moreira Alves, publicao no jornal "0 Globo", ediçailo de
I' de dezembro de 1993.
22
REQUERIMENTO N" 314, DE 1994

Votação, em turno único. do Requerimento n° 314, de
1994, do Senador Lourival Baptista, solicitando. nos termos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo
"A Morte e a Jllda de um Brasileiro", de autoria do Presidente
Itamar Franco, publicado no Jornal do Brasil, edição de 8 de maio
de 1994.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1993 .
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 16. de 1993 (n' 181/87. na Casa de origem), que proclama o
Major-Brigadeiro-do-Ar Jerônymo 8ajitista Bastos, Patrono do~
Desporto na Aeronáutica, tendo
Parecer favorável, sob n° 129, de 1994, da Comissão
- de Educaçlo.

18
REQUERIMENTO N" 859, DE 1993
Votação, em turno único, do Requerimerito n° 859, de
1993, do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federa~ do artigo
intitulado Norma de rejeh;lo social, de autoria do jurista Ives

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 56, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 56, de 1993 (n° 484191, na Casa de origem), que concede o
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titulo de "Patrono . da Ecologia do Brasil" ao cientista e
pesquisador Augusto Ruschi, tendo
Parecer favorável, sob n' 111, de 1994, da Comissão
- de Edue•çlo.

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 97, DE 1993
Discuss!o, em turno únicO? do Projeto de Lei da Câmara
n• 97, de 1993 (n' 1.224188, na Casa de origem), que dispõe sobre
a instalação do sistema de antenas por ti(lllares de Ucença de
Estaçdo de RadiocomunicaçiJes, e dá outrtDprovidincias,.tendo
Parecer tàvorávc~ sob n' 112, de 1994, da Comissao
- de Edue•çlo.
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Parecer sob n° 150, de 1994, da Comissão
~ de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n°s I e
2 - CAS, que apresenta.

29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'203, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 203, de 1993 (n' 874191, na Casa de origem), que acrescenta§
7' ao art. 543 da Consolidação das Leis da Trabalho ~ CLT.
tendo
Parecer favorável, sob n' 147, de 1994, da Comissilo
• de Assuntos SOciais.

30
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 150, DE 1993
Diseusslo, em turno úDieo, do Projeto de Lei da camara
n• I 50, de 1993 (n' 1.052/83, na Casa de origem), que dispõe
sobre o fornecimento de leite pelos empregadores aos
empregados, tendo
Parecer, sob n• 146, de 1994, daComisslo
- de Assuntos Sociai1, favorável nos tennos de
substitutivo que oferece.

27
PROJETO DE LEI DA .CÂMARA N" 180, DE 1993
Discusslo, cm turno 6nieo, do Projeto de Lei da camara
n' 180, de 1993 (n' 1.898/91, na Casa de origem), que dá nova
redaçiio ao art. 5' da Lei n• 6.179, de JJ de dezembro de 1974,
que "institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos
de idade e pora inválidas, e dá outras providências", tendo
Parecer sob n' 118, de 1994, daComisslo
- de Assunto• Soci•il, favorável, com a Bpresentaçao da
Emenda n' 1-CAS.

28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993
Discusslo, cm turno 6nico, do Yrojcto de Lei da camara
n' 184, de 1993 (n' 1.568/91, na Casa•dc origem), que dispõe
sobre a. concessão de desconto nos valores dos ingressos em
espetáculos culturais e artlsticos para pessoas idosas ou
portadaras de deficiOnciafisica, tendo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 207, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 207, de 1993 (n' 1.830/91, na Casa de origem), que dispõe
sObre a importação de produtos~ de origem anfmal e ve_getal
deStinados ao consumo, tendo
Parecer, sob n' 149, de I 994, da Comissão
- de Assuntos Soc:iaia, favorável com a Emenda n° 1-CAS,
que àprcsenta.

31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 226, DE 19!U
Discusslo, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 226, de 1993 (n' 1.104191, na Casa dc~•origcm), que dá nova
redaçiio ao inciso 11 do art. 131 da ConsoliáaJ;Ilo diu Leis da
Trabalho, tendo
Pareecrtàvorável, sob n'ISI, de 1994, daComisslo
- de Assuntos Sociais.

32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 240, DE 1993
Discusslo, cm tilrnó 6nico, do Projeto de Lei da camara
n' 240, de 1993 ·(il' 2.552/92, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao art. 2(} da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta ·vinculada quando o
trabalhadar ou qualquer de seus dependentes for acometida de
neoplasia maiigna, tendo
Parecer tàvorável, sob n' 144, de 1994, da Comisslo
- de Alsuotos Sociais.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen(l)_::- Bs_tá_ encerrada a sessão.

Junho de 1994
(Levanta-se a sessão às 13h25min.)

Ata da70 3 Sessão, em 22 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS~SENADORES:

Affonso Camargo - Alexandre Costa --Alfredo _Campos Almir Gabriel- Antonio Mariz- Aureo Mello- Carlos De'CarliCésar Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sab6ia de Carvalho- Coutinho Jorge.- Dario Pereira- Dirceu Carneiro-· Divaldo SuruagyEduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollcmberg- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Giberto Miranda - Guilherme
Palme:ira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão Humberto Lu-o

cena- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- João Calmon- João
França- João Rocha- Josapbat Marinho- José Eduardo- José
Fogaça - José Richa- José Samey- Júlio Campos-- Jutahy Magalhães- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio
Portella- Màgno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco MacídMário Covas- Marluce Pinto- Maurício Corrêi- -Mauro Bei:tevi:.
des - Meira Filho- Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin__- Ney Maranhãá - Odacir Soares Oiiofre Qufuan -' Pedro Simon '-' Rainlwidó-Lifa - Reginaldo
Duarte- Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela FilhoValmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lis,._ de presença-acusa o comparecimento de 63 Srs. Se-nãdores. Havendo número regimental, dP.claro aberta a sessão.

n- o DCIVO inciso ;rv terá a _seguinte re~ção:
''Art: 1° .................... ;...: ................... ."................ :~ ....

........................................... -........... .,._........ ;. ....-=...;..-..;..
IV- à segurança, à saúde IISica e ment.al e aos interesses difusos dos trabalhadores-.n-~

m - o arL 4° passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4° Poderá _ser ajuizada ação cautelar para os
fms desta lei,_ obj_etiyimdo, inclusive, evitar_ o ~o ao
meio ambiente, ao consumidor, aOs berls direitos de
valores artístico, estético, histórico~ turistico e paisagístico, à segurança, saúde física e merital e írilii'esses difusos dos trabalhadores, e a qualquer outro interesse difusõ
ou coletivo."

-e

N - o caput do art. 5° e seu iri.císO IT paSsam a vigorar com
a seguinte redação:
-~
"Art. 5° A ação principal é-3 caut.elai poderão ser
propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por
autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, associação ou por s!n_dicato de cl~se que:

Sób a proteção de Deus, iniCiaremos nOssos trabalhos.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFÍCIO DO l'SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à Revisão do Senáâo ati(ógrafos
do·s seguintes projetes:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 98, DE 1994
{N° 649191, na Casa de origem)

Modifica a Lei D 0 7.347, de 24 dejulbo de 1985,
que disciplina a ação civil pública, para estendê-la a
segurança, saúde e interesses difusos dos trabalhadores, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

ll- inclua, entre suas ímalidades instituciOnais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético;· histórico-, turistico e paisagfstlco,-ã
, segurança, saúde e interesses difuSos dos tra_balhadores,
ou qualquer outro interesse difuSõ oú coletivo."
V- o art. 6° passa a vigorar com a seguin~ redação:
"Art. 6°. ······ .............- ....._...................................... .
Parágrafo único. Sempre que a fiscalização apurar
irregularidades no cumprimento das normas de segurança, higiene -e lriedicina ao lfabalhó, Será compulsória a
notificação- ao' lvfi:nistério Público, com cópia do procedimento administrativ-o.''

Art. 2° O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, adequará o
Decreto n°92.3Q2, de 16 de janeiro de 1986. tendo e_m vis~ os fll)S
desta lei.

Art. 3° O Poder Executivo fará republicar, no Diário OfiArt. 1' A Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigo. ciai, o texto de Lei n' 7.347, de 24 de julho de 1985, com as modirar com as seguintes modüicações:
ficações iritrOdil.zidas por esta lei.
I- o inciso IV do art. 1°, com redação dada pela
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lei n° 8.078, de 12 de setembro de 1990, passa a Ser o
incisõ V.
Art. SO Revoga-se as disposições em contrário.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 99, DE 1994
(N° 1.770191, na Casa de origem)
Dá nova redação ao parágrafo único _do art.
513 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decerto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943,
transformando-o cm alínea r.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo tínic_o do__ art. 513 da Consolidação das
Leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, transformado em alínea f, passa a Vigoi'a!'ccfu.'á seguinte redação:
---'
11
Art.513 ..................................................... ,; ......... .

Junho de 1994

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos:
a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profiSsão liberal ou os interesses individuais dos associados relativos à

atividade ou profissã-o exercida;
b) celebrar convenções coletivas de trabalho;
- c) _eleger ou designar os repres_entantcs da respectiva categoria ou profissão liberal;
d) colaborar com o Estado, corno órgãos técnicos e consuiM
ti vos. no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a
respectiva categoria ou profissão liberal:
e) i~por contribui-ções ·a todos aqueles que part1c1pam das
categorias econôrnicas ou profis-sioD.ais ou dãs profissões liberais
representadas.
Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim. a prerrogativa de fundar e manter agências de colaboração.
....................._., ........
.. ·--- ........... ----·-·····-········ ................. .
......................................... -·-········-- .. -----·.······ ........... .,.............. .
(À Comissão de Assuntos Sociais)
···~···

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 100, DE 1994
(N° 1.483~1, na Casa de origem)
Fixa piso salarial para o Jornalista e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O piso salarial do Jornalista é fixado, a preços de setembro de 1993, em CR$67 .250,00 {s.cssep.ta _e }ete mil, duzentos e
cinqüenta cruZeii os reais) mensais, para a jornada de trabalho
mencionada no art. 9° do Decreto-Lei n° 972, de 17 de outubro de
1969.
Art. 2° O valo_r_de que trata o artigo anterior será reajustado
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços a9 Consumidor - INPC, da Fundação ffiGE, verificada desde scte:IDbro de
!993, inclusive, até o mês imediatamente anterior:
I- à data-base da categoria; e
II- aos meses de reajuste geral fixados_em lei.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãO.
Art. 4° ReVoganl-se aS-dlSposições-Ciii"cõntiário.

LEGISLAÇÃO CITADA
f) expedir atestados comprobató!fos·-da situação

de desemprego de seus filiados c demais integrantes da
categorl!t_ profissional que representa, valendo o documento para todos os rms de diréT(o."
A.rt. 2° Esta lei.entra em vigor na data de sua publicação.
A.rt. 3° Revogam-se as_clispQsiç~s em.-c'np.tr~ó.o - ·
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N" 5.452, DE MAJO DE 19~3
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIYA DO BRASIL_
1988

TÍTULOID
Dos Direitos c Garantias Fundamentais

CAPÍTULOID

Dos Direitos S9ciais
............................. ~•-•.c•n•~·····u~· ... ····~··~"'"'~····~··"~"-···~·····-Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social.
TÍTULO V
N - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificaM
Da Organização Sindical
do, capaz de atender ãs suas necessidades vitais básicas e ãs de sua
CAPÍTULO!
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuáM
Da Instituição Sindical
rio, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitiVO, -sendo vedada sua
SEÇÂOI
vinculação para qualquer ftm.
Da Associação cm Sindicato
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Junho de 1994

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 101, DE 1994
(N' 408191, na Casa de origem)

Acrescenta parágrafo único ao art. 846 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para permitir na
ausência de acordo, o julgamento imediato das reclamações de natureza unicamente salarial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 846 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no--5.452, de 1° de maio de 1943, passa
a vigonir ãCrescido do seguinte parágrafo único:
"Art.846 .................... :............. ~ ............ --

Parágrafo único. Quando o objeto da reclamação
for apenas a cobrança de salários; o presidente, ouvidos
os vogais, decidirá, se não houver acordo, de imediatot
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 17 de junho de 1994.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' S .452, DE I o DE MAIO DE 1943
Aprova a ConsolidaçãO das Leis do Trabalho

1ÍI1JLOX
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO l i
Dos Dissídios Individuais
SEÇÃOII
De Audiência de Julgamento

Art. 846. Lida a reclamação, ou dispensada a-leitura por
ambas as partes, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua
defesa.
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§ 'r Poderá o empregador estabelecer em comum acordo
com o trabalhador; em termo escrito e em duas vias- uma destinada ao trabalhador- sistema de antecipação salarial mensal, com
data e quantias certas, adequadas ao pagamento das referidas obrigações
§ 3° O empregador poderá solicitar ao trabalhador que, no
prazo de 5 dias, apresente os comprovantes de pagamento das obrigações referidas, sob pena de caracterização de falta grave para
despedimento no caso de comprovar-se a utilização da remuneração para outra fmalidade.
Art. 2° O requerimento a que se reporta o art. 1o será encaminhado à pessoa legalmente responsável pelo pagamento dobeneficiário,·ou a seu preposto forri:talmente nomeado.
Art. 3° A antecipação de que trata esta lei equivalerá ao valor das faturas apresentadas ou a 50% (cinqUenta por cento) do total da remuneração líquida a que teria direito o trabalhador,
quando o montante das faturas exceder a esse percentual.
Art. 4° O valor a_ que se refere o art. 3° será restituído em
uma llP.ica parcela na data marcada para o pagamento dos serviços
prestados pelo beneficiário à pessoa mencionada no art. 2° desta
lei, mediante dedução nos rendimentos do trabalhador, respeitado
·
o limite estipulado no artigo anterior.
Art. 5° Apenas a pessoa nominalmente identificada como
responsável pela quitação da fatura dos serviços abrangidos por
esta lei fará jus ao direitO por ela concedido.
Parágrafo único. No caso de imóvel ou linha telefónica submetidos a regime de locação, o inquilino ou locatário poderá requerer o adiantamento estipulado pelo art. 1°, sendo vedada, nessa
hipótese, a c-oncessão de igual benefício ao senhorio ou locador.
Art. 6° Pela recusa em deferir o requerimento previsto no
art. 2°, o infrator estará sujeito às comfuações estabelecidas na legislação trabalhista para o descumprimento das cláusulas de contratos de trabalho.
Art. 7° Esta lei entra em vigor n:a-data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.212, DE 24DEJULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

(À Comis_são de Assuntos Sociaís.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 102, DE 1994
{N° 2.071191, na Casa de origem)
Concedo aos trabalhadores que especifica o direito à percepção antecipada do valor correspondente às contas de água, energia elétrica- e telefone, e dá

outras providências.
O Congre-sso Nacional decreta:
Art. 1° A todo trabalhador. urbano ou rural, inclusive o do~
méstico, que receba retribuição fmanceira pelo uso de seus serviços com periodicidade mensal, quinzenal ou semanal, é
assegurado o direito à percepção, mediante requerimento, de antecipação dOs rendimeittõs proVei::tientes de seu trabalho, a cada data
em que ocorrer o vencimento de faturas relativas ao fonieCimento
de água ou energia elétrica ou à utilização de linhas telefônlcas,
cuja liquidação estiver sob sua responsabilidade.
§ 1° O -trabalhador autônomo, como definido na lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, poderá requerer antecipação de
que trata o caput, desde que receba rendimentos por serviço prestado a um mesmo usuário dentro da periodicidade prevista nesta
lei.

a

CAPÍTIJLOI
Dos Contribuintes
SEÇÂOI
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social
as seguintes pessoas físicas:
I- como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana oU rural à
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica; pieS:ta ·serviço pata ateilder a
neCeSsidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente Ou o acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhador como empregado em sucursal ou agência
de empresa nacional ou exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática
ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgão a elas su-
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bordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos
o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro
amparado_ pela legislação previdenciária do país da respectiva missão-diplomática o_u repartição consular,
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior,
em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o
Brasil seja membro efetivo, ainda_que lá domiciliado e.contratado,_
salvo se segurado na forma da legislação vigente do P?-fs do domi~
cílio; __
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no
exterior, cuja maioria de capital nacional;
ll- como ·empregado doméstico: aquele que presta serviço
de natureza contínua a pessoa ou fam.t1ia, no âmbito residencial
desta, em atividades sem fms lucrativos;
ill --como empresârio: o titular de firma individual urbana
ou rural, o diretor não empregado, o membro_ de çonsélho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o-SóCio de indústria e o sócio ootista que participe da gestão ou receba
remuneração decorrente de seu trabalho.cm empresa urbana ou rural;
IV - como' trabalhador autônomo:
a) quem presta serviço de natureza urban.a_ou_ rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação dc_emprego;
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade
econômica de natureza urbana com flns lucrativos ou não;
V- como equiparado a trabalhador autônomo, além dos casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa tisica, proprietário ou não, que explora atividade
agropecuária, pesqueira ou de extração d_e minerais, em caráter
permanente ou temporârio, diretamentc ou através de prepostos e
com auxílio de empregados utilizados a qualquer título, ainda que
de forma não contínua;
b) o ministro de confisSão religiosa e o membro de instituto
de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este
quando }X>r ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social cm razão de outra atividade, ou a outro sistema previdenciário, iliilitar-ou àvil, ainda que-na Condição de inativo;
c) o empregado de organismo oficial internacional qu estrangeiro em funcionamento no Brasil salvo quando _coberto por
sistema próprio de previdência social~
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo
oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que
lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por sistema de
previdência social do pais do _domicílio;
VI- como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vinculo empregatíciO, serviços de natureza urbana ou
rural defmidos no regulamento;
VJI - como segurado especial: o prcx:l_u_tor, o parceiro, o
meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pCscador aitesani:tl e
o assemelhado, que exerçam essas ativídades, indiVídualmente ou
em regime de economia fari::úliar ,-ainda que com Oauxílio eventual
de terceiros, bem _como seu~ respectivos cônjuges 9U compariheiros e filhos maioies -de 14 anos ou a eles eqUipara-dos, desde que
trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
§ 1° Entende-se como regime de economia familiar a ativi-dade em que o trabalho dos membrOs dã. família é-úidispensável à
própria sUbsistência C é exci:cido em condiçôes de mútua dependência e- cOlaboração, sem a utilização de empregados.

§ 2°Todo aquele que exercer, c_oncom.itantemente, mais de
uma atividade remunerada sujeita a Regime Geral de Previdência
Social é obrigatoriamente filiado cm relação a cada_uma delas.

Junho .de 1994

____ (À Cf!f!t_issif.o de A~sun~to~_Soçiais .)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 103, DE 1994
(N° 2.499192, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Autoriza a reversão, ao -Município de Além
Pal"aíba, Estado de Minas Gef-ais, do imóvel que
menciona.
O COrigress·o Nacional decreta:
Art. 1° Fica a Fundação Legião Brasileira de AssistênCia: --=
LBA autorizada a reverter ao Município de Além Paraíba, Estado
de :Minas Gerais, o iri:tóvel situado na llha do Lazareto, Bairro Portq_ NJy~. no citado Município, COll! ár~a de_ 600m2 (seiscentos -met_ros quadrados), com_ as edificações -nele construídas, doado
mediante Lei Municipal D 0 268, de 21 de novembrO de_1957, e Escrituta Pública de DoaÇão lavrada em 20 de janeiro· de 1958, e
transcrita nO Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Além
Parafba, Estado de Minas Gerais-, sob n° 8.948, à fl. 109 do Livro 3
''R'\ em 23 de jãnei:to-de 1958.
Art. 2° Esta lei entra. em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 46, DE 18 DE FEVEREIRO DE_l992
(Do Poder Exeeutivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acorilpanhado de Exposição de Motivos do Senhor :Ministro de Estado da Ação Social, o texto do projeto de lei que "Autoriza a reversão, ao Município do Além Parrub.a,_ Estado de Minas Gerais,
do imóvel que menciona".
Brasília, 18 de fevereiro de 1992. - Fcrnando Collol" de

Meuo·:

·

·-·

·

Exposição de MOtivos n° 008, de 29 de janeiro de 1992, do Senhor
Ministro de_ Estado da Ação SociaL
Exc_elentíssimo Senhor Presidente da República.
-··Submeto à consideração de Vossa Excelência a anexa minuta de an,teprojeto de lei que autoriza o Poder Executivo a dev_olver terreno, com as edificações nele construídas, ao Município de
AlémParafba, Estado de Minas Gerais.
O terreno foi doado, em 1957, à LBA, que nele construiu e
manteve funcionando um Posto de Assistência à Maternidade e à
Infância.- As novas orientaçõeS inSeridas nã CõnSl.J.lt.i:iÇão, no que
concerne à divisã-O de Com.petêilda- entre- õs- três- níveis de Governo, notadamentc o art. 204, inciso L levaram a LBA a realizar um
esforço de descentralização operacional, deixando de executar diretamente os programas.
Com o término da prestação direta dos serviços, entende-se
que a devolução do terreno, em atenção ao pedido de reversão do
Prefeito, com base em cláusula da Lei Municipal de doação, é justa e razoável.
Res.P~itosainente. - Ricardo Fiuza, Ministro da Ação Social.

cA Comissão -d~-A~;~tos S~~i;;ts:)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 104, DE 1994
(N° 560191, na Casa de origem)
Determina a obrigatoriedade da inserção, lia
eMbalagem dos cosméticos, da data de fabricação e
validade do pl"oduto.
O Congresso Nacional decreta:
_ Art. 1° Os fabricantes de cosméticos ficam obrigados a inse-
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rir. na embalagem dos produtos de beleza, a data de fabricação e a
data de validade do produto, como também a sua composição química.
Art. 2° SançõeS" penais ao fabricante e aOs seus representantes e revendedores serão aplicadas pelo não cumprimento do disposto no artigo anterior.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições cm contrário.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" lOS, DE 1994
(N' 1.804191, na Casa de origem)
Concede adicional de periculosidade aos empregados que especifica.
O Con~Sso Nacional decreta:
Art. 1° É concedido adicional de periculosidade de quarenta
por cento sobre a remuneração dos empregados cuja atividade determine cantata com redes, linhas, estações, subestações e usinas
de energia elétrica.
Parágrafo único._O adícional de que trata este artigo integra
a remuneração dos empregados para todos os efeitos.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N'6.932, DE 7 DE JULHO DE 1981

Dispõe sobre as atividades do médico residente
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o A Residência Médica constitui iri.odalidade de ensi-

no de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos
de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada
qualificação ética e profissional.
§ 1o As instituições de saúde de que trata este artigo somen-

te poderão oferecer programas de Residência Médica depois de
credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.
§ 2° É vedado o uso da expressão "residência médica" para
designar qualquer programa de treinamento médiCo que não tenha

sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 2° I_='~a ~ sua admissão em qu?J_quer curso _4e Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção
estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de
Residência Médica.
LEGISLAÇÃO CITADA
,___ArL 3° O méçlico residente admitido no programa terá anoCONS1ITUIÇÃO DA
tado no contrato padrão de matricula:
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASJL 1988
a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da
especialidade que cursa;
b) o nome da instituição responsável pelo programa;
rtruwn
c) a data de início e a prevista para o término da residência;
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
d) o valor da bolsa paga pela institUiçãO responsáVel pelo
CA.P'ffü'Lo'ii''"''''''""''~''"""''"'"'"""~- programa.

...............................

Dos Diriitos Sociais

Art. 4° Ao médico residente será assegurada bolsa de estudo
de valor equivalente ao vencimento iniCiai da carreira de médico,
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 20 (vinte) horas semanais, do Departamento Administrativo dõ -de outros que visem à melhoria de sua condição social:
Serviço Público - DASP, paga pela instituição, acrescido de um
..... ~ ...................... _...................................... ~ .. ~....,..,.......,.,~~-=--..,.-~.. ·-=-· adicional de 8% (oito por cento), a título de compensação previXXU - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio denciária, incidente na classe da escala de salário-base a que fica
de normas de saúde, higiene-e segurança;
obrigado por força de- sua -vinculação, como autônomo, ao regime
........... _............... ~ ............ ~·~··· .. •••••• ............ u•~· .. ··-··-··~····· .. ····--- da Previdência SociaL
............................................................... ~.. ··~··-.... ~..u··-u··~·u•
§ 1° As instituições de saúde responsável por programa de
(À Comissão de Assuntos Sociais.) residência médica oferecerão aos residentes alimentação e aloja...
menta no decorrer do período da residência.
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 106, DE 1994
§ 2° Ao médico residente, inscrito na Previdência Social na
(No 5.362/90, na Casa de Origem)
forma deste artigo, serão assegurados todos os direitos previstos na
Institui a Residência Médico-Veterinária e de- Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, bem como os decorrentes
termina outras providências.
do seguro de acidentes do trabalho.
o Congresso Nacional decreta:
§ 3o À médica residente será assegurada a continuidade da
Art. 1o Ficam criãdas, nos termos desta lei, a Residência bolsa de estudo durante o periodo de 4 (quatro) meses, quando
Médico-Veterinária e a-Comissão Nacional de Residência Médico- gestante, devendo, porétn, o periodo da bolsa ser prorrogado por
Veterinária.
igual tempo para fms de cumprimento das exigências constantes
Art. 2° Estendem-se, no que c_ouber, à Residência MédicodO art. 7' desta lei.
Art. so Os programas dos cursos de Residência Médica resVeterinária e aos Médicos Veterinários residentes as disposições
peitarão o máximo de 60 (sessenta) horas semanais, nelas incluicontidas na Lei no 6.932, de 7 de junho de 1981.
Art. 3o A Comissão Nacional de Residência Médico_~Veteri- das um máximo de 24 (vinte e quatro)horas de plantão.
§ 1o O médico resídente fará jus a um dia de folga semanal
nária será criada nos mesmos moldes e com as mesmas atribuições
da Comissão Nai:iooal de Residência Médica, constantes do De- e a 30 (trinta) dias consecutivos de repouso, por ano de atividade.
§ 2° Os progranias dos cursos de Residência Médica comcreto n' 80.281, de 5 de setembro de 1977.
preenderão,
num mínimo de 10% (dez por cento) e num máximo
Art.4° Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no
de 20% (vinte por cento) de sua carga horária, atividadcs te6ricoprazo de 90 (noventa) dias.
práticas, sob a forma de sessões atualizadas, seminários, co:trolaçõ~
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
es clínico-patológicas ou outra~. de acordo com os programas
Art. 6° Revogam-se as disposições em contráriO.-- - -pré-estabelecidos.
·······························~~····~
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~
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Art. 6° Os programas de Residência Médica ·credenciados
na forma desta lei conferirão títulos de especialistas em favor dos
médicos residentes neles habilitados, os quais constituirão comprovante hábil para fms legais junto ao sistema federal de ensino e
ao Conselho Federal de Medicina.
Art. 7' A interrupção do prOgrama de Residência Médica
por parte _do médico residente, seja qual for a causa, justifícada ou
não, não o exime da obrigação de, posteriormente. completar a
carga horária total de atividade prevista para o aprendizado, a fini
de obter o c.ornprovante referido no artigo anterior, ·respeitadas as
condições fuiciais de sua admissão._.
Art. 8° A partir da publicação desta lei, as iDSfituiçf>es de
saúde que_ mantenham programas de Residê_ru::_ia Médica terão um
prazo máximo de 6 (seis) nieseS para subriletê-los à aprovação da
Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 9° Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (nOvCnta)
dias contados de sua publicação.
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaÇão.
Art. 11. Revogam-se as disposíções em-contráriO.
Brasília, 7 de julho de 1981, 160° da Independência e 93° da

República -JOÃO FIGUEIREDO- Rubem Ludwig- Murilo
Macedo -Waldir Mendes Arco verde -Jair Soares.
DECRETO W 80.281, DE 5 DE SETEMBRO DE 1977

Regulamenta a Residência Médica, cria a Comissão Nacional de Residência Médica e dá Outras
providências.
O Presidente da República, usando _das atribuições que lhe
confere o art. 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1° A Residência cm Medicina constitui modalidade do
ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de cur~
so de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, em
regime de dedicação exclusiva, funcionando em instituições de
saúde, universitários ou não, sob a 9ricntação de prOfissionais niédicos de elevada qualificaç-ão ética e-proflssioil.al.
§ 1° Os programas de Residência serão desenvolvidos, preferencialmente, em uma das seguintes áreas:
Clínica Médica;
Cirurgía GeTal;
Pediatria;
Obstetricia _e Ginecologia; e
Medicina Preventiva ou SociaL
§ 2° Os programas de Residência terão- a: duração mínima de
1 (um) ano, correspondendo ao mínimo de 1.800 (hum mil e oitocentas) horas de atividades.
§ 3° Além do treinamento cm serviço, os programáS de Residência compreenderão um minimo de quatro horas semanais de
atividades sob a forma de sessões de atualização, seminários, correlaçf>es clinico-patológicas ou outras tarefas, com a participaçãoativa dos alunos.
Art. 2° Fica cri"ada no âmbito do Departamento de_ Assuntos
UniversitáriOs do Ministério da Educação e Cullura a Comissão
Nacional de Residência Médica, com as seguintes atribuiçê'>es:
a) credenciar os programas de Residência, cujos certificados terão validade nacional;
b) defmir, observado o disposto neste Decre_to e ouvido o
Conselho Federal de Educação, as normas gerais que deverão observar os programas de Residência em Medicina;
c) estabelecer os requisitos míninioS necessários que devem
atender as instituições onde Serão realizados __ 9_s programas de Residência, assim como os critérios e a sistemática de- credenciamcnto dos programas;
d) assessorar as instituiçõeS para o estabelecimento de pro-
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gramas de Residências;
e) avaliar periodicamente os programas, tendo em vista o
desempenho dos mesmos em relação às necessidades de treinamento e assistência à saúde em âmbito nacional ou regional;
f) sugerir modificações ou suspender o credenciamento dos
programas que não eStiverem de acordo com as nonnas e determinações emanadas da Comissão.
§ 1° A Comissão Nacional de Residência Médica será composta de dez membros, designados pelo Ministro da Educação e
Cultura, e assim Constituída;
aj o DíieúiT-Geral do Departamento de AssuntoS UD.l.versi~
tários do J\1iniStêrio da Ediicação e C'Ultúra, qUe 6 inembrO mi.to da Comissão e seu Presidente; ·.
. ..
.
b) um representante da Comissão de EnsinO Médico do Ministério da Educação e Cultura;
c) um representante do Ministério da Saúde;
d).um re.Pfeseritante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
e) um representante do Estado-Maior das Forças Armadas;
f) um representante do Conselho Federal de Medícina; g) utll representante da AsSociação Brasileira de Escolas
Médicas;
h) um representante da Associaç3.C)MCdíi:a Brasileira;
f) um representante da Federação Nacional dos Médiços;
j) um representante da AssociaçãO Nacional de Médicos
Residentes.
§ 2° Sempre que necessário, a Comissão Nacional de Residência Médica poderá convidar representantes de outras entidades
e órgãos governamentais, para exame de assuntos específicos.
§ 3° A Comissão Nacional de Residência Médica terá um
Secretário Executivo, substitUto eventual do Presidente, designado
pelo Ministro da Educação e Cultura.
§ 4° O Departamento de Assuntos Universitários do l\tfiriiStério da Educação e Cultura proverá o suporte administrativo e téc~
nico necessário aos trabalhos da Comissão.
Art. 3° Para que instituiÇão de saúde não vinculada ao sistema de ensino -seja credenCiada ã. oferecer programa de Residência,
setá indi_s_pensável o estabelecimento de convênio específico entre
esta e Escola Médica ou Universidade, visando nititua çÕTaboração
no desenvolvimento de programas de treinamento médico.
Art. 4° Os programas de Residência serão credenciadas por
um prazo de cinco ariOs, ao ímil do qúa1-o credcnciamento será renovado a critério da Comissão Nacional de Residência Médica.
Art. 5° Aos médicos que completarem o programa de_ Residência em Medicina, coin aproveitamento suficiente, será conferido o certificado de Residência Mé9.ica, de: acordo com as normas
baixadas pela Comissão Nacional de ResidênCia Médica.
Parágrafo único. Os certificados de Residência em Medicina, expedidos até janeiro de 1979, poderãO -ser conva1ídados de
acordo com normas a serem estabelecidas pela Comissão Nacional
de Residência Médica_.
Art. 6° Este decreto entrará em vigor na data de sua publica~
ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1977; 156° da Independência e
89" da República.- ERNESTO GEISEL- Ney Braga- Paulo

de Almeida Machado -L. G. do Nascimento e Silva- Moacyr
Barcellos Potyguara.
DECRETO N° 91.364, DE 21 DE JUNHQDE 1985

Altera a redação do § 1°, do art. 2° do Decreto
80.281177, que dispõe sobre a Constituição da Comissão Nacional de Residência Médica.

D

0

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe
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confere o art. 81. item V, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica alterado o § 1°, do artigo 2°, do Decreto n°
80.281, de 5 de setembro de 1977, que passa a ter a seguinte reda~
ção:
"Art. 2° .................................................. .
§ 1° A ComissãO Nacional de Residência Médica será. composta de 9 (nove) membros, designados pelo Ministro da Educa~
ção, e assim constituída:
a) O Secretário da Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação, que é membro nato da Comissão e seu Presidente;
b) um representante da Comissão de Ensino Médico do Ministério da Educação;
c) um representante do Ministério da Saúde;
d) um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social;
e) um representante do Conselho Federal de Medicina;
f) um representante da Associação Brasileira de Escolas
Médicas;
g) um representante da Associação Médica Brasileira;
h) um representante da Federação Nacional dos Médicos;
i) um representante da Associação Nacional de Médicos
Residentes."
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de )unho de 1985; 164° da Independência e 97°
da República.- JOSE SARNEY- Marco Maciel.
(À Comissão ck Educaçao.)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expediente
lido vai à publicação.
- --Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
Requerimento no 4~4
Requeiro, rios tei"mos do inciso I do art. 43, abono às faltas
dos dias 20, 21 e 22 de junho. Anexo o- atestado médico.
SaJa das Sessões, 21 de junho de 1994:- Senador Jarbas
Pu;arinho.__
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o
requerimento, fica concedida a licença sOlicitada.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Senl Ievisãô do orador.)- Sr. Presidente, Sr.g e
Srs. Senadores, uso da palavra nesta oportunidade para ressa1tar o
grande feitO--de uma das mais importantes Criipresas nacionais,
uma instituição que muito honra o trabalho, a competência, a criatiVidade, a ousadia e a inteligência dos brasileiros.
Quero fazer um breve registro sobre a Petrobrás. No mês de
maio, em Houstcn, nos Estados Unidos, durante a Conferêncía so:.
bre Tecnologia de Exploração de Petróleo em Águas Marltimas Offshore Tecnology Conference -.um dos seus Diretbres, o Dr.
João Carlos França de Luc a, comunicoo, com grande repercussão
em nível' internacional, o novo recorde mundial de que ã. Petrobrás
jã é detentora_ há váriciS anos: ·a marca de 1.027 metros _de lâmina
dágua, isto é, a extração de petróleo em uma profundidade de um
quilômetro e 27 metros em alto-mar, fundura muito superior a que
ti;nha sido registrada anteriormente.
Isto é uma façanha tecnológica extraordinária, Sr. Presidente, e, mais uma vez, a Petrobrás, que há algum tempo recebeu um
prêmio importantíssimo pelo primeiro_ recorde mundial que realizou, foi novamente muito aplaudida pelos membros da Sociedade
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de Engenharia do Petróleo_ -:- a Society Petroleum Engineers - e
por mais dez entidades internacionais do setor petrolífero.
Os êxitos tecnológicos e as importantes descobertas nas
prospecções realizadas pela nossa Empresa Brasileira de Petróleo,
~PetwbJ:;~. inclusive no meu glorioso Estado de Sergipe, é motivo de orgulho para nós, brasileiros, porque se constitui numa das
maiores expressões do patrimônio nacional. da nossa coragem e
competênCia para- os grandes desafios, um exemplo que muito
en:Ute,c_e_o nosso País.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transCrição, com o meu
pronunciamento, do texto da noticia publicada no periódico Notícias da Petrobrás, Ano 2, n° 43, edição de 30.05 a 06.06.94.
Era essa a comunicação que gostaria de fazer à Casa, dizendo do nosso- contentamento, da nossa alegria, da nossa satisfação
em ver mais essa vítórfa da Petrobrás, que é uma vitória de todos
nós. principalmente do meu pequeno Estado, Sergipe, que teril reCebido dela grandes benefícios.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR LOU.
RJVALBAP11STAEM SEU DISCURSO:.
PETROBRÁS RECEBE ELOGIOS NO MAIOR
EVENTO DO MUNDO DO PE1RÓLEO POR
PRODUÇÃO EM ÁGUAS PROFUNDAS
A Petrobrás, representada pelo diretor João Carlos França
anunciou o recorde mundial de produçãc- em águas -de
1.027 metros de profundidade na Offshore Tcchnology Conference (OTC), realiZada no início de maio em Houston (EUA). A noticia:, de -repercusão intemaciOriai, fez parte da apresentação pela
eompa.D.hia de um breve histórico da exploração e produção na
ârea maPtima brasileira, durante o evento-_o de .maior expressão
da indúStria petrolífera- promovicio pela -Society ol Petroleum Eti-gineers e por mais dez entidades internaciOnais do Setoi petróleo.
Na ocasião, a Companhia apresentou ainda nove trabalhos
sobre tecnologias empregadas nos camp:ts gigantes de Martim e
Albacora (Bacia de Campos - RJ), e fcii-elogiada inúmeras vezes
pelo doutor Pattcg-ozzi, ge~ilte ela Shell ~o Golfo do Mêxico. __
_ O_S_R,~Jl:I,SQJ'<_!;Af!!'i_EJ:RO c:.§r, Presig<l!lleú>e\éo apa,
lavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) :- Concedo a
palavra a V. Exa
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para uma
breve comunicação. Sem revisã"O do orador.) - Sr. Presidente,
atendendo à convocaçãQde V_.__ Ex•, estive presente às reuniões do
Senado Federal. realizadas ontem e hoje pela manhã, para apreciação de matéria submetida ao exame da Casa.
· Com o-maiOr interesse, acompanhei o relatório apresentado
pelo nobre Senador Dirceu CarneirO. Conversando com os c-olegas, colhi a impressão, que se generalizara, de que a defesa do nobre Senador Ronaldo Aragão se estenderia por, no mínimo, duas
horas. Assim que acabou o relatório do nobre Senador Dirceu CarneiiO~ fui chamado ao meu gabinete para atender a um telefonema
interurbano. Quando voltei, poucos minutos depois, a matéria já
havia sido votada e a sessão encerrada.
Não quero figUtan~n:tte os õmissoS. Por isso deixo claro que
aqui estive, e aqui continuo; ·para cumpfir o roeu dever. Não quero
que fique a·impressão-de que fugi à votação, ausentando-me vo__ luntariamente. Entretanto, fui surpreendido com uma decisão tão
rápida e Preve.
Era o que tinha a dizer para ressalvar a minha atitude, ainda
que meu voto não alterasse o resultado da decisão do Plenário.
(Muito bem!)

q.e Luca,
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

_
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O Sr. Gilberto Miranda- PermiteM me V. Exaum aparte?

O SR. NEY ~ARANHÃO- Com prazer, ouço V. Ex•

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o se-

O Sr. Gilberto Miranda - O discurso de V. Exa nesta tarde

guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srag e
Srs. Senadores, recebi do meu Estado, Pernambuco, um fax do
Presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana, Dr. Gerson
Carneiro Leão. Esse fã.x representa a revolta dos pequenos agriculM
tores, dos parceleiros, que têm menos de 30 hectares de terras e
plantam milho, feijão e canaMdeMaçúcar. Todos nós estamos acomM
panhando de perto a tentativa de acordo entre o Banco do Brasil e
a CNA. TrataMse de uma tentativa de entendimento no sentido de
que as dívidas dos agricultores brasileiros sejam parceladas e, asM
sim, eles tenham condições de pagar o que devem, não pagando a
mais~ como vem ·sendo cobrado exaustivamente pelo Banco do
Brasil- uma ·quantia que ascende a milhares e milhares de cruzeiM
ros reais.
Sr. Presidente, vou exemplificai·a-frm de-tomar mais claro o
que afmno: o agricultor pede ao banc-o dinheiro para plantar mil
toneladas de cana, duas mil sacas de feijão ou de a!IQZ_, Entretanto,
ao dinheiro emprestado são acrescidos juros e correção monetária.
Portanto, o agricultor paga o empréstimo referente ao que plantou
e ainda fica devendo dez vezes mais. Essa é a atual situação da
agricultura em nosso País.
Não me canso de citar o exemplo de um país que tem diM
mensão tenitorial maior que o nossO e cujas terràs eStão cansadas:
a China. O Brasil é um país novo. A Região Nordes~e, JXrr exemM
pio, cultiva a canaMde--açúcar há 400 anos e, no-eD.tinto, somos leM
vades a pensar que a terra já está cansada. Naquele grande país
asiático, as terras vêm sendo cultivadas desde 3.obo anos a.C.
Veja V. Ex•._Sr. Presidente, que enquanto temos_ 146 milhõM

vai ao encontro do que pretendo falar após o término de seu proM
nunciamento. V. Exa fala em governo competente, gov~rno que
_realiza, governo que quer resolver o problema da população que
passa fome, e cita a China. Naquele país hã pobreza, mas a popuM
lação não passa fome. Se um bilhão e duzentos milhões de pessoas
passassem fome,já teriam passado por cima daquele governo, porque não existe governo forte com uma população de barriga vazia.
Mas lá existe um Executivo que executa, um Executivo que funciona. Aqui, temos um Executivo incompetente. Substituímos um
Presidente da República e colocamos um ViceMPresidente de uma
incompetência brutal e, hoje, ao ocupar a Presidência, nega-se a
fazer politica internacional, nega-se a viajar •. cancela comprom-issos e não ajuda nas relações bilaterais do nosso Pais com os demais. O Vice, hoje Presidente, fica enclausurado no Palácio. Um
homem que conhece o Congresso e não tem proximidade alguma
nem com o Senado, nem com a Câmara. O Vice disse, quando asM
sumiU, qUe iria mudar as taxas de juros; não mudou nada. Vemos
pela frente mais um projeto com fim, ·certamerite, eleitoreifo, porque um projeto dessa natureza não deveria ser feito em fmal de
Governo, e, sim, no início. EstamoS --vendo os preços crescerem
barbaramente - só quem não come ou não compra-não vê isso- e
o Pr~sidente da República não faz absolutamente nada. Ouvímos o
dono- da maior rede de supermercado~_ do Brasil dizer que os preM
ços vão Subir, continüam aumentando, e nada acontece. O que o
Presidente tem por fmalidade? Praticamente, nada. Este Governo é
sem objetivo, sem planejamento e, em decorrência disso, a educação chegou a essa situação delicada. Agora, Sua EXCelêndã_editou
uma medida provisória vergonhosa, que não atende nem aos donos
de escola, nem aos pais. porque leva à falência as escolas e, pior
ainda, sobrecarrega o Judiciário, porque quantas ações- já deram
entrada naquele Poder e começam a ser julgadas'? Este Presidente
não fez nada pela agricultura, e nem vai fazer; não fez absolutamente nada para abaixar os jUroS, não fez nada _pela educ~ção, não
fez nada pela saúde. Se este Executivo tivesse juízo,_ tent<_!ria, neste
final de Governo, para ajudar o País, tomar indePendente o Banco
Centra], com cinco anos para sua Diretoria e seu Presid~nte, para
efetivamente não ficarmos com emissão de moedas. A diVida interna cresceu em dólar, praticamente 31 %; imagj.ne V. Ex a o BanM
co Central querendo pagar as-taxas. O que acoD.iecerá nO segundo
semestre'? Temos tudo para chegar ao mês d~ dezembro com hipeM
rii;Iflação em real. Esperar que este Governo faça alguma coisa é
ficarmos falando para nada; o Governo nada fará, pois é surdo, inM
competente, não tem aptidão para governar, e o País esqueceu que
o ro~ani~zp,_o_é planejar para poder sair da situação_em se que encontra. Não podemos só continuar falando em abaixar a inflação
quando a população morre nos hospitais por falta de atendimento,
não tem escolas, não é nutrida no in:ício de sua vida, conseqüentemente, está fadada a originar péssimos prciflssionajs nó futuro,
póis não terá capacidade, não terá armazenado Protel:nãs nem rcceM
bido alimentos necessários.
- - - - - -- - -' '~~- -_- _0 SR. NEY MARANHAO - Quanto à inflação, Senador
Gilberto Miranda, não posso responder, pois neste País tudo sobe.

es de habitantes, a China possui 1.2 bilhão de habitantes. O clima
do Brasil é considerado o melhor do mundo, o melhor clima de todas as nações. Não temos um inverno que castigue e- grandes inunM
dações como as que estão ocorrendo na Olina. provOCando a
morte de milhares e milhares de pessoas. Não temos vulcão nem
terremotos e, mesmo assim, 30 milhões de brasileiros estão morrendo de fome, enquanto na China, dos 16% de terras cultiváveis,
65% braçalmente; o restante é mecanizado. No entanto, esse país
alimenta 22% da população da terra. Por quê'? Porque o governo
facilita a agricultura.
Em todos os países do mundo, a agricultura tem certas facilidades; no Brasil se dá o contrário. Aqui, o Governo quer tirar
sangue de caranguejo - o que nunca vi acontecer -, penalizar jusM
tamente os nossos agricultores que estão pendurados ao Banco do
Brasil.
Há um projeto de minha autoria que tem pare_cer favorável e
está, há quase um ano, na Comissão de Assiiiitos Econômicos_.
Veio para o plenário a fim de- ser votado e Q Líder do Governo,
não sei por qual motivo, pediu a devolução para a Comissão. Com
a experiência que tenho, formado na escola da vida, conhecendo o
mundo e principalmente os países que alimentam grande populaM
ção, preocupo-me sempre com esse tema e repito o que sempre diM
zia o grande_líder da RevQlução Chinesa, Mao TséMTung: ~'J'oy_o
de__ barriga cheia n~o pensa em revolução11 • Estamos em cima de
um banil de pólvora com crianças morrendo. Esses marginais que
estão vindo para as cidades são justamente os agricultores, enxotados do campo por não terem condições, são os que ficaram sem
suas terras e suas casas; vieram para 3s cidades ser marginais.
Esse meu projeto é, simplesmente, de equivalência-produto. On
seja. se o agricultor toma dinheiro para plantar mil sacos de feijão ru dez
mil troeladas de cana, tem que pagar dez mil tmeladas de cana e mil sade feijão. Cmtudo, esse projeto ainda não foi votado no Senado porqueasfcrçasocultasnãodeixam. A verdade nua e crua é ei7rsa. -- -

=

O Sr. Gilberto Miranda --Acho que, ao fmal do Governo
Itamar, o País estará numa situação de calamidade total. O serviço
público a cada dia piora, o mesmo acontecendo com os serviços
básicos, não acontece nada com ·a _privatização~ NãO podemos-Csperar nada. Sua Excelência, o Presidente da República, perdeu
uma grande oportunidade e, lamentavelmente, tenta governar com
medidas provisórias- foram editadas illais de 211 -e o Congresso
passa o tem-po inteiro a apreciá-las, a relatá-las e a conceder-lhes
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admissibilidade. Acho que o Presidente, quando assumíu o Governo, sabedor de sua incompetência, de que era provisório, de que
não finha capacidade para ser defmitívo, reSOlveu governar adotando medidas provisóriaS. Portanto, lamentavelmente, não pode-

mos esperar absolutamente nada. Serão seis meses com os
Parlamentares em campanha e, conseqüentemente, as duas Casas
estarão praticamente vazias, e Sua Excelência continUará editando
mais 30, 40, ou 200 medidas provisórias, para provar que é um
Governo provisório, incompetente, que cada vez mais afunda a população, qUe cada vez mais leva o destino do País, praticamente, a
uma situação irrecuperável. Só não é totalmente irrecuperável porque o Brasil, como disse V. Ex•, é fantástico. Enquanto o Governo
dorme, a natureza cuida. E. mal ou bem, o empresário e o povo que já perdeu até o direito de ter esperança- trabalham, movimentam-se e tentam sobreviver; porque viver é impossível. Muito obrigado, Senador.
. .
...
.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador, ouvi atentamente o
aparte de V. Ex... Conheço~o como um empresário progtes-sTsta,
homem que avalia os problemas do País, que tem os pés no chão,
Senador formado, também, na escola da vida. E uma prova da vigência, da experiência de V. Exa, é a vitória que_obteve_em todos
os empreendimentos que enfrentou. Hoje, aqui -representando o
Amazonas, V. Exadá provas de ser um Senador atuante e defensor
dos altos interesses do nosso País.
Contudo, nobre Senador Gilberto Miranda, permita-me discordar de V. Ex.. - e falo com autoridade, porque sabe que fui o
chefe da tropa de choq_ue do Presidente Collor neste plenário. Fui
um dos três Senadores que votou contra o impeachement do Presidente Collor, pelo que estamos pagando caro, muito caro, nobre
Senador~

Quando o Presidente Collor assumiu o GoVerno, gastá~a
mos - tenho os dados estatísticos e tenho certeza de que V. Exa
também tem - 3,5% do_ PID com as despesas desses elefantes
brancos chamados estatais._O_.débito interno era de 90 bilhões de
dólares. Para conter a inflação, temos que lutar e todos_sofrem. No
entanto, o que aconteceu? Quando derrubaram o Presidente- porque, para mim, não houve o impeachemcnt, houve um golpe exatamente igual ao ocorrido com Getúlio Vargas- tinh(?4 anos de
idade, era Deputado Federal no Rio de Janeiro e assiSií aos caraspintadas daquela época queimarem os carros do PTB, do Palácio
Tiradentes ao Catete. Acompanhei pa.o:;so a passo aquele episódio.
Líamos nos Jorilais, S_enador Gilberto Miranda - s_e_ V. Exa
quis_er, pode checar o que estou dizendo nas bibliotecas, através de
j<?J'Dais como o Correio da Manhã, o Diário de Notícia e O Es·
tado de S. Paulo -. notícias c_omo: "Um mar de lama nos porões
do_Catete".
Gregório Fortunato, O "anjo negro", Chefe _da Guard_~ Pessoal de Getúlio V argas, _arrancava verbas espúriaS do Banç:o do
Brasil para abastecer o pasquim Última Hora, de Samuel Wainer.
Ricardo Jafet, Ministro da Fazenda de Getúlio Vargas, facilitava verbas subsidiadas para os apaniguados da copa e da cozinha do Catete, ou seja, para os empresários que apoiavam -Getúlio
Vargas.
Sabe por que, Senador? Porque Getúlio cri~ a CSN e a
PETROBRAS. Quem não se-lembra do Relatório Link? :Temos
petróleo no Brasil, mas é antieconómico ex piorá-lo.
Vieram, então, as forças ocultas, Jânfo Quadros riâo teve
coragem para enfrentá-las. Renunciou ao cargo e derrubaram o
Presidente.
O mesmo aconteceu com o Presidente Collor. Ísto, meu
caro Senador Gilberto Miranda, está registrado nos Anais.
Quando criaram a ComissãO Parlamentar 9e_ lnql.!éri1o para

e
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inVestigar o Pt::, na pririiiili-a r6tiiriã0, eU disse: ''Essa reunião não é
para investigar o PÇ, que deveria estar na ~a~ia pá muito tempo,
mas sim para derrubar o Presidente"! E o resultado todos conhecemos.
O Presidente deixou um PIB refererite- às estãtais de 2,1 %;
pagou 40 milhões de dólares no mercado interno; segurou a··pou~
pança-e devolveu-a~c_Om juros e corfeÇã?_· É houve
vantagem,
Senador -Gilberto Miranda: aquelaS COO:tas fantasiDa.-s~ D.egociadas
com milhões e milhões de cruzeiros, estão no Banco_Central; são
milhões e_ milhões de cruzeiros e ninguém vài huscá-lo"SI-Vimos o Presidente ser julgado, neSte s·eiiaoo; PelO- VOto secretO? N"ão, voto aberto!
Tive raiVa do Presidente Collor em uma circunstância: levei
para ele o livro de Fidei, A Tomada do Qu3rte] de MÕncada,
para que o lesse, viesse ao Senado defender-se e_diier tudo o que
acontecia neste País.
ResPeito meus Cõmpanhe!IOS~ ~ quero dizÚ que ~
Pãrlidõ- que nunca aceitou o Presidente Collor como vencedor, e
sim como mito, desde _o início, Senador Gilberto Miranda, tentava
o impeacbment, porque ele bateu de frente numa tese que o PT
sempre defendeu: o capital sem riscO. E o ieSultado, Senador, foi o
PT,juntamente com os outros partidos, ficar contra. ·-· -- ·
Hoje, sou candidato a DeputadO Federal por Pémambuco,
para comandar uma bancada que, tenho certeza, terá acima: de 40
ou 50 Deputados Federais na Câmãra.
··Posso errar, mas pela maneira como vão as coisas, o Lula
será o Presidente dO Brasil. S. Exa está prometendo leite encanado
do Oiapoque ao Chuí. E a Bancada do PRN, comandada por este
Senador, vai chect!f se e~se lejte é pur9 ou bªtizadof_
Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, o que está acontecendo neste Pais sã<? dqi~ pesos e çl~as m~didas: enquanto se julga um
Presidente da República por voto aberto, julga-se os Deputados e
Senadores por voto secreto.
Quero dizer a V. Exa .que_ o povo br~ileiro está --acompanhãlldo oS fiios passO-a passo, Sabe de tUdo e está separando o joio
do trigo.
Vou dar um exemplo e pedirei a transcrição deste fax nos

uma

PT:

~~S.

-

-

-

FUi ao MwliCípio de Lagoa do Itit"e:Ó.ga, municípÍo re<lueno,onde havia mais de duzentos parceleiros de 15, 18 e 20 hectares de
terra. Todos apavorados porque estavam sendo executados- pilo
Banco do Brasil.
Quando cheguei, saltei do carro, e o presidente do sindicato,
que me apóia, muito constrangido,- disse-me: -"Olha Senador, não
toque no Collor porque ele é mal recebido nesta área''!
Quando viram as alpercatas, já sabiam de quem se tratava.
EntaO,- O chefe deles me disse: -"Senador, estou aqui com V. Exa;
v;._:gxa ficou até o
com o homem"!
__ Muitos até disCOrdavam, mas havia a coe!ência de eu ter ficado com o Presidente.
''Aqui, V. Exa será benl rOCebido". Comi Uma bucbada boa e_
tom.eicachaçaPitucomtodoseles!
________ _ _
_
Eles sabem de_ tudo. Diz.iari::t: -''Está vendo, Senador? Derrubaram o Presidente, mas o chefe que comandou esse processo,
que deu 5 dias ac Presidente Collor para se defender - e a quem o
Congresso concedeu 180 dias par.'! o mesmo _fim-, chama-se Ibsen
Pinheiro e foi cassado".
o poV8:o está "éD.tendendO o que acontece e é por isso que
estou preocupado, Senador. Estou muito preocupado com o Congresso.

rrm

O que V. Exa acaba _de citar com respeito ao desgoverno
que aí está não é culpa do Presidente Itamar Franco, de maneira
nenhuma. Fui um dos responsáveis em convencê-lo de ser Vice-
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Presidente da República. SOu seU amigo e nunca aceitei que o exPresidente Collor falasse mal de S. Exa, ou vice-versi:t. Sou amigo
dos dois e sempre respeitei a poS:íção-de ambos.
A culpa, no meu entender, Senador Gilberto Miranda, pela
situação que hoje nos encontramos, é da divisão daSTórÇaS políticas deste País. Lançaram-se candidatos à. Presidência eh República
no início do Governo Presidente Itamar Franco_. As forças políticas
que foram derrotadas pelo ex-Presidente Collor hoje dão o troco
comcorreção monetária!
-Não quero dizer que o Presidente Collor não eriou; errOu
muito~ E eu dizia ele- V. Ex• e todo o Senado_ são testemunhas;
''Presidente, V. Exa precisa governar, pelo -menos, Cóm- õs ''bois
manhosos"! Os jornais publicavam. Os ''bois manhosos", Senador
Gilberto Mirà.D.da, enim os nOSsos Se:õ.adores. São os homens de
cabeça fria, pé :rio chão, experimentados; tipo o meu amigo Jutahy
Magalhães, o nosso Senador Gilberto Miranda, que não tem os cabelos brancos, mas tem experiência. Porém, Sua Excelência não
ouvia ningUém.
V. Ex• sabe que, no próprio-regime militai~- fOi ct1ado o Senador biônicO, porque ós militares tinham receiO de perder a maio_ __ ____
__ .
ria no Seriado.
Eu dizia ao Presidente: "V. Ex•, Presidente, não pode nWica
esperar a maioria: na Câmara; uma Câmara que tinha 64% de renovação". Fui Deputado de primeiro -man-dato, e Deputado de primeiro mandato pensa que é o dono do mundo!
Sria Excelência não pódia, de maneira nenhuma, apoiar-se
na Câmara, e sim Iio Senado.
Seu ex-Presidente tivesse feito issO, se tiVeSse cOnvocado
um Conselho de SenadoresJlO se"Q redor, ele estaria no poder.
o- ãtuaJ. Presidente da República, Itamar Franco, eticamente
-sou testemunha-, n~o mexeu uma palba com respeito à derrubada do Presidente Collor; muito pelo contrário...
As forças políticas desta Nação tinham que se juntar em torno do Presidente Itamar, ao invés de se dividirem e se subdividiram, como fizeram. E está aí o resultado.
Uma ConstitUição - como dizia o ex.Presidente Sarney,
como dizia à Collor, como diz hoje o Itamar e quem vier - que
tem 78 artigos referentes aos direitos, 46 referentes às garantias, 4
que dizem respeito aos deveres e um à produtividade tinha de ser
reformada.
Nunca vi 400 perderem para 100; e foi O que aconteceu.
O País está à deriva! Está numa situação difícil, Senador.
Tive ocasião de defend..l}_r._pesta Casa, a classe militar. Na
oportunidade, eu trouxe documentos, inclusive informaçõeS dos
Estados Unidos, que afirmavam i::J.ue o Brasil gasta apenas 0,3% do
PIB com as nossas Forças Armadas. Um orçament9 mihW:_Iad:9·
Com os seus salários, os oficiaiS êstão'inorah"do ei:n faVelas-.
Senador, não podemos, de maneira alguma, culpar o Presidente Itamar por isso trido; temos que culpar o todo: o Congresso e
a classe política, que, como bem sabe V._Ex•, ~stão, perante a opinião pública, mais debaixo que poleiro de pato.
Por essa razão, -sabemos que a eleição que se aproxima trará
muitas surpresas. Há pessoas que pensam que estão bem na eleição; destes, ·o povo vai comer O qu-e têm e dar o troco, com juros,
na eleição de 3 de outubro.
Era essa a resposta que queria dar a V. Exa.

a

O Sr. Gilberto Miranda- Só para concluir, Senador. Discordo de Y. Ex•, porque o regime é presidencialista. Sei da amizade e do carinho que tem V. Exa pelo Presidente, com quem
conviveu nesta casa. Quero dizer a V. Ex11 que, no Brasil, há pessoas sêrias morrendo de foine, sem atendiniCilio mé-diCo",-sem a
menor possibilidade de ar:t'll-IllU emprego. Portanto, não é suficiente termos um Presidente sério. O Presidente, ao ser sério, honesto e

direito, não faz mais do que sua obrigação. A meu ver, o maior
erro que o ex-Presidente Collor cometeu foi escolher mal um candidato a Vice-Presidente da República. Este governa há quase dois
anos, e o que fez? A inflação subiu de 25% para 47%; oS juros aumentaram vertiginosamente. Não vi o Governo- Collor dividir as
estatais entre- os-políticos. Este Govenio entregou para Os partidõs
_
_
J)olíticos mais de oitocentos car~os.
~~O

SR. NJW MARANHAO -Mas foi a paga que recebeu a

classe política por ter derrubado o ex-Presidente.
O Sr. Gilberto Miranda - Quem deu oitocentos cargos foi
o Presidente Itamar; não foi o Governo Collor.
~
O SR. NEY MARANHÃO -Foi a paga para derrúbar
ex-Presidente.
O Sl"~-Gilberto Miranda- Pergunto a V. Ex•: O .Governo
deu oitocentos cargos para que a classe política fJ.zesSe o- quê?
Quando um Senador ou um Deputado indica o diretor-fmanceiro
da Cosipa, o diretor-fuianceiio da CSN, mesmo que não- façam
parte do quadro, que não sejam funciOriá:dcis de caireira~ V. Ex•
acredita que é para ajudar a companhia, que é para ajudar a estatal?

o

O SR. NEY MARANHÃO - Acontece, Senador, que a
derrubada do ex-Presidente tinha que ter uri:J. preço.--A classe política o derrubou e os partidos precisavam dos cargos, precisavam da
fisiOlogia. Foi dobrado o número de ministérios. Dentro dessa linha, _quem deveria não exigir nada do Presidente seria justamente
a classe política. Houve pressão.
Veja V. Exa o seguinte: existem dois pesos e duas medidas;
"faça o que eu digo e não fiÇã o que eu façoil. Aqui, mesffio, neSte
Senado, isso acontece.
Oitenta por cento do Congresso brasileiro era parlanienta·-rista. V. Exa concorda?
O Sr. Gilberto Miranda- Concordo.
O SR. NEY MARANHÃO~- Veio o presidencialismo:
f\4~ito bem! Ganhou o presidencialismo. Mandaram da Câmara,
"de _goela abaixo", uma lei, p~ que votássemos de imediato. A
essa lei foi oferecida uma úllica -eiDeD.da,·ae-l:D..iDba autOria~--me
di_ante a qual eu queStiÕnava: ''Como é que se manda uma lei que
determina qUe o tempo na televisão é do Parlamentar? Isso vai resultar çm ladroagem, em venda de votos, em cassação, em prejuízo para a classe política, que já teni lá embaixo" o- Seu prestígio".
Não deu outra: como sabe V. Ex•, foi aprovado o tempo na televisão para o Parlamentar. Disso tudo somos culpados.
O Sr. Gilberto Miranda - Senador, V. Ex a tem toda arazão em dizer que o Pais está à deriva. NãO há capitão. Normalmente, quando um navio está ã deriva e vai-ao fundo, o capitão resolve
ir junto. Lamento que aqui não tenha acontecido isso. O único
poilto enl. que esie Gove-rno
empenhou na Revisão Constitucional - e deveria ter apOiado a Revisão, porque quem distnbui oitocentos cargos tem pOder para fazer unia- bOa Revisão, buscando
evitar que, no próxlmo governo, aconteça o que está ocorrendofoi aprovar o Fundo Social de Emergência, que colocou à disposição do Governo 20 bilhões._ Quanto ao restO, este Governo não fez
nada, Senador, absolutamente nada! O Governo é fraco,-fr.:ico, fraco. Quando não há Executivo, não há Legislativo. Quancl.o_o Executi_vo é fraco, quando não manda mensagens, quando governa
com medidas provisórias, só pode ter um Congresso-fraco.
O SR. NEY MARANHÃO - Senãdor, quem comandou o
processo da denubada do ex-Presidente Collor foi o Legislativo. O
Legislativo tinha que ser forte, para-que o-EXecutiVO O acompánhasse.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)(Fazendo soar a

se
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reconhecemos isso, quando, naquele periodo difícil, V. Exa, infelizmente, estava defendendo uma causa que, no nosso entendimento, não era justa e tampouco do interesse nacional. O Presidente
Itamar assumiu o P.oder_ vindo desse mov_bnento _d~ rua. Quando
V. Ex~< diz que o PT fez isso e aqriilo, não é bem assim! O PT não
foi responsável pelo impeachment. O que aconteceu --permitame usar esta expressão que pode não ser parlamentar- foi aquele
desafío burro, feito pelo Presidente de então, pedindo à população
que saísse à rua de verde e amarelo para lhe dar apoio. E aconteceu, -e-xatamente, o contrário:·o pessoal foi de preto para as ruas
para dar apoio àqueles que queriam o impeachment do Presidente
Collor. Esses erros cometidos pelo Presidente, somados àqueles
solicitei que V. Ex• o mantivesse.
__
O SR. NEY MARANHÃO - Obrigado, Sr. Presidente. cheques fantasmas e àquelas movimentações bancárias levaram a
Ouço o nobre Senador Jutahy Magalhães.
- esse movimento. O que lamento é que o movimento de rua dos caO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Senador, quando solicitei o ras-pintadas não tenha tido o resultado que eu esperava- e acrediaparte a V. Ex'"', pensava em discutir a questão da a-gricultura brasi- to que muitos outros também esperavam - a transformação dessa
leira, assunto abordado no início do seu pronunciamentO. No en- elite política, que vem dominando o poder há tantos anos. Quando
tanto, isso .ficoú para trás, além do que se trata de u_m asStmto falávamos em modificã.ções, esperãvainos que elas fossem feitas.
vasto, que mereceria debate mais profundo e demorado. Não pode- Jnielizmente, esse pessoal tem tentáculos que vão se aproximando
do poder, vão tom3ndo corita do poder e, aO fmal das contas, acaba
ria, portanto, o tema ser abordado neste aparte, que infelizmente
será um pouquinho maior do que eu gostaria. V. Ex11 se referiu à tudo no mesmo. Nessa expectativa de que alguma coisa tem que
e de que poderemos mudar, é que vou concordar com V.
História brasileira e recapitulou fatos do passado recente e de um mudar
11
passado mais longínquo. V. Ex 11 repetiu - perri:llta-rilc-discordar in- Ex , quando diz que o futuro Presidente da República será o Sr.
teiramente_- um fato histórico muito utilizado e discutido princi- Lula. Concordo com V. Exa na esperança de que ele faça as mupalmente por aqueles que não leram o estudo feito pelo Sr. Link danças que cu almejava fossem realizadas pelo atual Presidente.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Jutahy Magalhães,
sobre a Petrobrás. Esse estudo contradiz verdades que se conside11
ravam absolutas no Brasil. Exemplo: dizer que existe petróleo _e respeito muito a sua posição. V. Ex , quando assoma à tribWla, to~
dos
o
ouvimos
com
atenção.
que este não pode ser explorado. Existia petróleo. Apenas não tiNobre Senador, tanto V. Exa como sua família têm um pasnh~os a capacidade_técnica para fazer-o--que hoje a_PElROBRAS faz _-_ foi previsto no relatório - em relação ao sado e um presente político que merecem ser respeitados pela Naaproveitamento do petróleo em águas profundas. Então, a sugestão ção e pela classe política deste País. Quero dizer a V. Ex a que o_
do Sr. Link., à época do relatório, era no sentido de que os recursos senhor seu pai, o Governador Juracy Magalhães, eu sempre o visida Petrobrás, que não eram muitos, fossem aplicados em áreas que tava em companhia do Senador Novaes Filho, de quem era muito
profunda adcomprovadamente já davam resultado econômico, e não em pes- -- amigo. Digo~lhe tamb6m, nobre Senador, que tenho
11
quisas, em busca de áreas novas que poderiam dar resultados. Esse miração pelo grande líder que foi o pai de V. Ex •
Senador Jutaby Magalliães, resumirei os fatos da seguinte
foi um fato. Quanto à questão do Dr. Getúlio - posso falar com
maneira:
V. Exa há de concordar comigo que o Presidente Collor
tranqüilidade c conhecimento em se tratando da PETROBRÁS,
porque meu pai foi o primeiro Presidente da PElROBRÁS, no- não teve habilidade no sentido de ter parceiros nesta Casa para
meado pelo Presidente Getúlio Vargas- posso dizer que, como orientá-lo. Sempre dizia isso 'aO ex-Presidente, insistindo nesse
sabe V. Ex11 , o Dr. Getúlio viveu o drama de descobrir que, na sua ponto, ou seja, se ele pudesse contar com cerca de quarenta hofamília e entre seus amigos mais_ íntimos, havia traiÇões. O seu mens para governar este País já seria suficiente. Aconselhava-o a
amigo Gregório, o __ 11Anjó N~gro , seu guarda-costas, miseravel- acercar-se dessa gente. Sugeri-lhe que convidasse dois Senadores
mente o traía mediante aquela forma_de utilizaÇão de prestígio pú- para o almoÇo ou para o jantar, mas que conversasse com eleS,
blico _cm fãvor- pessoal. Isso foi uma frustração pessoal para o porque aqui não tem líder; todo Senador ê líder de si próprio. AdPresidente. Houve também aquele atentado estúpido a Carlos La- verti-o de que seria por aí que ele poderia governar, porque, tendo
cerda, que a Oposição soube aproveitar, num movimento de reper- o Senado a seu lado, não precisaria se preoCupar corri a Câmara.
aqui segurariacussão nacional e que culminou com a tragédia que todos Porque lá, mesmo a grande maioria sendo contra,
11
mos
os
vetos
e,
fazendo
bons
acordos,
S.Ex
• governaria. Também
choramos e lamentamos. Quando V. Ex• entra na questão do Presidente Collor, e aí permita~ me discordar inteiramente, põfque ali o não me ouviu. Mas, resumindo, Senador: todo candidato a PresiPresidente Collor foi vitima não só da traíção de amigos, mas tam- dente da República, a Governador- todos! - têm a famosa caixabém pela conivência com e-sses amigos. Só se chegou àquele resul- preta. Essa caixa-preta do Presidente Collor foi explodida. Essa é a
linha, lincharam o Presidente e
tado no processo da CP! do PC Farias em razão de o Presidente verdade nua e crua. E, dentro desta
11
sua
família.
Confesso
a
V.
Ex
que
nunca vi uma situação des_sa
não ter dito verdade. Se se ficasse naquele bate-boca entre os Srs.
Pedro Collor e PC Farias, a CP! não chegaria a nada Mas, no mo- em 40 anos de vida pública. Se esse homem, Senador Jutaby Mamento em que o Presidente da República, à época, fcllà -televisão galhães, tivesse culpa no cartório em relação ao que disseram e ardizer que quem movimentava a conta daS~ Ana Accioly era o Sr. maram contra ele, já teria dado um tiro na cabeça há muito tempo!
Cláudio Vieira, dizendo também que aquela era a sua_ conta pes- Mas é um homem que estã tranqüilo c·om sua consciência, com a
soal de utilização de recursos, no dia seguinte chegou aqui o moto- sua familia, com o Brasil e com aqueles que confiam nele. A histórista Egberto e falou sobre essa conta da S~ Ana Accioly. Foi ria vai ser contada, Srs.. Senadores_. Aliás, o povo brasi1eiro ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me apenas uma ressaldescoberto o fio da meada, quando chegamos àquele festival de
va?
V~
Ex~~. falou na questão da fami1ia do Presidente Fernando
contas fantasmas, de cheques que beneficiavam pessoas da redondeza do poder e do próprio poder, na pessoa do Sr. Fernando Col- Collor...
lor. Fatos foram ocorrendo. V. Ex11 é de uma lealdade_ extrema,
O SR. NEY MARANHÃO- Lincharam a família dele.
campainha) A Presidência pede ao nobre orador que não conceda mais apartes, a não ser esse__que já anunciou. V. Ex• já ultrapassou o tempo regimental. O nobre Senador Gilberto Miranda está
inscrito para fazer uso da palavra, além de outros Srs. Senadores.
De modo que a Presidência solicita a V. Ex• que conceda este último aparte e, em seguida, procu~ sintetizar suas considerações.
O SR. NEY MARANHAO ~Sr. Presidente, agradeço pela
paciência de_Jó, de V. Ex•. Mas não posso deixar de ouvir o bravo
Senador da Bahia, Jutahy Magalhães, que também não manda recado: fala direto.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Este aparte

11
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O Sr. Jutahy MagalhãeS- V. Ex• sabe do respeito que teR
nho pela família do Presidente Collor.
O SR. NEY MARANHÃO- Claro. Sei disso, nobre Sena

para evitar isso que está acontecendo com os agricultores do meu
Estado, porque se está acontecendo em Pernambuco, está acontecendo com os agricultores de todo o Brasil.

R

dor.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex 11 sabe que presto as minhas homenagens ao pai do Presidente CoJlor, que faço as minhas
rezas pela mãe do Presidcnte,_que alé hoje está em estado de_ coma.
V. Ex• e os demais Senadores sabem que meu pai era padrinho de
batismo e de casamento do Presidente Collor. Exatamente porconhecê-lo é que não votei nele. Repito, por esta razão não votei
nele, por conhecê-lo, para que não ocorresse o que aconteceu.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY
MARANHÃO EM SEU DISCURSO:

O SR. NEY MARANHÃO -Respeito a opinião de V. Ex'.
O Sr. Jutaby Magalhães- Mas o que lamento, neste instante, é que esperávamos que ele chegasse ao ftnal do seu mandato. Isso seria o desejado, mesmo por aqueles que lhe faziam
oposição como eu.
O SR. NEY MARANHÃO - Poucos desejavam que o seu
mandato terminasse.

O Sr. J utahy Magalhães - Lamento que ele não tenha
conseguido. Mas, foi pOr ·culpa dele. Exclusivamente por culpa
dele. Não foi- gOlpe. Foi erro praticado por ele. fufelf:imei:lte, outros praticaram os mesnios erros e ~D.ão foram punidos. Nisso concordo com_V. Ex•.
O SR. NEY MARANHÃO - A história vài contar. mais
cedo do que muita gente pensa, o impeacbmcnt do Presidente
Fernando Collor.
Agradeço a V. Ex• o aparte.
Nãó me alongarei mais, porque o Presidente já está de olho
em mim e com a "paciência de Jó'\ então, encerrarei i-ãpidamente
minhas considerações_. Mas, em outra oportunidade poderemos nos
alongar nesse debate tão impOrtante, que vai fica! gravãdo aqui
nos Anais _do Senado.

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais ,do Senado de
fax que me foi enviado pelo Presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar, do Estado_ de Pernambuco, onde são relatadas irregularidades de alguns diretores e gerentes do Banco do
Brasil, que estão tentando, por todos os meios, inclusive meios terroristas, fazer com que pequenos agricultores assinem esse contrato, condição que o Presidente do Sindicato acima citado não
aceita,
Tenho aqui dados que produtores estão sendo executados
pelo do Banco do Br:asil _de clois pequenos parceleiros, Wilson
Luiz Pereira e Maria Irene B~rra Pereira, e aqui estão os documentos, que estou anexando~ juntamente com uril artigo da Gazeta
Mercantil de Salvador a respeito desse assunto.
Portanto, Sr. Presidente, peço desculpas pela demora deste
meu pronunciamento, pedindo que sejam transcritos nos Anais do
Senado esses documentos.
Vou também dirigir uma cãrta ao Presidente do Banco do
Brasil e ao Superintimdente do Banco do Brasil em Pernambuco.

tomar _•_uas Propr~e:!a:;!es, CO!I'-O ; o caso Ce;~ pe~uen-:~ •er~~.,: ~~r.
W1hon L<Jh Peretra, .:;<.~_e a aiênela :;!e Q<.~lpapâ. t<Ue r-.ãÕ te-:- .~.
;erente e sim um terro!"ista ate!"roriza!"l::lo todos Oll
:::eq.:e.~os
-produtorell naquela l"e;tão.do !l'eu;o Jeito que aeonteoe l'- ~ã
. iOa de __ !t_~~~n~~--~ o_utr<:a. mun!cÍpios do n0$$0 F•~•do,
.!'ntão Sr-. Sl!r.adol", o Gover-no Fe.:!er1-:

!"!lt.

"

~ef'or-ma Aarár-ta, •:nonta !!'lll":ares de fJ,/1\ilia e ver.: o ~err~::-~~
ta do 3anoo do õr•5tl e toma as referidas prop:-h::la-:!e' li!l.":;,'.le-:-

!es que t'or--.m asse-ntados pelo INCRA porq~.:o nio paaar•- os ,,.__
prést1:--o,, os quals o referido ba.~oo oobr'a ta..:•s !.~oo~stt:;.J
ctona!s,
Pela pr-ellente, em nome de ~ilhares de &irl·
oulto-ree que eatio passando pelo terr-or-isl'lo de várl-:~~ ~e:-er
tes do Sanoo do 3ra~1l' em Pernaor.buoo-, sol:clt•~oll Cl'JC '/, F:r.a.
den~~nole- no Senado.._ Federal ~ er.vle c:orr-=Sp?r.dênela ?ara o:- ?r_!,
SldeiÍte do Banco do Brasil, parA que ~:ste quadro não
vel"'.~a
_mas acontecer em Pern~tmbuco,
Inelustv• Sr. Ser.ad..or, estas três 1rrei_.:ar1
dados f'or•m oop..statada:~ pela 'cPt do !ndev::!a.mer.te Ru:-al e l"'e:
nhuma PFdvldineta tot tolila.:!a, eata."""OI lhe er.via!"ldo em al"'.exo,
_cÓpia do Mandato de Citação da. c.o:r.a:r:<i-dc-~ . . . l;::api ~ ?:',, cr:'!~
o Bal"\eo do Brasil :::anda e..:e·o'...lt.a:- o pequeno produtor
·..-11 ser.
Lutz .Per-eira e- 5Ua esposa Irer.e Bezerra Per-eira.
Es~amos vivendo o:m Pornambueo, SI"',
senaOor;
;;m ver~~deiro clima do ter-r'ot", Prati:a<:!o por alauns
aeren~•s
das •aenc1as do Banco do Brasil no 1r.ter1or-, oontra os .aólrl~
oul tores,
Certos que v. rxa não medirá es!'orços n1 r:o!.
sa det'esa, aaradecemo~lhes antecipadamente,

Atenciosamente,

~5~:"lJ"'j!:-c,-',~"',-,,-,-L,"";,--'·:;,:@.(Z..~
Presidente
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O SR. PRESIDENTE (<bagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. (PãUsa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, assomamos hoje ã tribuna para protestar contra a preocupante cultura
do desperdício que grassa no Brasil. Outros oradores têm abordado, nesta Casa, cOm certa freqüência, este assunto. Tampouco sãd
raras, na imprensa, as reportagens que denunciam casos flagrantes
de desperdício e fatos que denotam a pouca importância com qrie
algumas autoridades administram os recursos e OS bens políticos.
A recorrência dessa questão na pauta política e joinalística do País,
a reiteração com que a· sociedade se escandaliza com alguns acontecimentos nesse sentido e a insistência com que reclama umaimediata solução desse mal, antes de desgastar a matéria pela repetição com que é abordada, coloco-a rcnovadamente como uma
prioridade na agenda dos problemas brasileiros.
Em época ile eleição, por exemplo. nos seus programas eleitorais televisivos, os candidatos exploram muito bem a gastura que
causam no eleitor cenas deprimentes das toneladas de grãos que
apodrecem nos armazéns em razão da incúria do Estado, passando
a impressão de que estão atentos a esse crime. Uma vez ganhas as
eleições, tais ocorrências se repetem com uma regularidade enfadonha e vão fornecer material farto para a próxima campanha eleitoral. Por que parece tão difíCil cuidar bem da coisa pública no
Brasil?
Antes de tudo, a falta de zelo com a coisa pública em nosso
País, de que nos dão testemunho inúmeros exemplos, acontece
como decorrência de um traço cultural nosso, e é muito tiiste e penoso ter de admitir que isso seja assini-É próptiã de nossa mentalidade a idéia, ou melhor ainda, a sensação--de que o que é público
é algo alheio que não nos diz respeito. Em outras palavras, o que é
de todos não é de ninguém. Naturalmente, existe um grande número de pessoas que não possuem eSse modo -de ver as coisas, e,
quando falamos em mentalidade, referimo-nos a um siStema de representação que perpassa, por assim dizer, a média dos indivíduos
pertencentes a uma coletividade. Os ttaçoS culturais, por sua vez,
não se aprisionam em divísões de classe: encoiitramo-los presentes
tanto na elite quanto no povo.
O eminente sociólogo e advogado fluminense Oliveira
Vianna, que, na Década de 40, escreveu sua obra-prima Instituições Politicas Brasileiras, oferece-nos a expliCação- de Como a falta
de espírito público do brasileiro tem por origem o modo pela qual
a sociedade se formou. No momento, não nos interessa debruçar
sobre teses acadêmicas, mas apenas frisar CJ.üã(iCõiiiplkãdã-e lenta
é a modificação de traços culturais que dormem nos recantos mais
profundos do psiquismo" de um povo. A única maneira; e nãó há
outra, de se transformar a mentalidade de nossa gente no sentido
de maior civisniO- e um maior cuidado coin os bens que pertencem,
em comum, à coletividade é a educação. Nessa empreitada, dois
núcleos sociais- destacam-se na qualidade de lugares propícios à
formação do-cidadão: a família e a eS(:ola.
Isso posto, gostariamos de deixar para uma próXima Oportunidade a discussão acerca da família e da escola, que, a exemplo
de outras instituições, passain por violenta crise, e1n parte por con~
ta da terrível situação econômica em que o Pais se meteu. Quere-mos, neste instante, sem prejuizo da questão cultural a que fizemos
menção, destacar certos núcleos de desperdício que têm afrontado
a capactdade do Brasil de proporcionar a seu povo melhores con-dições de vida e para os quais há mister de medidas corretivas de
curto e de médio prazo.
Abstraindo-nos da dilapidação de recursos como conseqüência do conteúdo de um traço cultural, perfilemos dois tipos de
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desperdício. O primeiro denominaremos de desperdício estruturaL
O segundo -chamaremos desperdício administrativo.
O que temos a intenção de caracterizar como desperdício
estrutural relaciooa-se com o subaproveitamento de recursos físicos por conta de um modo de utilização ineficiente desses recursos
ou com o mal aproveitamento de recursos humanos em razão de
legislação específica. Daremos um exemplo de cada um desses
itens para que fique claro o que queremos comunicar.
Na questão das terras agricultáveis e da prcx:lução agrícola, a
excesSiva concentraÇão da propriedade rural no Brasil resulta
numa Situação em que produzimos muito menos alimentos do que
poderíamos cultivar e colher, dadas as grandes extensões de solo
que possuímos. Para um País subnutrido, como é o nosso, em que
32 milhões de cidadãos- uma população equivalente à da Argentina!- são-classifiCados como indigentes e vivem permanentemente com a sensação incômoda da fome, a discussão acerca de uma
reforma agrária não mais pode ser adiada. Deve ser imediatamente
pensada e discutida, pelas autoridades e pela sociedade civil, uma
política equilibrada de reforma agrária,_ irilplementada dentro da lei
e da ordem, sem as colorações ideológicas do passado, que privílegie as grandes áreas improdutivas, abundantes em nossa Nação.
Segundo dados do INCRA, dos 619 milhões de hectares de
propriedades rurais cadastradas no Brasil, 150 milhões são improdutiVos. As grandes propriedades, acima de mil hectares, ainda de
acordo com o mesmo órgão, representam apenas 1,9% das propriedades rurais no Brasil. No entanto, essas -grandes propriedades
ocupam nada menos do que 55% do total das terras! Vemos, assim, o evidente desperdício que significa, para o País, uma estrutura fundiária tão concentrada e tão imprcx:lutiva.
Quanto aos recursos humanos, queremos destacar o sistema
insustentável da aposentadoria por tempo de serviço vigente no
BrasiL Quantos casos não conhecemos de pessoas de quarenta e
poucos a cinqüenta e poucos anos, no auge de suas vidas produtivas e profissiOnais! que se aposentain? No setor públíco, por
exemplo, é Inuilo comum o funcionário que se aposenta precocemente e, depois, submete-se a outro concurso público, em geral
em sua própria área de especialização. O que ocorre é que esse
funcionário vai juntar a sua aposentadoria ao salário de seu novo
cargo para ·prestar o mesmo serviço à sociedade...
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Exa um aparte, Senador?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Com prazer, concedo o
aparte a V. Exa, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata - Senador Gilberto Miranda, desculpe-me por tê-lo interrompido dessa maneira, sem esperar que
V. Exa chegasse, talvez, ao fmal de um parágrafo do pronunciamento que faz, abordando um tema essencialmente importante nos
dias de hoje no Brasil, mas que, infelizmente, tem sido pouco discutido pelo Congresso Nacional e até mesmo em debates na imprensa. V. Exa coloca, com muita oportunidade e com perfeito
senso de anãlise, o problema do desperdício no Brasil. Ontem, o
Tribunal de Contas da União, analisando o problema do ensino
universitário brasileiro, apontou dados que nos fazem envergonhar
de sermos brasileiros - aliás, hoje estamos envergonhados de sermos Senadores, pelo que aconteceu na sessão secreta. O Tribunal
de Contas da União -V. Ex"' talvez tenha esses dados no seu pronunciamento --mostrou que o esbanjamento de recursos para a
educação no Brasil é criminoso; deveria provocar o impeachment
do Presidente da República e vários outros problemas muito sé-rios, atê a dissolução do Governo-e do Congresso Nacional. Os dados mostraram que, dos recursos que vão para o Ministério--da
Educação - e é ele o Ministério mais aquinhoado-, apenas 1% é
aplicado em favor dos brasileiros menos favorecidos, no ensino
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fundamental; 99%, Senador, vão para a classe mais rica, e a prova
disso é que 74% dos alunos das universidades públicas têm casa e
49% têm automóvel para ir à aula. Enquanto os pobres não têm direito nem a terminar o curso primário, os ricos têm direito ao curso
superior pago pelo Governo. E existe ainda um outro ponto grave:
no Brasil, um aluno universitário custa, para o povo brasileiro não para o Governo, pois este nãO produz nada -, 8.600 dólares;
nos Estados Unidos, um estudante de curso superior custa 6.200
dólares. Ou seja, em nosso País, um estudante universitário custa
2.000 dólares a mais do que nos Estados Uniclos. Aqui nos damos
ao luxo de ter três alunos por professor nas universidades plfulicas,
quando nas universidades particulares o número é em torno de 23
a 24 alunos por professor. Esses dados mostram Q desperdício total
de recursos públicos. É a tal mentalidade, que está muito enfronhada no brasileiro, de que o Governo é a tal "vaca mimosa", que
come capim no céu e dá leite na terra. Então, vamos mama_r na vaquinha, porque ela está comendo capim no céu. Acontece que ela
come capim aqui mesmo, na terra, no bolso do c.ontribuinte. Todo
esse sistema é fCito para tirar de quem tem menos e dar para quem
tem mais. Ou seja, é o desperdício causado pela injustiça, porque
retira daqueles que não têm para aquinhoar os que têm. Abordo
esse ponto, incorporando-o ao seu oportuno discurso, no momento
em que V. Ex11 menciona o problema da questão_agrária nó Brasil,
que é outro crime que está na nossa cara, batendo no nosso rosto,
de tanta violência, e que não desperta nem mais o horror dos cidadãos brasileiros, apenas de poucos representantes no Congresso
Nacional, como V. Ex11• Não sei para onde está indo o País, especialmente depois que o Senado, diante do relatório do Senador
Dirceu_ Carneiro, que mostrava claramente as contradições do nosso companheiro, aceitou aquilo sem defesa, sem nada; c, de uma
maneira ffuiebre, lúgubre, triste, dobrou-se diante da irracionalidade. É muito triste assistirmos a isso. Cansamo-nos_ de ficar apenas
olhando, ouvindo V. Ex• clamar no deserto. Se na representação
do povo brasileiro no Congresso Nacional esses fatos não repercutem, nunca mais irão repercutir no meio do povo. Esta Casa teria o
dever de corrigir isso, -mas pensO que este Congresso não irá corrigir mais nada, pois, melancolicamente, caminha para o fim desta
Legislatura. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. GILBERTOMIRANDA- Nobre Senador~Gerson
Camata, agradeço o -seu aparte. praticamente cõiiCOTdandO coni
tudo o que foi dito por V. Ex•.
Lamentavelmente, o Senhor Presidente da República, que
viveu nestas duas Casas, que f()i prefeito, que conhece esses problemas, que discursou centenas de vezes falando sobre _tudo o que
aconleda, quando chegou à Presidência da República, absolutamente nada fez.
Infelizmente, temos-Um rvliniStrO--da-Edllcação desconheci~
do, praticamente sem preparo para a sua função, sem interesse,
que nada faz.
Na semana passada. Senador Gerson Camata, dizia eu desta
tribuna que se o País investisse- essa conclusão consta de_ um estudo das Nações Unidas - 1% do seu PIB em educaçãO eiTadicaríamos o problema da falta de ensino no País, que atinge a
população mais carente. Aliás, V. Ex• acaba de citar esses dados,
mostrando que 1% do investimento em_educação no Eaís é des_ti':'
nado _à_ classe pobre e 99% são destinados à classe mais favorecida; que 7 4% dos alunos das universidades públicas têm casa e
49% tênt carro. Ou Seja, os pobres têm de continuar trabalhando
durante o dia inteiro, pegando ôilibus cedo pela manhã~ por volta
das 5h30min, nos grandes centros, para chegar ao trabalho_ às __8_h,
onde permanecem até a noite, quando então irão estudar. Isso porque ã noite o ensino é fraco, não há vagas nas escolas. Mas, duran~
te o dia, o ensino universitário é somente para aqueles que pcxiem
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ficai à toa,-sem trabalhar, ou seja, para os "filhinhos de papai".
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex• uma outra intervenção?
O SR. GILBERTO MffiANDA- Com prazer, Senador.
O Sr. Gerson Camata --Senador Gilberto Miranda, gostaria de dizer que o :Ministro Murilio Hingel tem lutado contra isso,
tem feito essas acusações. V. Exa falou do problema da aposentadoria do servidor público. O :Ministro Murilio Hingel, há pouco
tempo, reVelou- e o Senador João Calmon, especialista em educação, andava com esses dados no bolso como se fossem um catecismo - que, do total dos _recursos que vão para o Ministério da
Educação. 42% já são gastos para pagar a aposentadoria de professor universitário. E, o que é mais grave: no ano de 1999 serão
100%. Tod-o esse volume enorme de dinheiro- 16% do que o País
arrecada vai para o Ministério da Educação -. a partir do ano
2000, será utilizado somente para ·o pãgãlfleflto de __ professores
aposentados. Não haverá_ dinheiro nem pãra dar uma cartilha ou
ensinar o bê-a~bá_ para uma criança brasileira. O Ministro fez essa
afirm_ação e advertiu o Congresso Nacional, que aprovou essas leis
de_ aposentadoria c_om 20,25 e_30 anos, que elaS il'iam falir a educação no Brasil. Quer dizer, a cada dia as coisas vão ficando mais
complicadas. Há um outro dado interessante: quando começamos
a fazer a Constituição de 1988 - e penso que ela é a mãe de todos
os_males-, tinhamos doze brasileiros trabalhando para um aposentado. Naquele periodo, quem_ um di_a viesse_ a se apoSeritár -pela
Previdência Social poderia ter esperanças de que iria receber uma
aposentadoria. Quando terminamos de fazer a Constituição de
1988,_ essa proporção era de um para um; ou seja, hoje, há um brasileiro trabalhando para um aposentado. Burro é quem pensa que
irá se ·aposentar daqui a dez anos e receber alguma coisa, porque
não vai receber mais nada, pois não se terá de onde tirar mais. A
Constituição de 1988 acabou com a Previdência Social brasileira e
a situação nesse campo-1eiide ase agravar. A saúde já está pagando por isso. Todo o recurso que se arrecada é utilizado para o pagamento de aposentadoria. Não há mais dinheiro para a saúde. Os
pobres estão morrendo nas_ .filas dos b9spitais. A c-ada dia, mais
gente vai ao médico e não é atendida. Há um quadro assustador,
que tende a se agravar _ainda mais, -encjtiãnto não se promoverem
as mudanças estruturais de que o Pais necessita. O Congresso NaCiOtiaJ teve- rú:if)Oifuiiíâã:de- de-promovê~las;·e-não·o-rez;na-Revisão
Consútucibnal. Esta Constituição é a mãe _de todos_os_ ma)._e_s__que
estão afetando a -sociedade brasileira, e com ela o Brasil vai empacar dentro de oito ou nove meses. Não sei de que forma. mas vai
empacar.
O SR. GILBERTO MIRANDA- V. Ex' tem toda razão,
Senador Gerson Camata. Vimos o nobre Senador João Calmon de-fender na Revisão Constitucional, com unhas e dentes, a educação,
bem como o Governo se empenhar, única e exclusivamente, na
aprovação de vinte bilhões de dólar.es. para o Fundo Social de
Emergência.
-- Lamentavelmente, a única voz que se levantou, que tentou
estremecer as duas Casas, que debateu, que esleve na tribuna o
tempo inteiro, foi a do Senador João Calmon. que é realmente
quem mais luta pela educação no Congresso Nacional. Infelizmente, a sensibilidade do Governo foi nenhuma, e tiv-emos uma Revisão especificamente para dar vinte bilhões de dólares ao Governo
para que -_os utilizasse como bem entende_sse; enquanto isso _ocorria, de nada adiantaram os apelos do Senador_JQão Calmon, que
não conseguiram sensibilizar sequer a Bancada do seu próprio Partido.
Senador Gerson Camata, a situação educacional do País
está pior agora, porque no Governo do Presidente Itamar Franco
nada _se fez e acreditO qUe nada se fará para reverter esse quadro
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deplorável do ensino brasileiro. Será melancólico. sem dúvida nenhuma, o fmal de Governo de Sua Excelência o Presidente da República.
Retomo ao meu discurso, Sr. Presidente.
O que oeorte é que esse funcionário vai jUntar-sUa apoSentadoria ao salário de seu novo cargo para prestar o mesmo serviço ã.
sociedade e, ainda por cima, ocupar uma vaga que ·seria destinada
a um jovem que deseja ingressar no mercado de trabalho. Certamente, vivemos num Pais pobre, que não se pode- dar a esse luxo.

Perdemos uma grande oportunidade de corrigir essa situação na
Revisão Coristitucional. A Previdência, sobrecarregada e deficitária, precisaria ver consagrada alguma modificação no sistem·a legal
que preside o instituto da aposentadoria no nosso País. Essa, não é
necessário dizer, é maiS uma fonte de desperdício.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, passemos, sem mais delongas ao comentário do que alcunhamos "desperdícios administrativos", pois esses perlazem o objetivo ceiltral deste nosso
pronunciamento. Esse tipo de desperdício, normalíssimo no Brasil,
decorre da má gestão das verbas e dos bens públicos. O montante
que assume é alarmante.
o- desperdício do dinheiro do contribuinte pela Administração Pública é um fato corriqueiro. Dustram-no as obras inconclusas e mal dimensioiladas, as pontes que levam o nada a coisa
nenhuma, os equipamentos sofisticados e caríssimos que permanecem nos porões das Universidades por falta de pess-oal qualificado
para manuseá-los, os alimentos que apodrecem nos silos sob aresponsabilidade do Governo - sobre os quais teremos oportunidade
de falar-, os subsídios que são concedidos de forma indiscriminada e as irregularidades de toda ordem. Aliãs, a sangria dos recursos do contribuinte já começa coni a impOrtância astrcmômica que
assume, entre nós, a sonegação ÍIScal, pois, no Brasil, muitos não
pagam um centavo ao Fisco, permanecendo impunes, embora legalmente estivessem obrigados a contribuir com a Fazenda Pública.
O fato é qUe o Governo tem um controle bastante precário
dos segmentos que o compõem. Campeláa -desorganização no setor público, o que dá margem ao desperdício causado pela superposição de funções entre órgãos, propiciarido a falta de critério nu
uso de verbas e abrindo campo para a roUbalheira. De acoido com
um levantamento da Secretaria do Tesouro, _feito no ano passadO,
dos 2:200 órgãos da Administração, apenas um teiço é fiscalizado.
Lembramos que é um diagnóstico do atual Gove:rllo a_ desordem
das contas públicas como fator de emissão inflacionária de moeda,
com as conseqüências que todos ·conhecemos.
Algumas tentativas têm sido realizadas no sentido de estimar o desperdício de recursos na Admínistração -Pública: O mais
recente estudo de que temos notícia foi elaborado pelas associações de servidores especialistas em Orçamento, lotados na SEPLAN
e na Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda, juntamente
com técnicos-do IPEA. O dossiê, com o resumo da pesquisa, já foi
objeto da atenção do Presidente Itamar Franco.
Esse -documento apresenta a conclusão de que, nos últimos
seis anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi desperdiçada pela.Administração Pública a impressionante cifra de 47 bilhões de dólares! O levantamento é amplo, incluindo o desperdício causado
pela incompetência e pela desonestidade. Os ite:iiSD:iais sigiiificàtivos, que dizem respefio a irregularidades,_ são os seguintes: 4 bilhões de dólares relativos a superfaturame:litos de obras
financiadas pela Caixa Econômica com recui'sos -do FGTS; 3 bilhões de dólares referentes a pagarilentos, pela Previdência Social,
de benefícios indevidos; 2,3 bilhões de dólares relacionados com
concessão de fmanciamentós irregu1ares por parte-dos bancos estaduais, cobertos _com recursos do Tesouro;· 1,3 bilhão de dólares de
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fraudes contra o INAIVIPS~ e, para fechar a lista das somas mais
vultosas, 1,2 bilhão de dólares a respeito de obras inacabadas, incluindo apenas hidroelétricas e termoelétricas. Essa é uma prova
conclusiva do ponto a que chegou a falta de controle do Estado sobre si"mesmo.
Queremos, para concluir este discurso, abordar ligeiramente
o assunto do desperdício na agricultura brasileira, que é tanto mais
dramático quanto sabemos que sothos um País de 32 milhões de
famélicos e outros tantos milhões de pessoas eXtremamente simples em termos de posses.
Numa pesquisa realiZada, no ano passado, pelo Ministério
da Agricultura e da Reforma Agrária; estimou-se que as perdas
anuais somente de grãos, na agricultura, chegam à cifra monstruosa de 14 milhões de toneladas, representando um valor agregado
de 2 bilhões de dólares! O arroz, por exemplo, tem 22% da sua
produção desperdiçada; o feijão, 15%; a soja, 10% e o trigo, 9%.
Quanto às hortaliças, que constituem produtos mais frágeis, 30% a
40% da produção deteriora-se. As razõeS para tanto desperdício
variam: preparo inadequado do solo, colheita tardia, tecnologia ultrapassada de produção, deficiência no sistema de transporte e ineficiências e furtos nos armazéns geridos ou contratados pelo
Governo.
Em relação ao sistema de armazenamento administrado
pelo Estado, é necessário dizer que nele opera uma verdadeira máfia. Em parte, essa m.áfia trabalha à sombra de alguns funcionários
corruptos; em parte, ela medra em conseqüência da falta de controle e de organização do Estado sobre suas atividades, como já tivemos opo_rtunidade_de c9menfar anteriormente. É comum a cena de
milhares de toneladas de grãos apodrecendo nos armazéns particulares contratados pelo Governo ou em seus próprios armazéris,
porqUe as autoridades não dispõem de um ·cronograma adequado
para a colocação, no mercado, de estoques cujos prazos de validade estejam por vencer. Apesar de guardarem mercadorias já deterioradas, impróprias para- o conSUmo, -muitos armazéns particulares
conti.D.uam-a receber o aluguel pago pelo Governo. Também é freqüente que armazéns altamente endividados com o Estado continuem a contratar com a Administração Pública. São fatos que
denotam uma sinistra convivência de empresários desonestos com
o setor público, sob o manto da mãe de todos_os cormptos e c-orruptores brasileiros: a impunidade nacional.
Sr. Presidente, Sfls e Srs. Senadores, o Brasil tem-se afastado do caminho da prosperidade, basicamente porque o Estado tem
funcionado mal. A solução não pode ser, como querem alguns, o
desmantelamento do que resta funcionando dentro do aparelho, via
de regra improdutivo, do setor público. Não. A Administração Pública tem de ser reformulada, remodelada, profissionalizada e informatizada. Essa é-uma tarefa composta de vários itens, que não
pode ser reduzida a uma ou duas medidas.
O desperdício na gestão da coisa yuôlica representa uma
afronta para a população pobre do País. E inadmissível que a comida, em vez de ir para·o prato do faminto, acabe numa lata de
lixo. É insustentável que o dinheiro público, tão escass-o para nossas imensas neceSsidades de ilação em vias de desenvolvimento,
seja dilapidado pela incompetência, pela negligência e pela desonestidade. Devemos estar atentos para essa situação e erigir a· reformulação do Estado e_, em particular, da Justiça, como
prioridades nacionais absolutas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. ODACIR SOARES- Sr. Presidente, peço a palavra
pela Liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
p~avra, na forma regimental.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como Líder. Pro-
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nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~ brios de uiDa Nação que não pode tolerar o luxo de acumular insu~
dente, srs e Srs. Senadores, dois acontecimentos de suma gravida- cesses contínuos na arrumação e estruturação de sua economia.
de ocupam hoje as manchetes dos .jornais: a fala ao Ministro
Ora, Sr.· Presidente, a cada tentativa. de reajuste de nossa
Rubens Ricupero, em cadeia nacional nas emissoras de tv, e a vi~ economia, inclusíve na tão'bem-arquitetada_ ientativa da, implantasi ta que S. Ex a e o Ministro do Trabalho, Marcelo Pimentel, fize- ção do real, persistem a tramar contra o sucess-o do reajuste Vários
ram ao Tribunal Superior do Trabalho para solicitar aos Ministros inimigos, alguns dos quais passarei a enumerar:
daquele Egrégio Colegi.ado que se abstenham, nos próximos três
1o A postura ''burra 11 e suicida do empresariado, que julga
meses, de conceder antecipações salariais, com: viStas·oa garantir o ter deScob_erto_ nas calculadoras e nas _maquininhas remare adoras
sua tábua de salvação. Sã_ó incapazes de perceber a íntima depenêxito da implantação do real.
Em relação à fala do Ministro da Fazenda- de todo elogiá- dência em que vivem produtor, vendedor e consumidor, quando
vel pelo tom persuasório adotado e pela busca democrática do diá~ todos sabemos que, sem a sobrevivência do consumidor, perecerão
logo com as diversas Camadas da sociedade brasíleira -, o que se produtores e consumidores e vice~Versa;
deve destacar, além da cuidadosa orientação da sociedade para que
2° A postura empedernida dos que, estando no tOJXI da_ piesta possa se adaptar com sucesso à nova realidade sócio-ecoiiô- rârnide e-Conômica, julgam-se_ ao abrigo de todas as catástrofes.
mica, que se há de esboçar em conseqüência da implantação da Por isso, querem transplantar a inflação do cruzeiro para o real,
nova moeda, é o inconformismo manifestad_o pelo Ministro Ricu- pois sempre ganharam com ela e, suicidas, acreditam que podem
pcro ante o surto de elevação exc_essiva e inconseqüente_ dos pre- prosseguir intenninável e impunemente nessa conduta aética e
ços que se apossou do empresariado a dez dias da entrada em anti-social;
circulação do real.
3° A deformação cultural e psicológica de boa parcela da
O Ministro, ao condenar essa corrida insensata, ponderou sociedade brasileira, que se tem revelado incapaz de alinhar-se soque os empresários tiveram quatro meses para se ã.justar às pers- lidária com projetes nacionais, cuja adesão requer refletida maturipectivas de um mercado liberto da inflação e, não obstante, decidi- dade, disciplina coletiva e superposição do interesse de todos aos
ram ceder à febre dos reajustes, a menos de dez _dias da __ interesses pessOais. Trata~se, em grande p3!1e, de uma sociedade
que só 'Veste a camisa verde-amarela 11 quando impelida pela emoimplantação da nova mo~
ção, como acontec_e, agora, c_om aCopa do Mundo;
Conforme as palavras do Ministro:
A indústria e o coinérCio tiveram quatro-meses
4o Os "economistas de plantão", que nas tribunas do Coopara buscar um alinhamento dos~preços. Não tem senti- gresso, nos cadernos de economia e fmançaS;-·ruante das câmeras
do buscar isso nos últimos dias. E uma atitude_ precipita- de televisão, sob o pretexto da análise crítica, não hesitam em trocara postura cooperativa e construtiva pelo brilhareco fátuo da crida, porque não vai haver congelamento.
tica mordaz e das análises demolidoras, cujo único efeito é
Provavelmente, vão ter que voltar atrás, porque multiplicar os fatores psicológicos negativos intervenientes na ironão haverá consumidores para sancionar esses preços.
plantação dos planos de estabilização.
No que tange ao contato dos Ministros da Fazenda e do
5° Por último, o quinto inimigo_ do reajUste da economia,
tão cego quanto o primeiro e o segri:ó.do, situa-se no sectarismo poTrabalho com os Ministros do TST, inquieta-nos verificãi que, não
obstante a boa receptividade que teve o apelo de S. Ex ..'\ os Minis- lítico dos que temem que o sucesso do _Plano eleve o prestígio do
tros daquela Corte não ·esconderam que sua principal preocupação Governo ao qual se opõem, ou do candidato concorrente. Assim,
tudo fazem e tudo dizem para que o Plano fracasse, pouco lhes imrelativa ao Plano d_e Estabilização Econôm.ica situa-se ex-a~ente
no dilema de não conceder aumentos salariais, produtividade e an- portando se, no rastro desse -fracasso, naulr~_gue também o País.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, os interesses maiores
tecipações nos julgamentos dos dissídios coletivos, deixando_ dê
considerar que os preços continuam subindo diariamente:
da Nação estão enijogo na implantação desta, que eu desejaiia ar11
11ÜS preços estão __tramando contra a certeza do Plan_o , teria
d_entemente fosse a Ultima e finalmente bem-sucedida, tentativa de
afmnado um Ministro do TST no debate com os Minist.I:oS- visitan- estabilização d3. nossa economia.
tes.
__
___Não podemos deixar o Ministro da Fazenda desamparado
Sr. Presidente, Sr& e Srs. Senadores, gostaria de dizer, sem em seu solitário esforço pelo sucesso do Plano Real. Também não
arrogar-me qualquer veleidade no sentido de considerar~me enten- devemos_ privá-lo dos mecanismos que lhe permitam atalhar a ação
dido em ciências ec_onôrnicas, que a observação dos fenômenos
solapac!.ora dos inimigos do reajuste econômico.
_
-P;.: democrática e franciscana campanha esclarece_dora do inocorrente_s nas su_c_essivas teu.tativas_ feitas pelos últimos govemõs
da República, no sentido_ de levar a cabo planos diversos de reajus- cansável Ministro da Fazenda deve ser acrescido o "santo reméte ec.onômico, levou-me à firme- convicção de que o insucesso de dio" das medidas punitivas.
ne- minha parte, pretendo aditar às medidas normativas de
tais planos deve ser debitado não tanto a esta ou _àquela inconsistência, embutida na sua concepção e textura técnica, mas aos fato- implantação do plano de_reajusw, quando transitarem no Congresres extra-econômic_os supervenientes, entre os_ quais o principal e o so, nos próximos dias, emendas que contenham severas .sanções
mais decisivo é a ausência do apoio da sociedade.
econômicas e penais, des$,adas aos maus_brasileiros que neutraliNão me reflro ·ao apoio inicial de uma parte da sociedade, zam com a sua febre remarcadora os esforços da :Nação para reamas àquele apoio coeso, So1idárió, âe toda a sociedade e em todas justar-Sua_eC_onoroia e banir do mel:cadç o vírus da_inflação._Essas
as etapas da implantação dos planos. Isso só pode ocorrer se a so- einendas também terão vigêncià de _.carát~r transitório, de modo
ciedade, alertada por suas elites e por sUas lideranças, der-se conta que, nesse periodo iniciai da implantação do real, possam contar o
disso e abrir-se à consciência de que, num momento crítico c_omo Governo e a Nação com esses dispositivos que haverão de coibir
este em que vivemos, o·que está em jogo na in:iplantação-do plano eSsa críminósa rémarcaçãó desenfreada dos preços.
O Sr. Ney Maranhão .::...-Senador Odacir Soares, concedede reajuste da economia não é a reputação do Mini_st:J:O que O COn___ ___
__ _____
___ _
cebeu, não é a popularidade do Presidente que o eD.doss-ou, não é a -m.eV~Ex•umaparte?
O SR..ODACIR SOARES- Ouço V. Ex", com prazer.
simpatia que JXISSamos ter ou não tet pelo Governo qri"e o vai gerenciar, mas, única e exclusivamente, a sobrevivência e até os
__ O Sr. Ney Maranhão- Senadorüdac_ir Soax_es~ V. Ex•.está

---------------------------~---~----~-

Junho de 1~94

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

trazendo hoje, nesta tarde, um assunto de vital importância para os
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interesses do Pais. Todos nós brasileiros estamos torcendo para
Lamentavelmente, no nosso País, os oligopólios e os monoque esse plano econôm.ico dê certo. Há exemplos de várias nações pólios permanecem à vontade, descumprindO c violentando a lei,
que se encontravam em condições pioies e que saíram dã. sittiã.ção- diariamente- e OstenS1vimJ.ente, na frente do Governo.
da inflação, que- Corrói a eCOriOmia, o su-steiitãCu]o de uma demoTenho lido na imprensa a respeito desse projeto do Deputacracia. Senador Odacir Soares, apóio o que V. Ex" acaba de dizer do Fábio Feldmann, chamado pela imprensa de Lei Antitruste_,
da tribuna do_ Senado Federal. As argumentações são corretas, po--- aprovado na Câmara dos Deputados e. posteriormente, no Senado
rém tenho algumas dúvidas e questionamentos. Em primeiro lugar, Federal. A meu ver, criou-se ·uma expectativa falsa em função desa nossa economia é _toda cartelizada; na área da illdi:ístria leve, da
jJrojeto, que Toi ajJiovado sem nenhuma emenda e sailciOriado
indústria pesada, da agricultura e da pcçuâria apenas qliã1i"O cmpelo Presidente Itamar Franco. Na realidade, ele dispõe de disposipresas dominam entre 52% a -86% da econóilliã dó Pais. Essa gentivos flexíveis c não satisfatórios para conter cfctivamentc essa
te é muito forte. Temos que reconhecer que o ajuste fiscal não foi
abusiva remarcação dos preços·, decorrente quase sempre do fato
feito. O cóntrole das contas públicas é uma interrogação, o aumen~ de estai a economia braSileira, principalmente quanto aos produtos
to da receita é uma realidade e a despesa é maior do que a receita.
de consumo da população, controlada por meia dúzia de oligopóE sabemos qual é a resposta quando isso acontece. No meu enten- lios e de monopólios.
der, a agricultura é o sustentáculo de qualquer país; é a alimentaNobre Senador Ney Maranhão, não tenho nenhuma dúvida
ção para o povo. Está aí o exemplo da Cbina Popular. O de que o problema da intervenção dos monopólios e dos oligopólios na economia, que prejudica qualquer plano de estabilização
comunismo caiu em todo o planeta. DevemoS: nos lembrar do
muro de Berlim, do Leste Europeu. da União Soviética.- ãquele
económica, não será resOlvido a não ser com leis e punições scvc~
país que fez aquele brinquedo atômico, posSuía u:meX:étCito de pri- ras, inclusive da Receita Federal, e também com sanções penais.
meiro mundo, mas caiu como um castelo de cartas, porque a agriO Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex a um aparte?
cultura não dava alimentação ao povo. Mas não é o·que acontece
O SR. ODACIR SOARES- Ouço V. Ex' com prazer.
na China. V. Ex111 representa Rondônia, um EStado _em área de
O Sr. Ney Maranhão- Para complementar o meu raciocífrOnteira, para o qual o Brasil tem que olhar com simpatia e com nio, Senador Odacir Soares, eu gostaria de citar o exemplo norte·
carinho, porque o nosso futuro está naquela área. Acredito que V.
americano. Os carroS-'Dorte~americanos viraram~ _c-arroças - o
Ex• se sãirá:muito bem nesta eleição. Tenho certeza de que vou a Presidente Collor, quando assumiu, disse que os carros brasileiros
sua posse como governador daquele Estado; c, na Câmara dos De- eram carroças -e foi necessária a concorrência vigorosa dos japoputados, comandando uma bancada que v aí ser importante na pró- neses, que jogaram uma enxurrada de carros mais sofisticados no
xima eleição, darei todo apoio a V. Ex•, porque conheço a sua luta. mercado, para que o povo americano passasse a dar preferência a
O agricultor do seu Estado ao pedir dinheiro ao Bancq do Brasil, eles. Sabe V. Exa que os oligopólios da GM, da Ford, da Chrysl~~
ou aos bancos oficiais • .Para plantar arroz ou feijão, Se pede dinheisão fortíssimos, nem o governo teve condiçOOs de enfrentá-los: só
ro para plantar mil sacos de feíjão, paga os mil e fica devendo cin- quem pôde fazê-lo foi a concorrência. E hoje, os carros norte-ameco. A agricultura não tem defesa, não tem facilidades. Dos 70 a 80 ricanos já melhoraram muito de padrão, graças_ à concorrênci'a. No
nillhões de toneladas de grãos da nossa produçãg, 30% se peidem Brasil, o problema principal diz respeito ao micro, ao médio c ao
no-campo e nos annazêns. Diante desse panorama tenho minhas pequeno empresários, que estão "comendo o pão que o diabo
dúvidas, mas torço para que o Plano tenha êxito. O Plano não é de_ amassou", porque não têm como escapar do pagamento de imposFemando Henrique Cardoso nem de partido algum mas do Brasil.
tos. O oligopólio não. O que ele faz hoje sem o ajuste fiscal? Que
Nós brasileiros temos que torcer por ele, pois "quem de um esca- impostos incidem sobre, o cimento, o zinco, o alumínio? Qual o
11
pa, cem anos vive • Vimos o Plano Bresser, o Plano Verão, o Pla- preço de tais produtos? E xis: Embutem tudo nos preços, e o resto
no Cruzado e agora esse Plano. Queira Deus que os dirigentes, a que se dane! Mas o pequeno, o médio e o micro, esses, Senador,
classe política, cnfnn, todos nós, realmente colaboremos. Se o ou fazemos o ajiiSte-fiSi:al.. V. Ex• se lembra quando tive coragem
Plano não der certo, não sei o que acontecerá, nO futuro, ao nosso de dizer aqui, hã dois anos passados: todos sonegam. Uma jornaPaís
lista, filha de um Deputado da Paraíba, de cujo nome não me lemO SR. ODACIR SOARES- Tem V. Ex' razão nessas duas bro agora, perguntou-me se eu também sonegava. Como força de
questões que levanta, notadarnente quanto aos oligopólios e moexpressão, respondi-lhe que sim. no entanto, a minha receita fedeM
nopólios e, também, quanto à questão da .ausência de subsídio à ral está aqui dentro, 11Jonitinha", e pode provar o contrário. Mas eu
agricultura brasileira. Isso se verifica no dia-a-dia do nosso País.
disse que todos sonegam. Chamei o Senador Eduardo Suplicy
Comentei esse fato boje pela manhã e tenho dito com freqüência.
para uma aposta. Disse-lhe que escolhesse três empresas em cada
Como Presidente da Comissão Mista- e V. Ex• fazia parte dessa Estado; se eu encontrasse uma certa, renunciaria aO irieu mandato;
Comissão encarregada de analisar a política monetária do Gover- senão, ele renunciaria ao seu. Ele não era doido de aceitar a aposta,
no que terminou na UR V e que tennina agora no real - eu pude JXrrque não arranjava dinheiro. Resultado, Senador: ou se faz um
verificar que, do ponto de vista macroeconômico, o Plano de Es- ajuste para que todos paguem, ou isso será muito difícil. Veja o
tabilização-do Governo está correto. Com relação às medidas que
que Lula - aliás, boje o considero o meu maior aliado - disse, na
deveriam ser tomadas para que, do ponto de vista macroeconômi- primeira página do jornal O Globo: a maioria absoluta sonega. Eu
co, esse Plano estivesse correto, também o Governo dispôs e dis- até concordo que é preferivel uma empresa sooegar a fechar e jopõe desses instrumentos, os quais, como todos nós sabemos, são gar os seus operários na rua. Isso foi dito por um candidato à Preas contas públicas, a dívida interna, a dívida externa e o fundo de sidência da República, o que é uma realidade. Então, Senador, tem
emergência, que ajuda ao Governo na questão da receita.
de haver esse ajuste fiscal para que o referido Plano dê certo. Há
O problema dos oligopólios e monopólios só se resolve
também o problema dos oligopólios que V. Ex 11• está questionancom a aplicação de leis severas. Não hã exemplo de nenhuma de- do. Deus queira- e todos nós torcemos- que o Plano tenha sucesmocracia do mundo - nem mesmo a democracia americana - que so. Como jádisse, ele não é meu, não é seu, não é de Fernando
não tenha resolvido tal problema a não ser c_om a aplicação de leis Henrique Cardoso, mas do Brasil. Por isso, temos de torcer c meseveras, que tenham conteúdo punitivo, ·quer pecuniário, quer pe- lhorar essas leis, para que o Pais entre nos trilhos do desenvolvi-
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abstiveram e 25 se ausentaram. Apesar de ter sido secreta a sessão
mento.
O SR. ODACIR SOARES- You tOnnínar, Sr. Presidente.
e secreto o_ voto, avalio qu~ seja importante dizer como procedi
Tem razão V. Ex•, nobre Senador Ney Maranhão. Os pró- Ninguém tem a obrigação de fazê-lo. No entanto, eu disse ao próprios Ministros do Tribnnal_ Superior do Trabalh.o já estão dizendo prio Senador Ronaldo Aragão, ao fmal da sessão, que votei a favor
que o aumento dos preços é o problema maior. O maiS- grave, po- de sua cassação, fX'l'que, no meu entender, as evidências demonsrém, é que os preços continuam subindo artificialmente.
tradas pelo Senador Dirceu Carneiro e pelo conjunto do trabalho
Os preços não sobem porque os produtos que contêm insu- realizado pela Comissão, dada toda oportunidade de defesa, era no
mos têm os seus preços elevados, e sim porque as remarcações são sen,tido de que deveríamos tomar a dura decisão da cassação d_o
arbitrárias, criminosas. E quanto a essa questão estou conv:encido seu mandata.
-sou advogado e estou convencido -,_a exemplo do que já ocorO Sr. Gerson Camata-Permite"-irie V:Exaum aparte?
reu em outras nações, lamentável e infelizmente, não se c_onterá
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex' com prazer.
essa alta desordenada e artificial dos preços em nosso País, sem
O Sr. Gerson Camata- Senador Eduardo Suplicy, o que
leis absolutamente severas de car_ãter penal, de caráter ecOO:ômico, digo aqui e, certal:nente, "o que V. Exa coloca não têm nada de pespecuniário.
soal contra o Senador_ Ronaldo Aragão. Todavia, ouvi alguns coLamentavelmente, Sr. Presidente, o empresariado brasileiro mentários aqui e quero apOiã~lo na--referência qUe V. Exa faz ao
faz ouvidos de mercador . ..,u seja, não quer ouvir, ~quer ·cootinuar relatório do Senador Dirceu Carneiro: perfeito. V:iinos que foi uma
sendo aquela pequena parcela do País que concentra mais da meta- peça trabalhada; vimos a exposição de S. Exa. Não é fácil fazer a
de da riqueza nacional em suas mãos-. O empresariado brasileiro acusação de um companheiro de convivêncüt. No entanto, o Senanão quer ver o povo brasileiro viver melhor. E o eXemplo claro dor Dirceu Carneiro o fez ditado pela sua consciência, segundo o
está nessa frase dos Ministros do TST quando alegam que o pro- que llie fo1 ditado pela ética que sempre revestiu a sua carteira poblema é a remarcação de preços.· Isso significa, uilarii:mêmente, lítica. Merecia S. Exa de nós, e continua merecendo, o respeito
que acreditam que a política macroeconômica do plano de estabili- pela apreciação e pelo apoio àquela peça que produziu, até concização está correta. A deformação das remarcações_de preços está à sa, mas bem feita, bem redigida e com pontos irrespondíveis. Tanmargem do processo cconômico, à margem da relação entre ~s di- to que o nosso companheiro não se defendeu, porque não tinha
versos agentes económicos; lamentavelmente, isso está acontecen- como fazê-lo_; penso que ele mesmo deve ter entendido cJessa fordo.
ma. E fiC~u réri confesso, pórque não se defendeu. Aguardávamos,
Preiendo introduzir e~endas, redigiÇa;i,iJeia minha assesso: e eu. tinha quase certeZa, abstraindo qualquer tipo de vingança ou
ria, à medida provisória que vai dispor sobre as condições de las::-_ de ódio, que estávamos ali como juízes diante de uma peça acusatreamento do real, introduzindo esses dispositivos que vão dar ao tória io,cisiva, dura - . aliás, uma peça com poucos adjetivos, V.
Governo, transitoriamente, para que num período detenn_inado o Ex• a viu - mas pelos fatos que apresentava toda substantiva na
Plano não seja prejudicado pela remarcação criminosa e artificial _sua acusação. Lamentáveis as ausências que V. Exa registra, lados preços, instrumentos que dêem ao Governo condições de punir mentáveis as ausências de companheiros que se encontravar:n na
aqueles que estiverem em descpmpasso com os anseios da Nação.
Casa e não_ compareceram para votar, contn"buindo para um dia
Era o que tinha a dizer, Si.Presidente. Muito obrigado.
triste, nebuloso, mais cinzento e nebuloso para nós do que este
fato raro de um dia nebuloso no mês de junho em Brasília. O epiDurante o discurso do Sr_. 0.4~ir Soar!:$'" o Sr.
sódio de hoje nos abate inuito porque as evidências for~ claraChagas RodrigUtFs;·z 0 Vice·Presidente, deixa a cadeira - mente demonstradas. Perguntamos a nós mesmos se compensa, se
da presidência, qUe é OCupada pelo Sr. Magno Bacelar.
vale a pena isso tudo, o que estamos fazendo aqui, quando vem
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a pala- um revês deste~ Apóio a posição de V. Exa. Lamento também que
uma peça tão bem produzida, com tantas evidências, não tivesse
vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
senSibilizado a maioria dos nossos companheiros, como sensibiliO SR. SENADOR EDUARDO SUJ'LICY (I'T- SP. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão -do orador.) - Sr. Presi- zou a m.ifb., a-·v. Exa e a 28 senadores que aqui estavã.m. Vamos
dente, S~ e Srs. Senadores, hoje, o Senado Federal viveu um aguardar, vamos esperar que, se, como dizem, todo episódio triste,
momento dramático, de grande importância na sua história e extre- ruim, traz uma lição positiva, que algum tipo de lição positiva remamente difícil para todos nós, Senadores, quando tivemos o jul- sulte deste que acabamos de viver. Mas teremos que refletir muito.
Será que hoje não foi o fun desta legislatura? Será que aqueles que
gamento do nosso Colega Senador Ronaldo Aragão.
Ainda ontem, todos n__ós, senadores, fomos avisados de que votai'am contra a peça do Senador Dirceu Carneiro não antecipaa decisão seria adiada para hoje, em virtude da- falta de quorum. ram, pelo menos eticamente, o fun desta legislatura do Senado FePortanto, estávamos todos cientes da sessão de hoje. AJ.guns, por deral? É para se pensar, para se refletir muito, para se sentir. Ao
já terem compromissos assumidos na parte da manhã, não pUde- mesmo tempo, merece o Senador Dirceu Carneiro, ao c-ontrário
ram chegar a tempo; apenas cinqúCrita e seiS dos oitenta e um Se- das c::ríticas que ouvi à boca pequena aqui, o cumprimento de seus
companheiros, a solidariedade não só daqueles que, como nós, vonadores compareceram.
O resultado é o objeto do_julgam.ento livre de todos que tamos com o nobre companheiro mas também dos outros, pela
aqui estavam presentes. No entanto, avalio que a opiniã_o pública peça clara, meridiana, estudada, que S. Exa produziu, sem nenhum
irá estranhar o resultado aqui determinado: vinte e oito Senadores ataque pessoal, sem adjetivos, porém muito incisiva nas-provas invotaram a favor do Parecer, de autoria do Senador Dirceu Carnei- defensáveis que continha. A prova disso é que o nossO Coril.pãiJ.heiro, que concluía, com um projeto de resolução, pela cassação do ronão se defendeu.
'mandato, em virtude das evidências coletadas, diante da_ defesa
O SR. EDUARDO SUPLICY- Estou de acordo com V.
realizada pelo Senador Ronaldo .1\ragão, serem suficieiitemente Ex.a_ De fato, Senador Gerson Camata, a minha avaliaç[Õ é -a de
fortes. Apesar da dificuldade de julgar aqui um colega, o Senador que o Senador Dirceu Carneiro cumpriu muito bem com o seu deDirCeu Carneiro, de ac_ordo com a sua convicção, a::vã..liou e decidiu ver. S. Exa produziu uma peça que pode ser--caracterizada pela
que deveria votar a favqr_<Ja cassação do mandato.
isenção. O nobre Senador foi a fundo no exame das evidências.
Quero frisar que 19 senadores votaram pela absolvição, 9 se Ouviu com atenção todos os testemunhos que pudessem trazer
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contradições ou que pudessem se contrapor às provas, às evidências, aos iD.dicios. Coril clareza, demonstrou para nós a evolução
dos rendimentos, o -que poderia. de alguma forma, soar estranho,
especialmente no ano em que o Senador Ronaldo Aragão presidiu
a Comissão de Orçamento. O "Seil.a:dor teve a oportunidade efetiva
de defender-se. Preferiu usar brevemente da palavra. Temo que a
decisão coletiva tomada pelo Senado Federal possa ferir um pouco
esta Casa.
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me pennite uni aparte, nobre
Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, ouço
V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon.
- O Sr. Pedro Simon- Sei que ê muito delicado este_ pronunciamento e V. Exa o está fa7...endo_ com muita profundidade.
Mas foi ui:na seSsãO estranha a que tivemos aqui boje. Vim de Porto Alegre preparado e muito machucado para esta reunião. Lá no
Rio Grande do Sul principalmente- e no Brasil inteiro-, vivemos
muito o episódio de cassação. Deputados, Governadores, Prefeitos, Parlamentares, pelo arbítrio, tiveram seUs mandatos cassados.
Sempre defendi a tese de que mandato é sagrado. Sentei-me aqui e
percebi que estava numa outra posição; sempre estive na posição
de protesto e agora virei juiz. VllD. para ouvir o debate, a discussão. Considerei-me não um Senador, mas um magistrado. Como
no impeacbment do Presidente Collor, hoje vfuJ. preparado para
assistir a uma sessão corii debates _e argumentos, favoráveis e des·
favoráveis, para depois dar o voto _de_ acordo com aquilo que fosse
apresentado. Lembro-me, e os colegas hão de recordar-se também,
de que, desta tribuna do Senado, até o último minuto eu dizia que
não sabia qual seria meu voto com relação ao Presidente Fernando
Collor, porque só poderia dar meu voto depois do último argumento da defesa. Como em um julgamento a defesa fala em último lugar, eu insistia- e imprensa não compreendiã- que não .ixxteria
dizer qual seria meu voto sem ouvir a última manifestaÇão da defesa. Até o último momento, a defesa pode apresentar um argumento
defmitivo. O c:jue posso dizer é que, até agora, esses argumentos
não foram apresentados. Vim, pois, aqui hoje para ouvir esses argumentos de ambas as partes. E digo aqui: in dubio pro reo. Se
eu tivesse dúvida, eu o absolveria, com a maior tra.D.qüilidade. Mas
o que aconteceu? Durante duas horas e sete minutos falou a acusa·
ção. Uma peça sóbri<~:, uma peça séria. Disse bem o Senador Gerson Camata que continha poucos adjetivos. Aliás, eu não ouvi
nenhum adjetivo. Foram só fatos expostos; não houve nenhuma
análise, nenhuma inte-rpretação pessoal do Relator-. S. Exa contava
os fatos. E disse bem o Presidente do Senado: ''E agora usou da
palavra, durante duas horas e s_ete minutos, o Relator, para acusar;
pelo mesmo tempo, está com a palavra a defesa, o Séiiador e seu
advogado ou. como queira, o Senador, para promover a sua defe·
sa''. O Senador falou cinco miiiulOs. É muitO--difícil. Eu fui roem·
bro da CPI do Orçamento; assisti, como V. Exa, ãs OOtiniõeS. Eu
tinha algum conhecimento, como V. Ex•, das peças acusatórias,
mas não tínhamos conhecimento da defesa, porque não havia o
contraditóiio na CPI do Orçamento: O contraditório veiO pã.ra den~
tro desta Casa. Mas não participei da Comissão que tratou do assunto aqui no Senado. Alguns participaram, mas a maioria não
participou. Viemos aqui esperando_ ouvir a acusação e a _defesa; e a
manifestação da defesa durou cinco minutos. É isso que está sendo
dificil explicar para a opinião pública. A imprciJ.s"a veio-me per~
guntar e eu não sÇlUbe o que responder. Nem Cícero, que era gê·
nio, em cinco minutos, era capaz de fazer uma peça tão fantástica
que derrubasse duas horas e sete minutos de uma argumentação
que teve conteúdo e teve consistência: Então, na verdade, com o
resultado a posteriori, o que a imprensa está dizendo é - eu creio
que se engana a imprensa - que, como já havia uma espécie de
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predeterminação de Se votar "sim" ou "não", considerou.se desne·
cessãrio elaborar a peça da defesa. O problema não é somente ore·
sultado, como dizem V. Ex• e o Senador Gerson Camata. O
resultado poderia ter sido esse, desde que se pudesse dizer que fa.
lou duas horas e sete minutos a acusação e falou duas horas e dez
minutos a defesa, que falaram tantos de um lado e tantos de outro
e- que, ém seguida, houve a votação. Entretanto, na realidade, a
peçã--de acusação durou duas horas e sete minutos e a da defesa,
cinco minutos. Houve uma situação contraditória. Votei- não seria necessário dizer- pela condenação, pois entendi, com toda sinceridade, que se eu estava aqui para ouVir as duas peças, a
oportunidade foi dada e não foi apresentada a peça da defesa, eu
tinha que me basear na manifestação da acusação. Ficou uma si~
tuação muito inCônicx:la, muito delicada para o Senado Federal em
virtude desse ângulo. Se analisarmos a questão por outro ângulo,
podemos duvidar,_ discutir. Todo julgamento é polêmico, e nin·
guém é obrigadO a coiú:ordar com o resultado. Temos que respeitar a consciência do cidadão. Houve um longo debate, assim como
houve na Câmara dos DepUtados na votação do parecer sobre o Sr.
Fiúi:a. Falou-se, de um lado; dez hOras e, do OUtro, dez hOras e um
minut(). Alguns achavam que o Deputado seria -~ondenado, mas
foi absolvído. Há uma interrogação. Mas hOtiViUm longO-debate,
houve discussão. Mas duas horas e sete mfuutos de um lado e- cin·
co minutos do outro? É por isso que a imprensa está nos perguntando se as pessoas já vinham com sua convicção? Digo que eu
não vim com convicção. Vím paii ouvir, para conhecer, p-afã. as_sistir e dar o meu vere_dicto. Como ouvi uma: peç-a e não ouvfa OU·
tra, optei pela peça que ouvi.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Pedro Simon, V.
Exa expressa bem a sua preocupação para com esta Instituição.
Inúmeras vezes V. Exa aqui expôs a importância-da CPI do Orçamento para a História do Brasil e do Parlamento, a opinião pública
que, mobilizada, acompanhou com interesse tudo aquilo que se
procurava apurar, qual seja, o posicionamento de representantes do
povo, em postos-chave na Comissão :Mista do Orçamento, que
confundiam o in-teresse própriõCOõl o público, por vezes até se associando _a empresas interessadas nas verbas do Orçamento.
Avalio que o processo de elaboração, apreciação e discussão do Orçamento, a partir dessa CPI, está sendo mudado, embora
não tanto quanto desejariamos. Na presente gestão do- Presicfunte
Itamar Franco, por exemplo, vemos com preocupação aquilo que o
jornalista Jânio de Freitas analisou nas suas colunas de ontem c
boje, ou seja,_ se estal-á ó GOVerno agindo de f9f!D-a a favorecer os
Estados para onde a coligação que apóia o Senador Fernando Henrique Cardoso para a Presidência da República teria maior intercs·
se em destinar verbas.
Senador Pedro Simon, quanto à elaboração do Orçamento,
V. Ex• defendeu que se poderia adotar, nacionafmente, o mesnio
procedimento utilizado na Cidade de Porto Alegre, nas gestões de
Olívio Dutra e Tarso Genro. O processo de elaboração do Orçamento será mais democrático na medida em que ganhar tianspa·
rência; de forma que os mais diversos segmentos da população
estejam participando ativamcnte das decisões sobre a destinação
do dinheiro público.
O Sr; Francisco Rollemberg - V. Ex• me permite_ um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex' com muita
honra.
O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente Senador, V. Exa
percute o fato ocorrido hoje pela manhã, nesta Casa, de uma ma·
neira muito interessanie. Sou daqueles que acredita que águas passadas não movem moinho e, portanto, não gostO de falar sobre o
que já ocO:ITeU. Aliás, CõniO dizia o ex-Senador Petrônío Portella,
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não agrido fatos, o fato já oc-orreu. Todavia, ~heguei a esta Ca~a
hoje de manhã, assim como o Senador Pedro_ Simon. Aguardáva~
mos um libelo acu_satório. uma defesa cOnvlilCente, um debate e,
esclarecidos todos, partiriamos para a votação. Olcguei até a ficar
preocupado. e o Senador Pedro Simon ê testemunha. pois estava
ao meu lado, quando o nosso companheiro começou a apresentar
sinais de que não es_tava passando bem. Aconselhei~o a esperar na
sala do café, já que conhecia bem_ q_libe.lo acusatório,_a ftm de se
preparar para sua defesa, pois iríamos ter um estresse duplo. Entretanto, não houve defesa. Fmstrou a tQdos que não fizeram parte da
CPI do Orçamento, não a niim, que fiz parte da CPI do Orçamento, não ao Senador Pedro Simon, não a V. Exa, Senador Eduardo
Suplicy, que foi um dos mais assíduos, mas àqueles que não participaram e, não assistindo a uma defesa convincente, ficaram vacilantes na sua postura. Daí por que tivemos uma votação um tanto
anômala. Apesar das abstenções, de alguns Senadores,talvez por
não conhecerem bem os fatos, outros votaram convencidos a favor
do Senador Ronaldo Aragão, outros, contra e, coincidentemente,
houve empate no resultado: 28 a 28. Or;i, Sr._Senadqr, isso não seria nada demais se, nesta Casa, tivéssemos um quorum maior e se
a ela tivessem comparecido - iss_o não posso entender- todos os
Senadores que fizeram parte da CPI do Orçamento. Estes não poderiam faltar no dia de hoje, porque conheciam os fatos nas suas
origens, sabiam das denúncias, já tinham ouvido o Senador Renaldo Aragão na Comissão, já tinham analisando, nas quatro Subcomissões. o comportamento do nosso colega. Esses Senã.OOrcs _e
aqueles que não quiseram ou não puderam vir votaram pela absolvição. É preciso ser dito que a omissão favoreççu. Contu.do, nós
que aqui estávamos, que cumprimos com o· nos-so dever, votando
contra, a favor ou abstendo-nos. não temos maiore~ explicações a
dar à Nação brasileira. O qUe_ temos a dizer 6 que cumprimos com
o nosso dever, quer na_CPI do_ .Orçamento, quer na votação de
hoje. O lastimável ê que se omitam uns e outros _q"4e jamais poderiam tê-lo feito, porque foram peças importantes nã.quela CPI. Re-ceberam a imprensa, a televisão, concederam entrevistas, mas,
quando chegou o momento final,_ cm que se deveriam manife"slar,
no plenário do Senado da_ República, demonstrandO o seU posicionamento, a sua postura, com ftrmeza, com segurança, com conhecimento de causa, aqui não estiveram. Felicito V. Exa pela anâlise
que faz, mas quero registrar o meu pesar por essas ausências, que
vão_ permitir que ·o Senado da República, hoje, amanhã e por algum tempo, venha a merecer uma critica exacerbada por parte daqueles que pensam que o Senado não -deve exiStir, que já ê uma
peça obsoleta _no sistçrp.a demo_crãticq brasileiro ou daqu~les que
imaginam que esta Casa é uma CáSa de compadrio, onde nada é
resolvido; tudo ê aceito e__que os acordos são fechados de foJllla
espúria. E com pesar que faço esta interpelação, porque era de se
esperar que este Senado hoj~ ~stivesse cOm suas· cadeiras cheias,
com todos presentes, para dar uma amostra do poder que esta Casa
realmente tem à reputa_do País.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Francisco Rol·
lemberg, penso que, de toda situação difícil-oU doS -episódios tais
como os de hoje, é preciso aprendermos lições. Uma decisão que
precisamos tomar de pronto ê alterar o caráter de sessão secreta de
um julgamento como o de hoje. Não foi possível realizar isso antes. embora haja aü;" iniciativa nesse sentido - se não me engano
do próprio Senador Dirceu Carneiro-, porque só depois se pCrC:e~
beu a incongruência de termos tido uma sessão aberta para a análiw
se e julgamento do Presidente da República e uma seéreta para o
julgamento de um colega_ do Senadq.
Gostaria de propor que o Senado, antes mesmo que ocorra
qualquer caso futuro, modiflque o Regimento, no que diz respeito
à realização de sessões abertas Pll!ajulgamento de_~~quer mem~
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br() do Senado Federal, seja eu ou quem quer que seja. se porventura tivermos a infelicidade de eStar numa sitUação tão dilicil
quanto essa~
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Exame concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador Jutahy~~
Magalhães.
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Eduardo Suplicy, o
problema não é de Regimento, mas, sim, de emenda constitucional.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Então, que modifiquemos
a Constituição nesse aspecto!
O Sr. Jutaby Magalhães- Discutimos isso desde a CPI do
Orçamento. Recordo-me que o Depu tado Luiz Máximo e os outros
representantes do PSDB na Comissão, o Senador Mário Covas, eu
e o Deputado Sigmaringa Seixã.S, ftzemóS uiriá.· prbpõsfa para que,
de imediato, se modificasse a ConstituiçãO ·para permitir que a votação fosSe aberta. Outros também se manifestaram sobre isso!.
houve-alguniã discuSSão na époCa: e b asstinló ·morreu;· Pes-soalmerite--:-ap-esCntei uma -proposta de emenda à COnstitUiçãO para fazer com que todas as votações sejam abertas, porque penso que
somos aqui, além de representantes dos Estados, representantes do
povo; chegamos aqui com votação popular, os Deputados também,
e temos responsabilidade por nossos ãtOS, que devem ser transparentes. O eleitor que nos trouxe para cá deve ter condições de examinar coiilO -é que utilizamos Onosso mandato e como vOtamos. 1á
votamos tão pouco, com esses Colégios_ de Líderes que existem
por ai - e nós, eritão, praticamente pouco votamos. Mas no momento erp. que somos chamados a votar deveriamos fazê-lo de público. Infelizmente, o aSsunto morreU. Nós temos respons'àbiHâade
por iSso! Somos responsáveis por não leVarmos adi3nte idéias que
surgem num determinado momento. Quando a mídia começou a
falar que era preciso mudar, houve um movimento da iinprensa
para mostrar a necessidade da mudança, usando-se até o argumento--de que o Presidente Collor fora julgado em sessão aberta. Mas a
ConstituiÇão permitia! A ConstitUição ê pereinptOrla no Cas'ó- de
parlamentares, não pode nem haver interpretação, pois ali está claro e objetivo. Está na Constituição que o voto, no julgamento de
parlamentares, é secreto. E mujtos atê d~fendem ess~ tese, por
considerarem que quando existe julgamento de colegas o voto
deVe ser secreto.
O_Sr. Pedro Simon- Mas, Senador, comÕ é que, na Câmara, a s_essão para cassar Deputados foi aberta, e aqui a sessão foi
secreta?
O Sr. Jutaby Magalhães- A sessão, não, o voto é que tem
que ser secreto. A sessão pode ser aberta.
O Sr. Pedro Si!D~~- E por que a nossa sessão foi secretaJ
. O Sr. Jutaby Magalhães :- Quanto à_ sessão, pode_ até ser
um problema de interpretação i-egimental. b imj)Ortaiite ê o voto.
Durante a sessão, muitas vezes podem-se falar coisas que, na hora
-de votar~_são mudadas.
O SR. EDUARDO SUPLICY - §ãO duas co!s.;S, senadOr
Jutahy---Magalhães. Inclusive tenho a impressão de que quando
menciona que ê uma questão constitucional, V. Exa está _se referin--~ --~~
do ao voto.
O Sr. Jutahy Magalhães- Estou me referindo ao voto.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Também estou de acordo
que deVemoS mudar o YOto;- toinarido-o aberto. ~ sfu? dois aspectos.
_
- -- O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me V. Exa, mas ã. sesw
são somente não resolve nada.
O Sr. PedrO Simon - Mas, Senador Jutahy Magalhães,
com todo o respeito, se a sessão que ocorreu aqui tivesse sido
aberta, com as galerias lotadas, duvido que a acusação falasse duo
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rante 2 horas e 7 minutos, e a defesa, apenas por 5 minutos. e o resultado fosse esse. Na frente das galerias, com o povo assistindo,
acho que seria düerente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Francamente, não sei; porque
tenho pensamento diferente. Acho que o importante é o voto, não
a sessão. Nos meus 36 -anos de vida pública, infelizmente - digo
isso com tristeza - vi pessoas faZerem discursos a favor de uma
posição· e, na hora de votar, votarem diferentemente, porque o voto
era secreto. Vi isso várias e várias vezes nos I.neus 16_ arios de
mandato, tanto que digo que o importante é o voto. Infelizmente,
isso não foi avante. Temos que ter essa responsabilidade. Agora,
25- Srs. Senadores não estiveram presentes aqui, e sabemos - é
claro, ninguém aqui é inoCente- que_o voto 'Tião", a-abstenção e a
ausência dão na mesma coisa: tudo é voto a favor da ªbs.PlYição.
Por isso, temos que somar tudo. Na feillidade, foram 53 manifes~
tações- por ausência, por abstenção ou por voto ''não"- contra o
Projeto de Resolução. Portanto, V. Ex• faça o movimento- eu o
apoiarei até ao fmal do meu mandato, que está acabando- para se
estabelecer que a votação seja aberta e não secreta.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Jutahy Magalhã·
es, avalio que devemos empreender esforços em ambas as dire~
ções. Então, que a sesSão seja aberta para julgamentos como o de
boje- e isso, salvo engano,- ê questão regimental do Senado; mas
que também a votação seja aberta, o que requer mudança constitu~
cional.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Exaum aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo o aparte a V.
Ex•, com muita honra.
O _Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Eduardo Suplicy, participo dessas preocupações de V. Exa. Realmente, os consti~
tucionalistas se dividem; uns acham que determinadas votações,
como a referente à perda de mandato do Presidente da República,
devem ser abertas. porque, no presidencialismo. o Presidente da
República detém uma força extraordinária, e sendo o voto aberto o
congressista está, de certo modo, prestando contas ao eleitorado.
Quando se trata, entretanto, da perda de mandato de congressistas,
em face de todos pertencermos à mesma -instituição, desse relacionamento que normalmente se cria, das amizades que surgem, o
voto seria secreto justa.niente-- assim pensam muitos constitucionalistas -para deixar os congressistas inteiramente à vontade, co~
locando, nesse momento, a sua consciência-acima-do espírito de
corporação e de amizades pessoais. Mas eu já começo, há algum
tempo, a defender a tese de que, hoje, as votações, em princípio,
devem ser abertas. Há aqueles que dizem que antes era um JX>der
governamental que pressionava, e que hoje existe um poder novo,
da sociedade organizada, que, muitas vezes, -pressiona mais do que
certos Governos. Entretanto, entre a pressão da sociedade e a pressão de governantes acho que_ devemos pe:osar niss_o e ~tara vo~
tação aberta E vou mais longe: numa sessão como a de _ hoje pela
manhã, histórica, numa quarta-feira, foi profundamente lamentável
que o comparecimento de Senadores constituis_se m~uos de dois
terços. Em votações históriCas, o Congressista que não compare~
cesse deveria ser punido, porque o nosso _dever é participar das
sessões, especialmente _das sessões históricas. De modo que compartilho do pensamento de V. Ex•, e estou disposto a defender a
alteração no Regimento e a alteração na Constituição, na forma
prevista no Código Maior, através de emenda, para que a conduta
de cada parlamentar seja transparente. Nós, com as nossas imuni~
dades, devemos estar aqui antes de tudo_ para prestar contas ao
povo._Meus parabéns a V. Ex•.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Concluindo. Sr. Presidente, concordo plenamente com a tese exposta pelo Senador Chagas
Rodrigues. O Congresso Nacional e as instituições democráticas
serão fortalecidas na medida em que mais e mais tivermos trans~
parência nos atos mais responSáveis daqueles que fazem parte do
Senado e do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Pedro Simon, com a permuta do nobre Senador Antonio Mariz.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. apenas
para informar a V. Ex•: o Senador Pedro Simon se encontra aqui
ao lado, concluindo a última palavra em entrevista. Acredito que,
dentro de segUndos, voltará ao Plenário para usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
agradece a intervenção de V. Exa _e_até pede desculpas por haver
chamado a atenção para o encerramento do discurso de V. Ex•.
exatamente para que se ouvisse o nobre Senador Pedro Simon an~
tes da Ordem do Dia.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMI!B- RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-se Srs.
Senadores, estamos vivendo neste fmal de mês uma grande interrogação quanto à implantação defmitiva do Plano Real.
Trata-se de um plano diferente daqueles que estamos acostumados a ver na história deste País. Afmal, aqueles que conhece~
mos eram de impacto: havia o congelamento de_ salários, o
confisco de poupança, retiravam tiês zeros da moeda, os preços
eram estabilizados num determinado setor e respirávamos aliviados durante determinado tempo. Enfim, eram medidas que semeavam muitas esperanças de que tudo daria certo.
Desta vez o Governo está agindo de uma fonna diferente.
Em primeiro lugar, este plano não é do Governo, mas do Congres~
so Nacional, posto que _todas as medidas passaram por aquela
Casa. O Congresso Nacional votou e alterOu muitas vezes profundamente as medidas do Governo. Nenhuma medida foi de impac~
to, não houve surpresas, nada foi decidido hoje para ser cumprido
~ünãnhã;· pelo contrário, todas ·a medidas foram discutidas, e a sociedade delas teve conhecimento.
Um dos argumentos do Governo era no sentido de que não
adiantava congelar os preços por um detenninado tempo e depois
cair no Vazio, como ocorreu com os outros planOs pe1a dificuldade
dessa questão. O Governo proJX)Tcionou um longo período de
adaptação para que os preços se adequassem à nova estrutura. É
isso o que está acontecendo com a própria gasolina, que tem aumentos mais de uma vez por semana, para que, quando chegar o
dia 30, haja uma estabilidade no preço do combustível.
Lamentavelmente, determinados s_etores de certos grupos
agora, às vésperas da entrada do plano em exercício, quando, a
partir de 1° de julho, teremos uma nova moeda e, em tese, os preços devem permanecer _estáveis, está havendo uma disparada de
preços em URV sem qualquer justificaúva ·porque a adaptação já
foi feita ao longo dos meses que passaram. Isso está revoltando a
sociedade, o conjunto das forças populares e o próprio Governo.
Nas páginas dos jornais de hoje está o Ministro_Rubens Ricupcro, que fez um pronunciamento coletivo à Nação no dia de
ontem, protestando, dizendo que não há uma lógica, que não há
um argumento que justifique os aumentos abusivos de preços dos
últimos dias.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
solicita ao nobre Líder que conclua o seu pronunciamento, que já
ultrapassou em 17 minutos o tempo regulamentar.

Trata-se de uma espécie de boicote, uma tentativa de desrrioralizar o plano, uma falta de consciência e -de entendimento de
que assim as coisas não prospeni:m e não avançam! Trata-se de um
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grupo pertencente às classes econômicas deste País que não tem economia.
um mínimo da sensibilidade necessária.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex-. riin aparte,
Ganhar todos querem, lucrar, todos lucram. Entretanto, não nobre Senador Pedro Simon?
é possível querer imaginar que os oligopólios estejam aí para: serO SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer, nobre
vir e para ajudar a sociedade brasileffi!.! Mas tudo tem um li~te_e Senador Eduardo Suplicy.
uma tolerância. E essa tolerância está sendo desrespeitada ao exO Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Pedro Simon,
tremo por parte de alguns.
V. Ex• normalmente constrói as suas frases e, por vezes, até longas
Votamos a lei que foi analiSada aqui, a chãinada Lei Anti- orações, com concOrdância"E~ português exemplares. A sua conditruste que, na verdade, pode até não ser o suficiente. A Verdade é ção de Líder de Governo, entretanto, boje, fez com que V. Exa disque tenho ouvido os pronum:::iamentbs que tratam -do assunto, in- sess~ que o povo não teria credibilidade...
clusive aquele do Senador Josaphat Marinho, feito na s-emana pasO SR. PEDRO SIMON- Nas medidas do Governo.
O Sr. Eduardo Suplicy- ... quando V. Exa, na verdade, essada, que entreguei ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro
Rubens Ricupero, no qual S. Ex • propõe que algo deve ser analisa- tava querendo dizer que o povo dificilmente está acreditando no
do no sentido de que os escandalosos exageros que estão aconte- Governo.
cendo podem prejudicar o plano se o Governo não fizer algo. E eu
O SR. PEDRO SIMON -Correto.
não saberia dizer o quê, ·mas, seja expu-rgo, seja: lá o que for, teria
O Sr. Eduardo Suplicy - Então, a frase adequada, que o
Líder do Governo düicilmente teria condiçã~ de formular, seria
que tolher esses escandalosos abusos.
No Rio Grande do Sul, um juiz teve a coragem de determi- que o·uovemo está sem credibilidade junto ao povo, dada a imnar que certas redes de supermercados deveriam promover um re- possibilidade de controlar os preços e a inflação.
baixamento de preços diante dos escândalos de aumento de que a
O SR. PEDRO SIMON- Concordo com a frase maliciosa
sociedade tinha tomado conheç.imeuto. Houve um aplauso genera- de V. Ex•, nO seguinte aspectO: o Governo reconhe_ce que não tem
lizado. Surpreendentemente, é um direito, maS U.DiQesem.bargador condiÇões para colocar um fiscal na porta de todo mundo, semeananulou a liminar. Com isso, os preços continuam subindo. Trata-se do esperança em relação ao que não vai fazer. E como não consedaquela célebre decisão de que essa é uma questão de Governo e gue sepJ.ear esperança, _não consegue tomar crédulas as medidas
que o Judiciário não pode intrometer-se. Não sei. .. Confesso que que tenta implantar. N-ao daria -certo, por enquanto, o Governo
vi com mais simpatia a decisão do juiz do que a decisão d9 des_em- mandar o povo para as ruas fiscalizar. Agora, se o Governo colo--car um ou dois na cadeia, se o Governo punir-um otl dois setores
bargador.
Ainda ontem estive conversando longamente com o Presi- pelo abuso exclusivo que vêm cometendo, pode ser que essa credidente Itamar Franco, e Sua Excelência falou com o Ministro Ru- bilidade se concretize e que o povo possa" ·aceitar urna palavra do
bens Ricupero, que fez um pronunciamento ontem. Algo precisa Governo.
ser feito, talvez até- e a lei o permite- fosse necess-ário tomar me- O Sr. Eduardo Suplicy- No que diz respeito à questão da
didas enérgicas, como multas altas, ou até a cadeia para um espe- crédibilidade...
O SR. PEDRO SIMON- Quero felicitar V. Exa pela comculador escandalosamente exagerado.
O Govemo não tem condições de colocar um fiscal na porta - pCtêD.Cia com qtie aborda o tema.
de cada mercado, e o povo não tem credibilidade de que o plano
O Sr. Eduardo Suplicy- O faço pela anúzade e respeito
vai dar certo ou não. O povo está incrédulo, está esperando para que tenho por V. Exa. mas não poderia deixar passar a oportunidaver o que vai acontecer.
de. Porém há um aspecto que _considero de grande relevância, ao
No Plano CruZado houve uma euforia f~tástica, porque, de qual já havia me referido boje pela manhã Obviamente V. Ex•
repente, no fmal de fevereiro, o Governo baixou uma disposição, está preocupado com os destinos do_ Planq Real, da nova moeda
todos os preços ficaram congelados e aumentou-se em 20% os sa- que entrará em vigOr a partir de I o de julho, ou seja, daqui a 9 dias.
lários. No dia seguinte, cada cidadão que entrava no ·mercado, O Ministro Rubens Ricupero mencionou, há pouco mais de um
cada cidadão que ia comprar uma fruta ou outra coisa qualquer, mês, que era intenção do_Governo que o real tivesse uma paridade
comprava 20% a mais, porque o seu salário era 20% maior do que fixa com respeito ao dólar, de forma que se iniciará o real com o
o do dia anterior, uma vez que os preços haviam sido congelados.
valor fixo, igual a um dólar. S. &.• citou, ainda, que _esta meta, de
Na tradição e na história do Brasil, ocorre o contrário: a dis- um real ser igual a um dólar, será a mais longa possível; 11que seja
·
cussão sobre o aumento salarial ocorre com três ou quatro meses eterna enquanto dure 11, disse.
de anteced_ênda, nesse intervalo, os preços vão aUnientando .e
Pois bem, gostaria de lembrar a V. Ex•-aJ.guns asPictos imquando o trabaJbador fmalmente recebe esse aumento - o paga- -_portantes, como: o dólar é a moeda da economia nO)te-ameilcaria: e
mento só sai no dia cinco do mês seguinte ..;.-os preços já subiram _este Governo. obviamente, tem a intenção de estabilidade de sua
tanto que o seu poder de compra fica bastante diluído.
moeda, por isso, tem por propósito- a:dotar políticas ec6nôiriíêã:s,
No Plano Cruzado, foi a primeira vez qtie oeorre-uum~cõn -fiscais, monetárias que façam córi:J. que lá não haja inflação, mas
gelamcnto de preços e aumento real de salários. Aquilo ca11:sou crescimento. Enfun, as meta& normais de política econôroica que
uma euforia no povo, e os chamados "fiscais do Samei 1 saíram todos governos seguem. E quem determina qual é o montante de
por aí a fiscalizar, a controlar qualquer aumento de preços.
moeda adequada para a economia norte-ameriCana SãO as allloridaA euforia, a alegria de as pessoas poderem respirar, ganhan- des econômicas e monetárias como o Federal Reserve Board.
do durante determinado tempo e comprando com o mesmo dinhei- Para uma economia gigantesca, a mais importante do mundo,
ro mais do que compravam antes durou pouco tempo. E aquela como a dos Estados_ Unidos, a tQda horà ~ciSa O Fedei-ai Resereuforia não existe hoje. Os preços estão aumentando e era previsí- · ve-Board estar atento- ora se emite mais, ora se eÍ:nite menOsvel que ísso ocorresse. O Gove~o de.\l um prazo, até 9, dia 1o de aos diversos instrumentos monetários que fazem com qlie a oferta
julho, para que os preços se adaptassem. Mas o Governo não espe- de moeda se expanda e se contraia; iilchiSive se ·aumenta ese-di.n:iirava os escandalosos aumentos que estão acontecendo agora, não nui as taxas de juros no mercado norte-amerlcanb, sempre levando
há mais adaptação de preços, porque ela já foi feita, o que há agora- em conta o que lá está acOntecendo e o que ãcóhtece com a ecOnoé crime contra a economia popular, praticado por certos setores da mia norte-americana vis-à_-vis às economias que com ela transa-
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cionam. Na hora em que o Governo brasileiro diz que a moeda
brasileira vai vhlcr tal como a moeda norte-americana, a preocupação que trago, Senador Pedro Simon, é em que rriedida não estaremos perdendo autonomia, soberania. Claro, assim Como o governo
norte-americano quer a estabilidade da sua moeda, esse também é

o objctivo do Governo Itamar Franco. Vamos supor que conseguíssemos a estabilidade do real, que não houvesse mais inflação,

que chegássemos a este momento extraordinário de a economia
brasileira não ter inflação por alguns riiesesou ter uma inflação
muito baixa nos próximoS I,-2, 3 anos. Será que o real deve manter a paridade com o dólar? São notícias de boje, Senador Pedro
Simon, que o dólar apresentou ontem uma queda extraordinária no
mercado internacional com respeito ao iene, ao marco e a _outras
moedas; e com preocupações para aqueles que estão transacionando nas mais diversas moedas. Bom, ressalto esse aspecto para aqui
expor que quem sabe aquela metz colocada pelo Ministro Rubens
Ricupero não seja, de fato, a melhor. A meta de termos a moeda
brasileira identificada com o dólar estritamente pode levar o Go~
vemo brasileiro a diminuir o s;rau de autonomia com respeito à política monetária, cainbial. As vezes, pode parecer um bom
objetivo, e do ponto de vista dos que transacionam com o exterior
a esperança de uma certa estabilidade para seus investimentos e
transações. Mas ressalto que essa estabilidade não precisa estar
identificada necessariamente com a meta de que um dólar tem que
ser igual a um real. Não há dúvida de que se obs_ervarmos os últimos cinco, dez ou__ trinta_ anos, o dólar foi muito fnais estável que
todas as outras moedas, inclusive o cruzeiro real. Então, se um real
for igual a um dólar, a perspectiva é a de que a estabilidade será
maior do que a oconida no passado. Todavia ressalto que é preciso· pensar bem sobre a conveniência de se ter essa paridade fixa.
Melhor- quem sabe? - seria termos o objetivO da estabilidade do
real, entretanto, com certa flexibilidade para que, quando estivermos atravessando os meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, o Governo não se veja diante de l);ma. si~uação .tal. que não
tenha outra alternativa, senão, por exemplo, fazer umá. maxidesva~
lorização do real ou algo que o valha. Ressalto que os acontecimentos da economia interiiã:-cioiial nos levam a chamar a atenção
para esse propósito expresso, hã pouco mais de um mês, pelo Ministro Rubens Ricupero.
--O SR. PEDRO SIMON -V. Ex", Senador Eduardo Supli·
cy, fez uma exposição muito feliz. Queira Deus que V. Ex~~. seja
profeta. V. Ex~~. tem razão, quando cita o fato de_ o Ministro Ricupero dizer que o real vai acompanhar o dólar c Nos últimos quinze
anos, nossa moeda esteve bem quando se identificava Coril o dólar;
depois, o dólar disparou, e a nossa moeda perdeu o seu valor.
Qu_e _b_om s~ amanhã tiver o Governo _de reunir as autoridades para dizermos que o dólar está ficando fraco e o tea.I está-se
fortalecendo. Não temos de ligar o nosso destino ao dólar. V. Ex•
tem razão. Não creio que passe pela cabeça do Ministro Ricupero,
ou do Presidente Itamar, ou do Presidente que vier, manter o real
atrelado ao dólar no momento em que ocorrer essa_ situação que V.
Ex• prevê. Então, o programa terá dado certo, mas, daí por diante,
se ficarmos colados ao dólar, o valor de nossa moeda irá diminuir.
Então teremos de .tomar providência no sentido de desvicunlá-la
·
do dólar. Creio que será feito iSso.
Quanto ao fato de o Ministro Ricupero fazer a equiparação
ao dólar, entendo que S. Ex• está certo, porque, infelizmente, tanto
no Brasil como em todo o mundo, qualquer outro tipo de comparação que se "ítzer não será levada a sério. Por que? Porque estamos
acostumados, estamos viciados a dar preço em dólar. Quando se
quer valorizar alguma coisa, dá-se o seu preço em dólar. Sou totalmente solidário com o aparte de V. Ex•. Também entendo que o
atrelamento do real ao dólar não pode ser defmitivo. Não podemos
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dizer que a nossa moeda está colada à moeda estrangeira e que seguirá os rumOs desta vã ela para onde for. Que bom será se dessa
vez verificar-se o contrário do que aconteceu anteriormente. Todas
as outras VeZes C:i:n que se tirou três zeros da nossa moeda, ela praticamente se igualou ao dólar, mas logo depois um dólar correspondia a dois, a dez, a mil cruzeiros-. Que bom seria se com o real
acontecesse o c_ontrário, ou seja, o real, que inicialmente irá equi~
valer a um dólar, tomar-se mais forte e nos levar a fazer a desvin~
Culação!
Estou plenamente solidário com o pronunciamento de V.
Ex'
O Sr. Magno Bacelar- Senador Pedro Simon, permitE::-me
V. Ex" um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador e Líder Pedro Simon, agradeço a V. Ex" a oportunidade. Gostaria de iniciar eXalamente baseando-me no aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy.
Eu diria qrie,-realmente, vivemos num país surrealista. O plano, no
nosso entendimento, é pretensioso ao querer equilibrar nossa moeda ao dólar. S. Ex~~., hoje de manhã, referia-se ao iene, ao equilfbrío
dessa moeda ocorrido durante tanto tempo. Certa vez, tive oportunidade de ir ao Japão. Decorridos dez anos, lá voltei e verifiquei
que a moeda japonesa tinha exatamente o mesmo valor. Diz V.
Ex~~. que o Plano Cruzado obteve a euforia da participação popular
não só pelo congelamento, mas pelo aumento de 20% nos salários.
Nobre Senador, já na instituição da URV, os salários foram achatados, e o próprio Governo reconhece que está havendo inflação
com a URV. Então, se V. Ex'\ que, embora seja Líder do Governo,
tem defendido muito mais os interesseS populares e sociais- devo
dizer isso a bem da verdade, numa homenagem à atuação de V.
Ex~~.-, entende que o ideal seria, já que o Governo não está podendo intervir, embora recentemente tenhamos votado leis que lhe dão
condições para isso ...
O SR. PEDRO SIMON- O Governo tem condições de in·
terferir. Na minha opinião, ele tem de fazer a intervenção por
amostragem, analisando, mediante publicações da imprensa, o oligopólio ou a rede de_ venda a varejo. Deve fazer isso por amostragem - repito -, pois não pode colocar um fiscal em cada porta,
porque nãO tem pessoal suficiente para isSO:
O Sr._Magno Bacelar- Concordo. V. Exa refere-se à prisão de alguns de colarinho branco. Alguns deveriam ser punidos.
Se isso ocorresse, o plano passaria a ter a credibilidade que não
teve o Plano Cruzado, que, apesar de todas as vantagens, terminou
naquele desastre que todos conheCemos. Daí a -_incredulidade popular, nobre Senador Pedro Simon. Por que o Governo não determina que no dia da implantação do real os preços passariam a valer a
partir da média dos três ou dos quatro últimos meses, já que todos
os preços, inclusive o do combustível, a que se referiu V. Ex~~., foram sendo atualizados graditiVamente pela médiã. dos últimos
meses? Penso que seria uma solução. O que não é justo, nobre Líder- perdoe-me, já estou_concluindo-, é que o Ministro Ri_cupero
vá ãs emissoras de televisão e aos jorm,is, e: (aça um apelo para que
o povo não _compre e, assim, evite a especulação, a elevação dos
preços e, conseqüentemente, o aumento da inflação. Nobre Senador, infelizmente o povo brasileiro estã comprando apenas o pão,
o_ pão que o diabo amassou, pois já não pode comprar mais nada.
Não é esse o caniinho. Essa é uma das razões, no nosso entendimento, de o plano não estar despertando o interesse popular que
mereceria. Todos nós rezamos para que esse plano dê certo, pois
ele é do Brasil; não é nossO. Sou um Senador da Oposição, mas reconheço que precisamos encontrar o nosso destino e praza a Deus
que ocorra aquilo que teme o nobre Senador Eduardo Suplicy, ou
seja, que dentro de pouco tempo o dólar não possa concorrer co-
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O SR. PEDRO SIMON- M;Iito obrigado.

Belo Horizonte-São Paulo diminuíram em quase 50% entre a primeira proposta levada ao Banco Mundial e a proposta levada dc-

O Sr. José Eduardo- Permite-me V. Ex• um aparte?

poisdaCPL

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex' com prazer.

Então, um cunho de seriedade precisa haver. tentar zerar o
déficit público, teUtar gastar só o que tem, fazer um governo duro,
seco, sem buscar o prestígio de ordem popular. Ao lado disso, ao
inVés de uni plano de impacto que desse resultadÕ, um plano complicado, complexo.
O Ministro da Fazenda fala em cadeia de ewjssoras de televisão. :Mas o que ele disse?- inc.Iagaln. No_dia seguint~ nãõ niuda
nâda, e o brasileiro, que estava tão acostumado a ver lançar um_
Plano que muda tudo, fica indignado porque não mudou nada, ficou tudo igual. A diferença é que, agorã, as quesfõesTOTarti lançadas por etapa.
O que se estâ tentando -aqur nãõe -ganhar uma eleição. O
que se está tentando não é que o Senhor Itamar Franco saia tomo
Presidente herói. Ele não vai ter condiçêíes de sair comO Presidente
herói porque o estilo de governo que está fazendo não é para sair
como her6L Um dia, vai se analfs"ãr o Presidente Itamar Franco.
No meio da complexidade que recebeu, ele tentou administrar o
caos e deixar a nonnalidade para o seu suCesSor.
- Se conseguirmos nos aproximar de um orçamento equilibrado este ano, se conseguirmos parar de en:lltir inais dO que o necessário, se os títulos dos bap.cos não estiverem pagando 40% porque
o Governo tem que rolar os seus títulos- e só rola aumentando os
juros - se terminarmos com essa ciranda, estaremos oferecendo
caminho para· que o próximo Presidente possa· ter um plano efi~
Ciente de governo.
__ , Sr. Presidente,_ Srs. ~enadores, parece-me que isso é racional. E um crime Cometido contra o Plano o que certos especuladores estão fazendo: dobrando e triplicando Os preçOs, absurda e
escanctalosamente. sem necessidade. Penso que o Senhor Presidente da República e o MiriiSt:ro Rubens Ricupero deveriam fazer, pór
amostragem- e a imprcnsa·está publicanOO que tem ocorrido a duplicação de preços em detenninados lugares -. vistoria em determinã.dos setores, e, se for o caso, ·colocar os responsáveis na
cadeia.
O Sr. Odacir Soares- Penirite-me V. Ex• um aparte?

nosco. Faço votos para que isso ocorra- repito.

O Sr. José Eduardo- Nobre Senador Pedro Simon, atento
às explanações de V. Ex"- relativas ao plano económico de estabilização, ouvi também o aparte do Senador Eduardo Suplicy, que se
mostrou preocupado com o alinhamento da nova mOeda- o real ao dólar, a moeda norte-americana. Na sua explanação, S. Exa reconhece que um dos grandes problemas da moeda brasileira é o da
credibilidade, é a falta de confiança. Nos últimos quinze anos, o
fracasso dos vários planos impostOs ao povo brasileiro, bem como
a constante quebra das promessas por parte das autoridades investidas da responsabilidade da condução da economia brasileira provocaram a total falta de credibilidade nos programas de
estabilização da nossa moeda. Agora, presenciamos o ti'aOa.JhO da
equipe econômica dirigida pelo Ministro Rubens Ric'uPeió, sob a
batuta do Presidente Itamar Franco, que, desde que-aSsumiU~ -tem
manifestado o seu inconforl:b.tsino co:rn-a inflação, maior mal que
aflige a eCOnomia brasileira_ e, conseqüentemente, o traba_lbador,
que arca com o maior ônus da constante elevação dos preÇos dos
produtos consumidos pelo povo. Então me admira muito--essa
preocupação do Senador Eduardo Suplicy, ao propor unla flexibilidade, porque qualquer flexibilidade quebra a confiança- que se
pretende obter da comunidade brasileira; dos agentes econômicos,
para a estabilização da nossa moeda. É fundamental esse compromisso -de manter a paridade com a moeda nõrte-amerkap.]., _para
resgatar a confiança na nova moCda do plano de estabilizaÇão denominada real. Como disse o Senador Ma_gp.o Bacelar, Deus nos
ajude que, quando houver necessidade de quebrar essa paridade,
seja porque o Real esteja valorizado em_relação ao_dólar daqui a
alguns meses ou daqui a alguns anos. Mas enquanto esperamos
por esse dia, não pode haver essa flexibilização, porque et.ã tevará
novamente à alta desenfreada da _inflação pela quebra da confiança. Eram essas as observações que cu gostaíiã de fazer. Felicito V.
Ex• por tão oportuna manifCstâção ein favOr do plano de estabilização, que é- a ünica maneira de recriar as cOndições para o desenvolvimento, para a criaÇão de mais_empregos para os trabalhadores
brasileiros. Muito obrigado.
--

0 SR. PEDRO SIMON- Veja V. Ex" que esse é um plano
diferente. Sou político hâ muito tempo, quase que nasci político.
Sou politico desde a época de estudante_ no Colégio do Rosário.
Qualquer prefeito, _governador, ou Presidente da República em fim
de mandato tenta construir alguma coisa, tenta fu:iugurar ou lanç_ar
alguma obra. E isso não ocorre apenas no Brasil, mas no mundo
inteiro. Mais uns, menos outros, mas isso é o normal.
O Presidente Itamar Franco e o seu Governo não têm, neste
ano, nem orçamento. Nós estamos governando com os duC!décimos. Estamos fechando o mês de junho, entrando no recesso, e
não temos sequer orçamento.
Não há ninguém que vote no governo por causa de_ obras_
que estão sendo feitas._O Governo disse, desde o início- e V. Exa,
nobre _Senador, que foi rvlin.istro, e um grande Minist,ro, diga-se de
passagem, é testemunha disso: _:vamos _tentar nos aproximar 4o
zero do déficit público. Chega de fazer obra buscalldo dinheiro
emprestado, emiúndo moeda ou _us_ando. papel. Não podemos: Se
há dinheiro, faça~ se não há, não faça. Há obras absolutamente necessárias, como as que dizem respeito à saúde pública, mas primeiro vamos zerar.
Esse_ é um aspecto que deve ser analisado. Nós não levamos
a sério certas questões. É impressionante, como tem -diminuído o

preço das obras públicas, depois da CPI! O Banco Mundial diz
que as obras da despoluição do Tietê e da duplicação da estrada

0 SR. PEDRO SIMON -Concedo a aparte a ':.Ex•.
O Sr. Odacir Soares - Senador Pedro Simon, V. Exa,
como jâ ressaltou o eminente Senador José Eduardo Vieira_~ está
abordando Oportunamente, num momento pfóxímo à edição de
uma nova medida provisória que tratará das condições .de eniissão
do real e do seu lastro, a questão do plano de estabilização econôm.ica,-§:Ue tem como pontO eSSencial o combate à inflação. Temos
que ser objetivos em relação a -alguns adversários dei -PlariO: Precisamos ter a mesma objetividade do Senãdor Edllar_dÕ Suplicy. S~
Exa, inclusive, partidpou Comigo, na ComissãO, de toda a discussão da medida provisória que introduziu essa política monetária e
a URV que, por Ultimo, ftxou a data de emissão do real. S.abe S.
Exa que não houve -uma voz discordante de nenhum CCQ1lomista.
Ninguém discordou do plano macroeconômico _do Governo, do
seu plano de estabilização e da política monetária que estava sendo
adotada com aquela medida provisória; fõf Uiiãnii:ne a Concordância de todos. O único ponto que se levantou contra a política de estabilização foi o day after, a questão da administração futura, que
não foi levantada relativamente à capacidade de o atual Governo
ou de o próximo governo- seja ele quem for- a:d.rrifuistrar os negócios públicos no País.-Esse day after está vinculado às reformas
estruturais do Estado brasileiro- reforma fiscal, reforma tributária,
reforma aa Previdência·. EsSe -pOiilo,- que-poderia se-conStifüfr em
um risco para o plano de estabilização, está vinculad_o não à administraçãO do plano em si, mas às medidas que devem ser tomadas
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para se alcançar modelos tributário, fiscal e previdenciãrio novos,

tudo isso vinculado, inclusive, à questão das receitas. Todos foram
e são unânimes em ·considerar que a receita atual do sistema previdenciãrio brasileiro ·não ê sufiCiente para- suportar ó ônlls que a
Previdência mesma se impôs - e que muitas vezes foi imposto
pelo próprio Congresso Nacional - ao introduzir novas cate_gorias
sociais_ -sem o correspondente fluxo de recursos para o suprimento
dessas novas demandas. Temos que ser objetivos como o PT tem
sido. Neste momento, Senador Pedro Simon, o Plano tem dois inimigos mortais que, coiricidentemente, estão unidos. De_ um lado, o
empresariado remarcador e, de outro, o PT, que esfá torcendo para
que o Plano não dê certo. Até este momento - e eu fiz questão de
apartear V. Exa na frente do Senador Suplicy- estão todos _os candidatos a Presidente da República acenando com seus· planos de
governo, levantando questões relativas a todos os pontos de um
programa de governo. Sinceramente, leio todos_ os jornais _de grande circulação nacional e revistas semanais, mas ainda não vi, em
lugar algum, ~sboçado_ por qualquer economista do PT, nem mesmo pelo economista-chefe_doprograma, Deputado Aloizio Mercadante. ou pelo Senador Eduardo Suplicy, o plano económico do
PT._ Apesar disso, o PT critica o Plano de estabilização. Quando
vejo, agora, o Senador Suplicy falar em flexibilização, já coilsidero um avanço importante. Quando se admite que o plano pode ser
flexibilizado, admite-se que ele está no caminho certo. Já ouvi o
Lula, o Deputado Aloizio Mercadante e muitos outros dizerem que
o plano não vai dar certO~ No entanto, eles dizem também que, se
der certo, vão continuar a sua implantação.
Ex• tocou nesse assunto, que eu também havia tocado antes. em relação ao empresariado remarcador. Perdoe-me V. Ex• por estai--me esteildendo, mas
esse empresariado remarcador- e isso acontece no mundo todo só pode ser contido através de leis severas, executadas pelo Estado, dentro do seu poder amplo de polícia. Não há outra forma de
conter os abusos de remarcação de preços, a não ser através de leis
severas. Fiz aqui Uma- Observação: conheço o projeto do Deputado
Fábio Feldmann, porque, inclusive, ainda na época da medida provisória que introduziu a URV e o Real, através de emenda, introduzi totalmente, em um projeto de lei de conversão que estava
sendo apresentado pelo Relator, o projeto do Deputado Fábio
Feldmann. A própria imprensa, naquela ocasião, levantava a hipótese de que o projeto não seria suficiente. Lamentei não estar aqui,
no Senado, no dia da votação, porque não pude levantar essas
preocupações que eu tinha, até no sentido de. emendar aquele projeto que terminou se transformando numa lei, sancionada pelo Presidente, porque também não lhe competia acrescentar mais nada
ao projeto e a sanção era a melhor solução para o encaminhamento
daquela matéria. Na reedição da medida provisória, pela segunda
vez, alguns levantaram a hipótese de que as reservas cambiais brasileiras não eram suficienteS para lastrear o real. Em decorrência
dos depoimentos anteriores, eu já verificara que a tendência_de_um
país como o Brasil, dentro das suas necessidades, reservas cambiais estimadas em US$35 a 40 bilhões- os dados técnicos que levantamos naquela primeira medida provisória, após ouvirmos
economistas das mais várias tendências revelavam isso --era de
que essas reservas eram mais do que suficientes, porqUe sobre elas
poderia incidir apenas um percentual relativo a essa emissão que o
Govemo terminou fazendo. Todo tipo de objeção se levantou, e
boje vemos nos jornais- -:_V. Ex• tatnbém fe_~ refer~cia,ais_so
que a única ressalva que os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho levantaram quanto à questão de terem nos dissídios coletivos, através dos sindicatos, federações ou -corifOOeraçOOs,
solicitações de reposição salarial, produtivídade ou semelhantes
está exatam.ente na questão dos preços. Os J\..finiSfros, inclusive,
apelaram ao Ministério da Fazenda_ no sentido de que o Governo
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encontre meios de pôr um ponto fmal nesses abusos cometidos pc-los oligopólios e monopólios contra a sociedade brasileira e que se
vêm repetindo e já fazem parte da história dos planos económicos
deste País. Era o que tinha a dizer, nobre Senador, e peço a V. Ex•
que me perdoe por ter-me estenclido tanto, mas não pcxleria deixar
de fazer essas obS,ervações ao belíssimo discurso que V. Ex a profere nesta tarde.
O SR. PEDRO SIMON- É muito importante õ pronunciamento de V._ Ex•. Em consideração, farei a seguinte análise ao que
disse: entendo_ que não é a ocasião ideal para se lançar o Plano
Real. O bom para este País seria se esse Plano tivesse sido lançado, nessa mesma época, no ano passado; teria sido muito melhor
antes _do episódio da eleição presidencial s_er lançada às ruas. AIR
guns dizem que não, que o Governo fez de propósito, deixando
para lançá-lo às vésperas da eleição."
Sinceramente, é uma injustiça tal afirmação. Se dissermos
que o Governo 'teve dificuldades, teve!. Reparem V. Ex-s que foram quatro os Ministros da Fazenda. Alguns, até, com divergências com o próprio Presidente da República. Todos sabemos que,
desde o início, Sua ExCelência divergil,l de alguns dos seus Ministros da Fazenda por um assunto que para ele _era uma questão de
honra. O Presidente Itamar Franco quer baixar os juros e diminuir
a inflação; essa é a tese.
Algumas vezes, a hnprensa quis expor ao ridículo o Presidente da República; não consegui entender. QuCiia- ContrOlar os
preços dos remédios que, segundo alguns_._ subiam de uma semana
para outra. São preocupações naturais de alguém ,que veio da classe pobre, da classe média. Essas divergências existiram.
Houve um Ministro que estava se dando bem e começaram
a aparecer críticas e mais críticas ao seu comportamentO. Ele esteve aqui; lembro-me que se saiu muito bem na defesa que fez. No
-entanto, -no dia -segllinte, -as revistas coniCça;ratri -a dizer tudo de
novo. _E_ ele, então,_ afrrmou:''l'fão posso _passar um ~()me defendendo_porque irei apresentar um plano. Se não tenho crcdibílí4ade,
tenho que lutar para tê-la, senão como irei defender esse plano?''
Por conseguinte, houve dificuldade em fazer essa adaptação. E, posteriormente, riãO era apresentai um plano, mas uma proposta que pudesse dar certo.
Essa primeira argumentação de que o plano lançado agora é
eleitóreiro, eu não aéeito; a· riiéU ver, é·o éOritráriO,-é'-antieleiiorCiro, porqu-e é um plario, até de Certa forma, antipáticO~ =os planos
que fazem congelamento de preços começam uma maravilha, mas,
aos poucos, vão perdendo a credibilidade.
Esse, ao ccmttário, coriiCçOu Com uma r6iliarc"açã0- qUasé
que generalizada. E imagina-Se que o Governo ganhará credibilidade.
Não creio que os candidatos ã Presidência estariam torcendo para que dê certo. Até porque - vamos fazer justiç~ - é um plano que olha para ess_e_e paia o ã.i:iO que -vem. Pela -primeira veZ'üm
Presidente da República entra, senta, começa a govep:1ar e já tem
algo preparado para ele.
Imagine se esse plano não tivesse sido executado, se a votação daquela medida constitucional que votamos não tiVesse ocorrido, como é que começaria o novo preSidente no dia 1o de janeiro
do próximo ano? Provavelmente, é quase certo, ele não terá maioria. Como então governaria?
- Hoje, sabemos que o essencial para o ano _que vem é _que ele
terá mais ou menos garantida a sua ação e a sua administração.
Agora, sejamos sinceros. Não vamos querer que o Sr. Luiz Inácio
Lula da Silva, o Sr. Leonel Brizola, o Sr. Orestes Quércia, o Sr.
Esperidião Amin e outros Candidatos estejam bpor aí a endeusar o
plano, a dizer que ele é fantástico, e daí a pouco achem que o Fernando Henrique, seja lá quem for, vai ganhar. A crítica é non:uti; o
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debate é naturaL Penso que dizer que nií.o se deve usar o plano politicamente, faz parte da questão. E digo com toda sinceridade que
não eStou vendo nesse debate, por parte dos presidenciáveis, uin
sentido de bater para destruir ou para fazer COm que o plano não
dê certo. Sou siilCero ·em dizer que não vejo iSSo. Vejo um debate
que me parece natural. No momento em que o Pr8sídente Itamar
Franco diz que vai votar no Feniãndo Henrique Cardoso, que foi o
autor do plano, foi Ministro da Fazenda e que saiu-pará ser-candidato, não se pode querer que os candidatos da Oposição endeusem
o Plano e queiram somar em termos do Sr. Fernando Henrique
Cardoso. Mas, no fundo, sentimos que desta vez as pessoas estão
interessadas em que o plano dê certo.
COntou-me um- candidato, não vou dizer o nome, que ele
vai adaptar sua tátiCa. Disse-me que não pode falar mal do plano,
porque pode parecer que está torcendo contra. E o povo não vê
isso com simpatia. Falou que vai dizer que torce para que o plano
dê certo, que quer que dê certo, mas que acha que está sendo usado politicamente, que não era· titli plano de véspera de eleição.
Acho natural isso tu_do.
_
O Sr. Eduardo Suplicy- Pennite-me V. Ex11 um aparte?0 SR. PEDRO SIMON -Ouço V. Ex 11 comprazer.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador PCdro Simon, relativamente à questão da estabilidade,_ da meta de_ se ttxar -o r~ com
respeito ao dólar, objeto aqui de comentáii.os do Senador José
Eduardo e do Senador Odacir Soares, eu g_<?_staria -de relembrar alguns fatos não Omito distantes da.nossa História._ NOS
50. em
especial de 1960 a 1968, a inflaçãO brasileira atingiU-um patamar
bem superior ao que antes estávamos acostumados.-. E 4!Jr_ante esse
periodo, tinha-se uma taxa de Câ,Il!bio relativame~te está\~~1: O cruzeiro era ÍIXado pelo dólar por um petiodo em princípió'relativamente longo, por quanto duras.s~ a e~tabiliQ.ade çios preços. E aí
acontecia, em períodos que variavam de seis ineses a um ano, ano
e meio, o que se denominava então maxidesvalorização _ou desvalorização abrupta da moeda brasileira em relação às ID()CdaS es-trangeiras, em especial o dólar. _O que acontecia no peticxlo de
fixação do cruzeiro em relação ao dólar? Pouco a pouco, enquanto
os custos domésticos, seja de mão-de-obra, de bens intermediários
ou de matérias-primas, subiam e não era a}Ustãd6-0 i)reço eni CrUzeiros dos produtos que se exportavam, eram desestimuladas as
exportações, ao mesmo tempo em que se tomava mais fácil importar. Em outras palavras, enquanto os custos domésticos subiam, as
importações ficavam relativamente mais baratas, uma vez que os
seus preços, flXados em dólar, representavam -gradativamente menos em cruzeiros. Por isso, aumentávam-SC as importações e diminuíam-se as '.exportações. ProgreSsívamente, o déficit da balança
comercial cre~cia, tornando ~ente uma situação critica na balança de pagamentos, e aí tomava-s~ _quase que inevitável a desvalorização abrupta. Depois de diversos anos -~--experiência, o
Governo brasileiro, em agosto de 1968, instituiu a si~temática de
minfdesvalorizações das taxas de câmbio, que, 3:0 lado de diVersoS
incentivos às exportações, contribuíram para um processo de aumento significativo das exportações brasileiras, o que, de certa maneira, constituiu-se_ no aspecto_ põSitivo- de um processo de
crescimento que teve outros aspectos muito negativos como o de
concentração de renda e de riqueza. Houve, todavia, um período
de taxas de crescime~to acentuadas, da economia e das exportações, com muitas distorções- que levaram o regime governaitlental a
fechar-se e as instituições brasileiras a perderem o aspecto democrático. Quero diZer que os· acontecimentos resUltantes da paridade
do cruzeiro em relação ao dólar a que me referi devem servir de
reflexão para o momento histórico -que· ag:ótffse -ãvizi:Dba. Procurei
ressaltar- e reitero- que ter a meta de paridade fixa não ajudará,
necessariamente, a economia brasileira. Av alio que, se porvehtura
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o Governo ativer-se muito a essa meta e os preços domésticos não
ficarem suficientemente estáveis, será quase que inevitável a adoção de uma certa flexibilização. V. Ex11 mencionou que, nesses últimos dias, está havendo ajustes de preços de combustíveis. De
fato, os ajustes ocorridos nas últimas semanas poderão fazer parte
do momentO de aceleração dos preços previsto por algUns ecortomistas- para as vêsperas-do 1o de julho. No entanto, possívelmente,
esses ajustes não serão captados pelos indicadores de preços dos
três institutos, a lliGE, a FIPE e a Fundação Getúlio V argas, que
servem de base para o cálculo da URV. Uma aceleração dos preços nesses últimos dez, qUinze dias, poderá significar um certo
problema para os meses vindouros. Então, é preciso enfrentar este
problema com alguma flexibilidade, inclusive no que diz respeito
à fixação do real pelo dólar. Faço essas ponderações, Senador Pedro Simon, num sentido construtivo, junto a V. Exa, Líder do Governo. Com respeito à questão da postura do Partido dos
Trabalhadores frente ao Plano Real, consideramos muito importante a meta de estabilidade de preços; avaliamos que devam ser
tomadas medidas semelhantes para a criação de empregos, a melhoria da distribuição da renda, a erradicação da miséria. Mas ressalto que as regras de emissão da moeda, o lastro·que se vai ter, no
nosso entender, devem evitar medidas que façani o real perder
grau de soberania para a condução da politica monetária e cambial, para que o Governo, inclusive o próximo Governo a ser instalado em 1o de janeiro próximo, tenha plena soberania.
· O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte importante e
oportuno pelo conteúdo, sinceridade e seriedade da exposição.
-----v. Ex11 tem razão. Essas anãlises develll ser feitas, devem
ser-aprofundadas. Essas questões sãó evidentes e não podemos fugir delas. Quando o Governo lança um plano, diz que tenta zerar a
inflaçãO.
Tem razão V. Exa quando diz que a meta de um governo
ilãó é somente zerar a inflação. Não adianta zerar a inflação, se as
coisas cUstam o mesmo preço e não se terii dinheiro para comprálas. Não adianta tirar três- Zeros e, em vez de pagar mil cruzeiros
por um litro de leite, eu pagar um real por um litro de leite, mas
não ter esse real. É mais importante que eu tenha_ dois mil cruzeiros para comprar dois litros de leite do que ter cinqüenta centavos
reais e poder comprar só meio litro. Isso é evidente. Quanto a isso
não há dúvida.
Mas diz o Governo que a primeira etapa é tennirtar cóm a
inflação, porque, terminando com a inflação, elimina o maior adverSáiio do pobre, da gente mais humilde, que é exatamente a inflação. As classes mêdia alta e rica sofrem a inflação, mas de
maneira completamente diferente. Tenho meu dinheiro na poupança e tenho até na conta ati v a do Banco do Brasil, no Fundão. Se a
inflação é X, o meu dinheirinho ali está aumentando.
O cidadão, o operário que recebe no fun d9 mês e paga
mensalmente com o que recebe, esse paga mensalmente a inflação
do bolso dele. Evidentemente, seria ridículo querer dizer que 11a
nossa meta é terminai: com a inflação, pois terminái:ido com a fuflação, o povo brasileiro estará vivendO bem11 • Não! Terminando
com a inflação, um dos grandes algozes do povo desaparece. Outroscoritinuam.
-"~--~ ~,..,-·=-~
Qiúii:itó ao SegUndo, v. Ex 11 tem razão: é o desen\iolvimentç,
é a $ellior distribuição da renda. É crescíiDimtO -com· distribuiÇãO
de renda. Esti provado que- só o crescimento não resolve. O Brasil
fá- creSCeu eiit Várias épocas, inclusive no regime inilítã:T, na-década
de 70;_ nem por isso se resolveu o problema social. Pelo contrário,
pio!OU:--Mfster s-e fai-Urii desenvo1Viti:tento preocupado com as
questões sociais, que esteja voltado para a construção de casas populares, para melhorar um_País que está soltando foguetes s6 porque está produzindo 76 milhões de -toneladas de grãos. Grande
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escândalo! Grande absurdo! Enquanto isso, os Estados Unidos, só
de milho, produzem 25Q milbOOs __de toneladas. Com um plano
para aumentar a produção agrícola, um plano de melhor distribuição, um plano para não se perder mais de 10% dessa produção,
posta fora, poderemos resolver o problema de cerca de 100 milhões de pessoas.
Portanto, algumas políticas sociais são urgentes e necessárias. Parece-me que o futuro Goveino, seja do Partido de V. Ex•, o
PT, seja do PrviDB, seja do PSDB, seja de quem for, terá condições de fazer isso, se resolvermos a primeira questão, que é quebrar
as pernas da inflação. Já não falo na Argentina, nem no Chile;

mas, se a Bolívia fez, se o Paraguai fez._se_o mundo inteíro está fazendo, por que o Brasil não pode fazer? Concordo com V. Ex•.
Não viria eu para esta tribuna para afirmar que a nossa meta é_ terminar com_a_inflação; Só isso não resolveria o problema. Seria imprescindível um plano de economia social e desenvolvimento, com
distribuição de renda, para dar continuidade.
Por isso, faço o meu mais veemerite protesto contra a onda
altista que certos setorcs, de maneira escandalosa e impatriótica,
estão fazendo. É um absurdo. Se essa gente estivess_e nos Estados
Unidos ou na Alemanha. estaria na cadeia, porque nesses países
existe uma_ política de defesa da economia popular. Creio nisso- tf
aíumo aqui desta tribuna que esse é o pensamento do Presidente
Itamar Franco e do Ministro Rubens Ricupero. Penso que um serviço de amostragem deve ser feito com urgênciã -e~ -:se fó_!õ caso,
colocar na cadeia aqueles que mais escandalosamente estão praticando_esse abuso absurdo.
O Sr. Dirceu Carneiro - V. Ex• me concede um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer, nobre Senador Dirceu Carneiro.
O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Pedro Simon, talvez,
como uma forma de se examinar com publicidade completa essa
oscilação dos preços, seria possível, em uma economia estável, já
se gravar o preço na produção. A partir daí, ~er-se-ia pactuãr,
negociar com a sociedade, com as estruturas de distribuição, comércio e outros setores, lucros possíveis e custos ã tal ponto que,
quando chegasse ao distribuidor fmal, se pudesse fazer, de forma
clara e transparente, uma avaliação dos geradores do preço fmal
que o consumidor receDe. Numa economia instável, inflacionária,
isso não tem o menor sentido, é impossível. Todavia, creio que,
em uma economia estabilizada - e tenho tcxlas as esperanças,
como todos os brasileiros, de que essa economia comece a surgir a
partir do dia primciiO de julho, com a nova moeda-, isso seja perfeitamente possível. Não apenas com a força do Governo, mas
com a consciência e a participação da sociedade c com a adoção
de alguns instrumentos, como esses que a cada ano o Governo vai
somando na sua estrutura de poder de polícia, de vigilância c de
outras naturezas, como a Lei de Defesa do Corisuniídor, importante para a sociedade, e a Lei Antítruste, que tornou mais eficaz o
poder de fiscalização das autoridades. Medidas que estabelecessem o preço a partir da fonte de produção talvez_ pudessem exteriorizar essa mazela que tanto perturba o povo brasileiro: os maus
empresãrios que querem se locupletar com lucros extraordinariamente imorais. _No entanto, dado o mecanismo com que aluamos
hoje na nossa área de comércio, relações de troca e cons~o. acaba não sendo visível para o consumidor ou para aqueles que têm a
responsabilidade de cuidar mais desse comportamento naquilo que
cabe ã vigilância do Governo e das autoridades. Acredito que o
fito de se estabelecer os preços, nobre Senador I:'edro Simon, em
uma economia estável, seria uma forma ap1icável ao caso brasileiro.
O SR. PEDRO SIMON -Nobre Senador Dirceu Carneiro.
essa tese, se lida amanhã nos jornais pelos nossos amigos da eco-
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nomia liberal, será considerada uma heresia, pois vai contra a liberdade absoluta que desejam no livre comércio.
O que V. Exa afirma não é totalmente novo neste País. Sou
bem mais velho do que V. Exa e lembro-me de que, tempos atrás,
havia detenninados produtos em que os preços eram fixados neles
mesmos, como, por exemplo, o sapato _e__o cigarro. Essa seria uma
tese.
Tem razão V. Exa se for em uma economia estável. Penso
até que essa tese poderia ser discutida pelo Governo, já que se táminou com a inflação e há uma estabilidade. Entretanto, é muito
difícil controlar o preço de cada produto em todos os supermercados. É quase impossível. Antes era fáCil. Já hoje não sabemos, por
exemplo, quanto se paga numa carteira de cigarro. Cada vez que
meu filllo pede dinheiro para comprá-los, o vã.lor é diferente. Não
se póde controlar.
Essa seria uma forma de dar uma certa tranqüílidadc, porque não haverá mais questionamentos com relação a quem está ou
não ganhando, se ê o fornecedor, o varejo, a fábrica ou o supermercado. Não haverá mais essa discussão. O pi'Oduto sairá da fábrica por um valor sobre o qual incidirão os impostos, o acréscimo
do varejo, o valor do transporte; esse produto, portanto, poderá ser
cc6rliprãdo em qualquer lugar pelo mesmo preço. Com inflação, é
atê absurdo pensar em consolidar a economia. Vejam o·exemplo
do cigarro, do qual tiraram o preço que vinha impresso, porque
não era mais viável o controle. Se conseguirmos zerar ou, pelo
ni.enos, lilnitãr essa inflação a percentUais com "os quais ·se- poss-a
conviver, penso que a proposta de V. Exa é i..mportante e pode ser
colocada na mesa das negociações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS:
Albano Franco- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
cumpre o dever, notando a ausência dos Srs. Senadores, de convocá-los para que compareçam ao plenário, porque haverá votação
da Ordem do Dia que exige quorum qualificado. Sem isso, não
será possível proceder à Ordem do Dia, e o tiúmero de matérias é
considerável.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Em sessão anterior, foi lido o Requerimento n° 465, de 1994, do nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho. solicitando, nos termos do art. 13, § 1°,
do Regimento Interno, seja considerada como licença__ autorizada
sua ausência aos irabaJhos da Casa no perlodo mencionado.
O requerimento deixou de ser votado naquela oportunidade
por fa1ta de quorum.
Em votaç1io o reqtierimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer _senlados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. SecretáriO.
-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 469, DE 1994
Nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno, requeiro
licença para a:Usenui.r-me dos trabalhos -da casa, nos dias 23 e 24
do corrente, a flm -de participar de compromissos políticos, em
Salvador- Bahia.
Sala das Sessões 22-6.:.94.- Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Fica concedida a
licença solicitada.
O Sr. Magno Bacelar, deixa a ca_deira a presidência, que é OCUpada pelo Sr. Chagas Rodrigues, } 0
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Nas normas de aceitação social", ou seja aquelas que deten:o.inam
o ccimportairiento do cidadão, são mais releVantes que as leis punittvas,-pOStO que apenas em casos patológico-sociais hã necessidade da sanção. O direito à vida é típica norma de "aceitação social".
Mesmo que não houvesse sanção para os homicídios, a grande
maioria das pessoas não assassinaria outras. Por esta razão, a norma sanciónat6riá hãó objetiva garantir o cumprimento da norma
de comportamento, mas apenas punir os casos patológicos de desobediência.
Nas normas de 1 Tejeição social" o quadro é inverso. Nelas,
sem a sa:ftção·;-ninguém cumpriria a norma de comportamento, tida
por injusta Se não houvesse sanção tributária para os contribuintes, ninguém pagaria tributos, motiVo por que é a nOttna sancíonatória aquela que garante o cumprimento da norma de conduta.
Por que é o tnbuto uma norma de rejeição social? Porque
têm, t_odas sociedades do mundo, em tcx:los os espaços geográficos
e peúodos históricos, a plena convicção de que pagam- mais do
que devem para atender ao Estado prestador de serviços públicos e
para atender aos desperdícios, mordomias e privilégios dos deten. tores do poder. Como sempre, o nível de desperdícios e de atendimento de privilégios dos detentores do poder é grande, todos os
contrib_uintes, em todas as partes do mundo, têm certeza de que a
carga tributária exigida é sempre desmedida.
Ora, sendo esta anatõm.ia da norma tilDutárla, que -impõe
sempre uma carga desmedida para atender à prestação de serviços
públicos e às benesses dos governantes, é que a sançãO tnOutãria
~Pl um amplo arsep.al de sanções, com penas que vão da mera
multa pecuniária àquela da privaÇão de-Ube!dade.
A pena, todavia, no campo do direitO -fnõutário objetiva,
simplesmente, desestimular a versão natural do contribuinte em
pagar tributos a um Estado que nunca, por melhor que s~ja, cumpre por inteirO suas obrigações para com a sociedade.
Por esta razão, a legislação brasileira, nas penas de privação
de liberdade, permitia a extinção -da pumbilidade criminal se o
c·ontribuínte pagasse o tnOuto tão ,logo notificado ou, espoo.taneamente, desistindo de discutir.
_ É que ao Estado interessa mais a manutenção da fonte produtora de tributos, que o cõntrlbuinte representa, passando a ser
s6cio-pnv1legiado de seu trabalho, do que, em vez de receber os
tributos, encarcerar o contn'buinte, tendo, nesta hipótese, que gastar dinheiro para mantê-lo na prisão, estancar, no iná.is das vezes,
ã. fonte de renda, criando problemas :mciais com o desemprego,
destruição do negóciO interditado etc. Foi este o espírito de toda a
legislação tributâria brasileira desde 1960.
· Embora fantasticamente simplificada, neste artigo a teoria
que venho defendendo em livros, aulas e conferências desde o iníCio de minha atividade proflssioilal, entendo que deveria trazer à
reflexão pública, lembrando-se que coordenei em 1979 um simpósio nacional apenas sobre "Sanções Tributãri~ , o mesmo fazendo
em-1987 sobre ''Evasão e Elisão Fiscal11 , além de ter publicado três
livros sobre o assunto. A Apropriação lndébita no Direito Tributário Brasileiro (1975), Da Sanção Tributária (1980) e a própria Teoria da Imposição Tributária já referida.
Por ser· eSta minha postura permanente, não v"ejo por que
mudá-la, nada tendO a ver com o caso cOncreto de Ill.eU irmão, cuja
defesa serã feita por advogados de renome nacional, lein})rando-se
que rião houve até ó presente a lavratura de qualquer auto de infração contra suas empresas. Não cometeria, nem com os advogados
de Jo3.o Carlos, nem cOm a Folha, a indelicadeza de tentar influencla.'fSuas posições, mas a:penas senti-me na obrigação de esclarecer
meu pensamento juúdico a respeito da ~téria, já que meu nome
foi relacionado, na exposição de motivoS-do projeto do Senador
Gilberto Miranda, como doutrinador favorável à extinção da puni11

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a_ mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 470, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do m:t, 175, alínea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a ftm de que as matérias constantes do itens noS 18 a 24 sejam submetidas ao Plenário antes do
item 1.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1994. -.João França.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o
requerimento, será feita a inversão s-olicitada.

Item 18:
Votação, em turno único, do Requerimento no 859, de 1993,
do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos term_os regimentais,

a transcriç-ão. nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado
11
Norma de rejeição social", de autoria do jurista Ives Gandra da
Silva Martins, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de
25 de agosto de 1993.
.
.
Em votação o requerimento, em turno único. _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcriçãó solicit.ã.da.

É a seguinte a matéria cuja transcrição ê ·solidíáda:

NORMAS DE REJEIÇÃO SOCIAL
Ives Gandra da Silva Martins
Hannah Arcndt, ao analisar o pensamento político de Kant
espalhado por suas três obras de análise crí_tica (ra~ pura, razão
prática e do juízo) e pela metafísica dos costumes, realça a admiraçãO de Kant, contemporâneo da Revolução Francesa, a:o movimento deflagrado em 1789 e que ganhou, com a deposição do Rei Luís
XVI, em 1792, três anos ap6s a queda da -Bastilha, a denoniinação
da 11 Era do Terror". Kant entendia_que, nada Obslante os excessos
praticados em_nome da hbcrda~ e da f:ratelJ!.i.çiade, tais princípios
superariam o pouco conhecimento dos homens que _os br~am
(todos os expoentes da R,evolução foram eliminados -~lo próprio
·- _- .._
movimento) por sua universalidade.
Trago à reflexão dos leitQres da :Folha a _lembrança dos
. anos do Terror na França, em face do especial rilom.ento por que
passa o País, porque estou convencido de que certos princípíos
cruciais, como o da moralidade pública, do respeito à cidadania e
da boa gestão do dinheiro do Estado, são superiores às autoridades
que a eles se referem; o mais das vezes, com grap.de desconhecimento dos fundamentos ontológicos de sua formação.
Creio que, nos momentos de .exaltação, vale a pena, com serenidade, raciocinar sobre princípios.
_ . Um ~eles diz respeito à estruturalida.de. çla nm:ma de _imposiçaotnbutária.
-- : -- ,_
É esta uma "norma de rejeição social"; a meu ver, conforme
defendi em minha tese de doutoramento, em 1982, pUblicada sob o
título de Teoria da Imposição Tributária.
As nomas pcx:lem ser de "aceitação" ou de "rejeição social".
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objetiva deS")st\.. 1Ular a aversão do cidadão
em pag;u- tributos
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 19: _
Votação, em turno único, do Requerimento n" 1.220. de
1993, do Senador Albano Franco, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, de palestra
do Sr. Governador João Alves Ftlho, intitulada "Limites à Privatização", proferida no dia 23 do corrente, ~~ seminário Ética das
Privatizações, promovido pelo Instituto Tancredo Neves.
Em votação o requerimento. em rumO úni~~--- ____ __
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Em votação o requerimento, em tumollnico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~
tados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solicitada.
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O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) -Item 20:
Votação, em turno único, do Requerimei:dCi- ú.0 !.282, de
1993, do Senador Beni V eras, solicítã.ndo, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei da Câmara n' 151. de 1992 (n' 1.002/88. na Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição síndical a que
se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e
dá outras providências.
Em votaçãO O' ici:ju-eri:r.neiltõ,-ein fumOúniCõ~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen~
tados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n°
151192 será incluído em Ordem do Dla opOrtunamente.
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) -Item 21:
Votação, em turno' único, do RequCrimento no 1378, de
1~93, do Sen_a~or Pedro_ S~_on, solicitando, nos termos regimentais, a transcnçao, nos Ana1s do Senado Federal, do artigo intitulado_ ~i!ma dé.cada sem Teotônio11 , de autoria do jornalista Márcio
Morerra Alves, publicado no jornal O Globo, edição de 1° de dezembro de 1993.
. .

UMA DÉCADA SEM TEOTÔNIO
Teotônio Villela, santo guerreiro da redemocratização do
País, morreu há dez anos, no dia 27 de novembro de 1983. A notícia emocionou os mais c-éticos políticos, marejou os olhos de velhos e empedernidos jornalistaS, mobilizou gente do povo e inte- lectuais, que acorreram ao singelo cemitério· de Macció, onde ele
gostaria d~ t,er sido _enterrado de pé, como Cíd, o Campeador. Todos os brasileiros, concordassem ou não com as idéias _que defen~
dia, sentiram que perdiam com ele uma parcela de si, aquela onde
guardamos a generosidade da entrega e o amor pelo próximo, pela
liberdade e pela pátria.
Tanc!edo -Neves, que considerava Teotônio um doido manso e tinha pavor da imprudência com que desafiava o Governo Figueiredo, denunciando a nossa trilogia de dívidas - a interna, a
externa e a social- foi de :Minas para a última despedida. Ulysses
Guimarães, seu competidor pela liderança do PMDB, chorou sem
pejo, tal como Franco Montoro, Pedro Simon, talvez o único verdadeiro amigo que fez na política de Brasília, acrescentou essa dor
às muitas que tem recolhido pela vida.
Pelo Brasil inteiro, os que não puderam ir a Mac_eió, procuraram registrar a sua homenagem. Surgiram, de Norte a Sul, as
praÇas, avenidas, escolas e centros culturais Teotônio Villela. A
Prefeitura da sua cidade natal, ViçOsa das Alagoas, onde sempre
perdia as eleições, ganhou o seu nome. No centro do Parque do
Ibirapuera ergueu-se a tribuna livre Teotônio Villela, de onde
qualquer um poderia sem medo expor as suas idéias, como no
Spcakers' Cornér do Hyde Park de Londres. A fundação de estudos do PMDB ~ecebeu o seu nome.
Passaram-se dez anos, e Teotônio caiu ho esquecimento. O
aniversário da sua morte não foi registrado por ninguém, nos jornais ou na TV. No entanto, os males que denunciou continuam Vivos. As batalhas que travou estão ainda fucOnclusas.
Antes de tudo, Teotônio Villela era um nordestino. Achava
que o. Brasil nascera no Nordeste, o lugar onde os seus filhos primeiro derramaram o seu sangue, branco, negro e indío, pela idéia
de uma pátria comum. A redenção dos nordestinos e a reconquista
da terra prometida, o Brasil, só seria possível quando tOOas as partes do País voltassem a formar um todo único, dono do seu destino, habitado por um povo só, dotado de instituições que a todos
permitissem ganhar o seu sustento e defender os seus direitos. "O
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que precisamos", dizia ''não são políticas de auxílio para o Nordeste. São politicas de defesa do povo brasileiro''.
A partir dessa visão regional é que pôde ele entender os metabírgicos de São Bernardo, a cujas greves aderiu, os posseiros do
Ara.guaia, cuja exploração descreveu, e as ansiedades da juventude, a quem dedicou a árdu~ peregrinação dos seus últimos meses
de vida. Incansável vendedor de sonhos, arrastando o seu corpo
golpeadl? _pelo câncer, peregrinou de universidade em universidade, de estúdios de TV a estações -de rádio, pregando a religião da
Pátria-Mãe, cheia de tesouros_ humanos_ e naturais que poderiam
ser desfrutados por todos. Defmindo--se, disse em uma entrevista:
''É claro que há alguma c_oisa de messiânico em minha peleja. Em
nosso País só o mágico vinga, s6 o sobrenatural constrói Estou na
linha do ensandecido Tiradentes, do profeta Antônio Conselheiro,
dessa gente possuída de fé na _Pátria e em alguma coisa mais
além".
Percorrendo o _Nordeste em seca, de Feira qe Santana, na
Bahia, a Picos, no Pía-uí, -PrOcUrando substituir as illformações dos
''bobos de gabinete" pelos dados recolhidos ao vivo, Teotônio registrou o tcsteJlltUlho de um sindicalista de Rui Barbosa, no Ceará:
"Ainda tem gente que diz que o filho do pobre não morre de
fomC, morre é de doença que se pode tratar em São Paulo. Mas eu
digo e provo, porque estou no sindicato há _cÍI!co anos e não saio
do cemitério. Não tem outra coisa para matar maiS que a fome,
mata sem a pessoa nem ter raiva, só tem tristeza''.
As palavras desse sertanejo fazem a ponte entre o Teotônio
de 1983 e o Betinho de 1993. Triste é a sina deste País, que parece
só poder acreditar em quem está marcado para morrer. Teotônio
ontem, Betinho boje, são condenados que se recusam a admitir
derrotas e, assim, oferecem lições de vida e de combate.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 22;
Votação, em tumoúnico, do RequerimentO n°314, de 1994,
do Senador Lourival Baptista. solicitando, nos termos regimentais,
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "A Morte e a
Vída de um Brasileiro", de autoria do Presidente Itamar Franco,
publicado no Jornal do Brasil, edição de 8 de maio de" 1994.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. _
_
_
Aprovado o requerimentO, será feita a transcriçãO sOlicitada.
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República. E só começamos a ter uma cultura realmente nacional a
partir da Semana da Arte Modema de 1922.
Passamos quarenta e um anos do século passado - de 1817
a 1848_- em rebeliões libertárias contra o centralismo e a opressão
dá Irri].)êríO. Nem bem ericoritiávan:iOS certa paz. grãÇas ao espírito
~oncilia4or de Caxias, e tivemos que enfrentar uma guerra exte:rp.a
que, nas imensas dificuldades de um país coino o nosso, de populaÇaO dispersa e sem meíOS de comunicação, foi maiS penosa do
que dizem os historiadores. Alguns relatos daquele tempo, como a
puhgeiite descrição da Retirada da Laguna, feita pelo Tenente Taunay, mostra-nos o heroísmo de brasileiros singelos, que tombaram
no confronto e com a epidemia de cólera, que dizimou a coluna.
Eritre eles se destacou um brasileiro bravo em sua simplicidade, o
mineiiO Guia Lopes.
· A República não foi para nós o Tempo Prometido. Ela nasceu sem conflitos, mas logo os te:ve· que enfrentar, com a Revolta
cJ4 Armada e a Rebelião de Canu_dos. Depois de problemas aparenteinente menores, como o__ levante contra a:-vaCi.riciÇã.O Obrigatória e
os cOnflitos operários na segunda década do século, coUbe-nos
nova-etapa de rebeliões, de 1922 a 1935. E não conseguiriios-ncar
ã margem da Segunda Guerra Mundial não só pelas razões-geopolíticas que nos exigianl isso, como pelo brio nacional, depOis-da
ignóbil agressão que Sofremos, em agosto de 1942, com o torpedealnento de navios ·de pãssageiros nas costas de Sergipe. Também, em territóriO iraliano, tombaram quatrocentos jovens
brasileiros, e em Pistói3. se encontra o sillgelo p6rtico que lembra a
sua passagem para a Eternidade.
Diquele tempo para hoje, não temos sido mais felizes. Tivemos que assistir a uma tragédia rara nos tempos modernos, com
o suicídio do Presidente Getúlio V argas e as mortes em c:ii-CririStâil--cias- SUrpreendentes de oUtros grtl..iide.s-Iídeies pOlíticos, como os
meus coestaduanos Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Mais
recentemente, outro grande lider perecia em cirCunstâncias- eStúpidas: o grande estadista _qUe São Paulo D?S dera, Ulysses Guimarã-

es.

A MORTE EA VIDA DE UMBRASJLEJRO
Itamar Franco "'
Entre os_ qualificativoS, todos justos, atnbuídos a Ayrton

Getúlio, Juscelino, Tancredo e Ulysses foram homens da
mesma têmpera de Trradentes e do Guia Lopes. Eles tinham em
comum a virtude maior que teve Ayrton Senna da-Silva, e que tem
a imensa maioria dos habitantes deste País. Eles foram brasileiros.
Para ser brasileiro. Uesta identidade fundamental, não_bas_ta nascer
no Brasil. É preciso aceitar o seu povo como esse povo é. Um
povo que carrega todas as experiências do mundo. Um povo que
não quer nada dos outros povos, a não ser a sua amizade, mas que
está disposto a todos os sacrifícios a flm de manter a soberania sobre o território que os- seus antepassados abriram, riscando as fronteiras meridionais com a espada e empurrando com o peito as
linhas fronteiriças do Oeste e do Norte.

Senna da Silva, há o que me parece mais importante. O jovem pi
loto foi, acima de tudo, um brasileiro. Nós nunca paramos um momento para pensar apenas em nós mesmos, para indagar sobre a
nossa· identidade e as nossas virtudes. Ao. contrário; aceitamos,
muitos de nós, estereótipos caluniosos contra_ o nossO pOvO, muitos deles herdados dos tempos coloniais, e os repetimos. As horas
de grandes tragédias, como as que nos levaram Getólio, Juscelino
e TãD.Credo, e, agora, Ayrton, devem servfr-nos parã. -illeditar sobre
a gente formada neste grande Brasil.
Dizem que os povos felizes não tê-m história. A-_ n_oSSa tem
sido uma história c~egada âe sacrificios. Desde o início da ocupação, tivemos que ·conv1Ver -com a injustiça. A injustiÇa da caça
aos índios, da escravidão, do colonialismo. Fomos, em conseqüência de circunstâncias-pervma·s, OUltimo país do continente anos
livrar da escravidão, e o único ã ter monarquia A nOSSã independência com relação a _Portugal só se contemplou em 1889, com a

Ayrton Senna·o.a Silva foi um orgulhoso filho deste povo.
Ele resumia, em sua coragem, a coragem de todos_ nós; ~m seu patriotismo, que ele manifestava com a singeleza dos bravos, exigindo as nossas cores eiil cada vitóri_a, o patriotismo de todos nós e,
em sua generosidade, resguardada no anonimato, a solidariedade
natural que, não obstante
def6imações da sociedade global de
consumo e egoísmo, é ainda uma de nossas qualidades.
Como Presidente da República, e orgulhoso de haver nascido neste País e de servir a meu povo, sofro com a morte de Ayrton
Senna da Silva. Ele f()i o_grande herói de nossa gente, porqUe pertencia à nossa gente~ Cada menino se via nele, ao subir no pódio,
com a alegria de adolescente. E cada homem maduro com ele se
identifiCava. na segurança com que ele ultrapassava, em cada corrida, os seus próprios limites, crescendo em- seu heroísmo a cada
domingo.
A todos nós, que nos sentimos seus pais, seus irmãos e seus
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amigos, nestas horas: de 1uto ele nos deixa o orgulho de ser brasileiros. O niesmo orgUlho (Jue nos deixaram os b-6f6is do passado e
os grandes patriotas de nosso tempo recente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 23:
Discussão, em turno tfuico,- do PrOjeto 'de Lei da Câmara n°

16, de 1993 (n• 181/87, na Casa de origem), que proclama o Major-Brigadeiro-do-Ar JerônymO Baptista Bastos, Patrono do Desporto na Aeronáutica, tendo_
________ _
Parecer favorável, sob n° 129, de 1994, da Comissão
- de Educação.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a ftm
de receber emendas, nos. termos do art. 235, II, d, do Regimento
Interno{ combinado com o art 8°_da Resolução D0 110/93.
A proposição não forari:t oferecidas emendas.
Passa-se à_discus_são do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
a
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16, DE-1993
(N° 18IJ87, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Proclama o Major-BrigadeiroMdo-Ar Jerônymo Baptista Bastos, Patrono do Desporto na Aeronáutica.
O Can~esSo Nacional decreta:
Art. 1o É proclamado Patrono do Desporto na Aeronáutica o
Major-Brigadeiro-do-Ar Jerônymo Baptista Bastos. .
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data _de sua pUblicação.
Art. 3°revogam-se as disposições em cOntrário.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 24:
Discussão, em turno único , do Projeto· de Lei da Câmara n°
56, de 1993 (n• 484/91. na Casa de origem), que concede o título
de ''Patrono da Ecologia do Brasil 11 ao cientista e pesquisador Augusto Ruschi, tendo
Parecer favoiável sob n° 111, de 1994, da Comissão
-de Educação.
A matéria fiCou sobre a mesa durante três dias úteis, a flm
de receber emendas, nos termos do art. 235, ll, d, do Regimento
Interno, combinado com o art. 8° da Resolução n° 110/93.
À proposição não_ foram oferecidas -emen5fas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau.Sa.J
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam quCii'am permanaecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projetO aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 56, DE 1993
(N• 484191, na Casa de origem)
Concede o título de "Patrono da Ecologia do
Brasil" ao cientista e pesquisador Augusto Ruscbi.

o Con~sSo -Nadona:r decreta:

_

Art. 1° É concedido ao cientista~ naturalista e pesquisador
Augusto Ruschi o título de ''Patrono da Ecologia do Brasil''.

--------
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° RevOgam-se as disposições erii cOntrário.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - As matérias
constantes dos itens de 1 a 17, todas em fase de votação, exigem
quorum qualifiCado.
Em conseqüência, fica adiada a votação dessas matérias.
São os seguintes os itenS cUja apreciação fica adiada:
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação. em turno único,_ do Projeto de Decreto
Legislativo n• 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renovã a-permissão da
Rádio ~ependente LIDA. para explorar serviço deradiodifusão sonorã enl freqüên-Cia modulada na cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, lendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
1° pronunciamento: Relator:· Senador Amir Lan~
do, favorável ao projeto;
pronunciamento: Relator: Senador Aureo
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

zo

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE !993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno}
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
_ outorgada à Rádio Çapinzal Ltda. para explorar serviço
de radiQâifusão sonora ení onda média na cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, lendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lan~
do, favor.lvel ao projeto;
_
1.0 pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993
-- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248193, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Fraternidade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüênda modulada na
cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em Sllbstituição à
Comissão de Educação-:
1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa~
checo, favorável ao projeto;
2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiç-ãO.-- ·
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outorgada à Paquetá Empreendimentos Ltda_ para explorar serviço de radiodifusão sonora _em onda média na cidade de Floriano, Estado do _Piauí, tend9
Parecer favoráveJ, proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de
Educação.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art 375, VIII, do Regitllento Interno)
Votação, em turno único, do Projetá de-necreto
Legislativo n° 48, de 1993 (n° :164/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da
Rádio Jornal do Brasil Ltda para explorar serviço de ra~
diodifusão sonora em freqüência modulada na cida.cle do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, profeiidos em Plenário, Relator: Senador Aureo Mello, em substituição à Comissão de Educação:
1° pronunciamento: favorável ao projeto;

zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e
pro-cedimentos concernentes à proposição.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos -oo
art. 375, VIII, do Regitllento lntemo)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que reitova a permissão da
Rádio Litoral Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação: 1° pronunciamento: Relator: Senador Atnir Lando, favorável ao proJeto;
pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã proposição.

zo

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 375, VIII, do Regitllento lnterno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Grande La_go Ltda.__ para explorar serw
viço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santa Helena, Estado do Paranã, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos erri Plenário, em
substituição à Comissãõ de Educação:
1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos a_tos e procedimentos
concernentes à proposição.

zo

-7-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993
(Incluído em Ord_em_do Dia nos terni,os do
art. 375, VIII, do Regitllento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto_
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W7, DE 1994

-

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art.. 375, VIII, do Regitllento Interno)
- Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n°7, de 1994 (n° 308/23, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida
ã Rádio Cultura de Timbó Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituiÇiãO- a-Comissão de
Educação.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n°9, de 1994 (n°301/93, na Câmara dos De-putadosj, que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rãdio e TV TapajóS Ltda para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade
de Santarém, Estado do Pará; tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Dirceu Carneiro, em substituiç-ãO ã ComisS'ão
de Educação:

·-lOPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos ter:irios do
art. 375, VIII, do Regi.inento Inferno)"
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
- Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câ~ara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão il
Fundação Pe. _Urbano Thiesen para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüêncía modulada, com fms
exclusivamente educativos, na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos _em Plenário, em
substituição ã Comissão de Educação.
1° pronunciamento: Relator: Seriador João.Fran·ça, favoráve1 ao projeto;
pronunciamento: Relator: Sellador Meira Filho, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

zo

-liPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° I I, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regitllento Jntemo)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos
Oeputado_s), que aprova o ato qrie renova a permiSsão
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outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares para explorar serviço de radiodifuSãO sonOra-em fiec.jüêriCiá. modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenârio, Relator:
Senador Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão
de Educação.

- 12PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE I994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' I2, de 1994 (n' 3 I 9/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço
de radiodifusão sonoia ein freqüência móâulada na cidade -de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: Senador Meira Filho, em substituiÇão à Comissão
de Educação:
lo pronunciamento: favorável ao projeto;
2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
-13PROJETO DE DECRETO LEGISLATJVO N" I8, DE I994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375, Vm, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252'93, _na_ Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Araguaia Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Araguaína, Estado do Tocantiris, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão
de Educação.
-14PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' I9, I994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos-do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV Tocantins Ltda para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cida~ de
Anápolis, Estado de Goiás, tendo Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Carlos Patrocínio,
em substituição à Comissão de Educação.
-15PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE I994
(Incluído em Ordem do Dia nos- termos do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 24, de I 994 (n' 328/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissãO à
Fundação de Ensfuo SupCriOfdo-Vale do Sapuc'aí para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
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modulada, com fm.s exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de !Vfinas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Lucídio Portella, em substituição à Comissão
de Educação.
-- -O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Os itens 16 e
17 ficam com a VotaÇão adiada nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento.
São os seguintes os itens adiados:
-16PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' I6, DE I994
(Em regime de urgência,-nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo
Pareceres
·_sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com
Emendas noS 1 e 2- CCJ, de redação, que a_presenta;
-de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar,
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça c
Cidadania, pela rejeição das Emendas noS 3 a 26, de
Plenário.

-17PRQJETO DE LEI DO SENADO
N' 27, DE I99I COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n° 27, de 1991 -Complementar, de autoria do
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do
art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reàis máximos, e dá outras providêndas,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 25:
-25Discussão, em tuino único, do- Projeto de Lei da
Câmara n° 97, de 1993 (n° 1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do sistema de antenas por titulares de licença de Estação de
Radiocomunicações~ e'dá outras proVidências, tendo
Parecer favorável, sob-n° 112, de 1994, da Comissão de Educação.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a frm
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento
Interno, combinado com o art. 8° da Resolução n° 110, de 1993.
À proposição não foram ofereCidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 26:
DisCussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 150, de I993 (n' 1.052/83, na casa de origem), qUe- dispõe sóbie o fornecimento de leite peJos
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empregadores aos empregados, tendo
Parecer, sob n• 146, de 1994, da Comissão de Assuntos Sociais, favorável nos termos de substitutivo que
oferece.
A matéria ficou sobre _a ~sa durante três dias úteis, a fun
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, d, do Regimento
Interno, combinado com o_ art. 8° da Resolução n° 110, de 1993.
À proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em tUrno únice).
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, na forma regímental.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Item 27:
DiscuSsãO, erii- turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 180, de 1993 (n° 1.898/91, na Casa de origem), que dá nova rcdação ao art. 5°__da Lei n° 6.179, de
11 de dezembro de 1974, que "institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências", tendo
Parecer sob n° 118, de 1994, da ConiiSS.ão de Assuntos Sociais, favorável, com a apresentação da Emcndan• 1-CAS.
A matéria ficOU sobre a mesa durante três dias úteis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, ll, d, do Regimento
Interno, combinado com o art, 8° da Resolução n° 110, de 1993.
À proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto e a emenda apresentada pela Comissão de Assuntos Sociais, em turno Unico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fiCà- ádiada, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Redrigues)- Item 28:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 184, de 1993 (n° 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de ~s~onto nos valores dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos
para pessoas idosas ou portadoras de deficiência física,
tendo
Parecer sob n° 150, de 1994, da Comissão de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n''s l e 2CAS, que apresenta.
A matéria ficou sobre a mesa -durante três di~s úteis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, li, d, do Regimento
Interno, combinado com o art. 8° da Resolução n° 110, de 1993.
À proposição não foram oferecidas emendãs.
Antes de passar à discussão da matéria, a Presidência esclarece que as duas emendas apresentadas pela Comissão constituem,
na verdade, substitutivO iiltegral ao projeto.
_
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Redrignes) -,Item 29:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n• 203. de 1993 (n• 874/91, na Casa de origem),
que acrescenta § 7° ao art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho- CLT, tendo
Parecer faVorável, sob n~ 147_. de 1994, da Comissão
- de Assuntos So~iais.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a ftm_
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de_receber .emendas, nos termos do art. 235, ll, d, do Regimento
Interno~ combinado com o art. 8° da Resolução n° 110, de 1993.
- A proposição hão foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (ChagasRedrignes)- Item 30:
Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da
Câmara n° 207, de 1993 (n• 1.830/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a _importação de produtos de origem animal e vegetal destinados ao ~onsumo, tendo
- Pareccr,.sob n° 149, de 1994, da COmissão de As-- _suntos SõChliS, fã.vorável com a Emenda n° 1-CAS, que
âpresCnta. À matéria ficou sObre a mesa durante três dias úteis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, n, d, do Regimento
Interno~ combinado com o art. 8° da Res_olução n° 110, de 1993.
A proposição não foram oferecidas emendas.
_ Em discussão o projeto e a emenda apresentada pela Comis.::
são de Assuntos Sociaís, ein turno úniCO. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Item 31:
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei c4
Cãmara n• 226, de 1993 (D 0 1.104/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao inciso n do art. 131 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer favorável, sob n° 151, de 1994, da Comissão de Assuntos Sociais.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a fun
de receber emendas, nos termos do art. 235, ll, d, do Regimento
Intemo~combinad_9COIIl_oart. 8°daRes0luçãon° 110, de 1993.
A proposição não foram oferecidas emendas.
Em discussão_ o projeto, erif ttiriiO 'único. (Pausa.)
Não havendo queln peça a (>alavia; encerro ·a-discussão.
A votação da matéria fica adiada, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Item 32:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n° 240, de 1993 (n° 2.552192, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo aO art. 20 da Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, para peimillr-ã ínOVrmentação da conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia
maligna, tendo
Parecer favorável, sobn° 144, de 1994, da Comissão de Assuntos Sociais.
A matéria ficou sobre a mesa durante três dias úteis, a frm
de receber eme:D.das, nos termos do art. 235, ll, d, do Regimento
Interrio~ combinado com o art. 8° da Resoluçãon° 110, de 1993.
A proposição rião foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
_·---A ~scussão da_ matéria fica adiada, na forma regimental.
· O SR. PRÉSIDEN'TE (Chagas Rodrignes)- Volta-se à lista de oradores.
Conc'edo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mf. Pronuncia o segninte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a idéia de co_munidade organizada politicamente sempre -esteve associada à
idéia de uma totalidade forte, capaz de sustentar a união das partes
gue, ~outra forma, estariam em constante guerra entre si. O m_s--
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trumento para assegurar a unidade entre as partes é a lei, cuja feiM
tura é responsabilidade do Estado.
No entanto, essa visão camufla a verdade. A realidade da
vida polifica ê muito diferente. "A vida política desenvolve-se através de conflitos jamais resolvidos em definitivo, e cUja resolução
acontece mediante acordos momentâne_os, tréguas e esses tratados
de paz mais duradouros que são as constituições_. "(Norberto Bobbio - O Futuro da Democracia: uma defesa das regras do
jogo).
Entre nós brasileiros, a verdade dessas afirmações de Norberto Bobbio se está revelando em plenitude nos dias atuais, em
que a Nação presencia e vivencia os acirrados conflitos criados
pelo processo da Revisão Constitucional e pelo lançamento do úl-

timo plano económico do Governo.
Não é minha intenção mahlf6Star-me Sobre o trabalho revisional; quero, sim, extemar minha preocupação quanto ao futuro
que se pode abater sobre o Plano, caso não sejam toriiadas pelo Estado algumas medidas que julgo urgentes e imprescindíveis.
Em primeiro lugar, a iniciativa do Governo foi implantada
em um momento de extrema debilidade do Estad_o Nacional; debilidade em termos de meios, de estruturas e de credibilidade. O
Pais chegou ao paradoxo de grupos particulares, que podem ser
bandidos, traficantes ou possuidores de poder econôri:rico, desafiarem e desrespeitarem o Estado, sem que este encontre meios para
restabelecer a ordem, ou para manter-se como ordenador dos conflitOs. O acanhado episódio salarial que envolveu os três poderes
da República escancarou essa circunstância: expôs aos gracejos do
público não as intimidades que a civilização envolve com o recato,
mas as futilidades capazes de pôr em risco as instituições e a facilidade com que se confundem competências.
Em segundo lugar, por falta de visão global da problemática
e das reações que poderiam surgir, o plano foi lançado sem um
mapeamento das necessidades instrumentais prévias, aptas a disdpliDar as mãs vontades contra ele e a coibir os renitentes aproveitadores das horas oportunas e propícias aos ganhos fáceis. Assim,
vivemos os brasileiros a desilusão de ver os preços subindo por
força de reajustes marotos e as autoridades lançando ameaças, porém, ao mesmo tempo, declarando-se impotentes, porque sem condições de agir.
Diante desses_ fatos, não é de_ estranhar a preocupação de
muitos que reclamaram e reclamam ações rápidas e rigorosas do
Governo para conter a alta desenfreada dos preços, sob pena de o
plano ser inviabilizado Pela especulação e pela falta de conHança
da Nação. Em momentos delicados como os que justificaram o
lançamento do plano, a confiança dos destinatários é indispensável
e se sustenta se o Governo possui os meios para tomar decisões
coercitivas tão logo seja constatado o abuso e se ãplicar esses
meios.
Estranho que o Governo se tenha dado conta da necessidade
de recursos legais e tenha concebido a idéia de encamiohru: projeto
de lei nesse sentido somente após a divulgação do plano, quando
este já se encontrava sob ameaça de fracasso. Lamentável, porque
não é com aftiã.çãõ iD.dfreta, ·através de restrição ao crédito, redução
de aliquotas de importação e ameaças de devassas fiscais que se
mostra capacidade de coerção, mas com ações diretas e tempesti-

vas.
Nesse contexto, devo referir-me, ainda, ao Poder Legislativo, o qual também tem sua parcela de_ participação na-falta de instrumentalização jurídica para a atuação_ do Estado, pois, _até o
momento, não aprovQu o projeto de lei do Executivo para refOrmar
a Lei n° 8.158/91 (Lei Anti1ruste), apesar de esse projeto se encontrar no Coo.gresso há mais de um ano.
Há poucos dias levantou-se urna grita geral contra os oligo-
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pólios que, de longa data. assumiram um comportamento destemido, ditando os preços dos seus produtos da maneira que bem entendem, sem coo.trapartida reativa concreta do Governo. De
acordo com o Índice de Preços no Varejo (IPV) levantado pela Federação do Comércio de São Paulo durante as duas primeiras semanas do corrente mês de março, os preços dos setorcs
oligopolizados tiveram aumentos médios, em dólar, de até oito vírgula sete por cento. Campeões nessa disparada foram os artigos de
limpeza doméstica e os produtos alimentícios. Na primeira semana
deste mesmo mês, alguns produtos, sem concorrência no ramo de
bens não-duráveis, registraram alta real de quatro vírgula trinta e
dois por cento acima do percentual de evolução do dólar.
No dia 9 de_ março, agric_ultores do Centro-Oeste promovCram, na Esplanada dos :Ministérios, o que chamaram de_ 11feira educativa11, vendendo produtos agrícolas pelo seu preço real Os
consumidores brasilienses que se apresentaram para adquirir os
produtos tiveram ocasião de verificar Cj_uanto a população pag~
para sustentar uma próspera rede de intermediários que age livremente, sem nenhuma disciplina que lhes controle a voracidade.
Descobriram que o leite, por exemplo, tem aumento de quatrocen ~
tos_e_cinqüenta e sete por cento no trajeto entre o campo e o consuM
midor; a alface, duzentos e vinte e oito por cento; o fubã de milho,
duzentos e dez por cento; o queijo-minas, centá e quarenta e dOis
por cento~ o arroz beneficiado, noventa e oito por cento.
O que é pior, no entanto, é o fato de que, se o consumidor
se perguntar sobre o caminho para salvaguardar seus parcos recursos e defender-se dos ataques inescrupulosos, não encontra resposta, pois os próprios órgãos públicos cOnfessam-se -impoientes, sem
meioS e sem instrumentos juridicos_que lhes dêem condições de
agir.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o País encaminha-se
para a exacerbação dos conflitos e transforma frivolidades tempcram_tntiDs em contendas, pois o Estado não reage diante das forças
mais dinâmicas interessadas up.icamente em acrescer oportunisticam.ente os próprios ganhos. E preciso que_ o Poder Público se estruture com leis adequadas e meios que lhe dêem capacidade de
inibir as aventuras afoitas dos segmentos poderos-os e agilidade
para posicionar-se em tempo hábil diante dos problemas. Sem es-~es requisitos, mesmo as boas_ i.n,ic:i_atiyas correm o risco de gerar
apenas mais frus.trações para uma população já desesperançada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL- AP. Pronuncia o
s~gpinie discurso.)- Sr. _Pr~i~ente, ~[·se Srs. Senadores, represen_~~S? ~m Estado que, há pot!.quíssimo tempo, saiu da condição
de fuiritório, e que pOrtanto teiii lim. significatíVo cónii.iigCnte de
fundOnái-ios públicos mal-remunerados, venho a esta tribuna sustetltar-que a base do Plano de JsÕÕÕmia Salarial projetado pelo Governo Federal deve ser uma política salarial justa, capaz de
estabelecer remuneraç1to-digna para todos os servidores públicos
deste País.
Mais do que nUnca, é Ílecessário que os encarregadOs de
elaborar esse plano de isonomia salarial tenham em mente a necessidade de se estabelecer um patanlar único para todos os servidores e o fato de que todos eleS merecem sobreviver com dignidade.
Essa dignidade pressupõe, além de condições adequadas de traba_lho, vencimentos sufi_çientes para que pOsSam SUstentar-se, Porque
é principalmente no salário que um servidor encontra o estímuio
para desincumbir-se bem de suas tarefas.
_ _
O funcionaliSmÕ-público-que trabalha no Poder-Executivo
não pode continuar sujeitO a riri:t3 legisfãÇâO que é um verdadCíro
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cipoal de normas, na qual é dificil defmir quais são os verdadeiros
salários da administração direta e da indireta. É fundamental que
se aprove uma legislação simplificada, transparente e objetiva para
a questão, a ft.m de que nenhum servidor fique m-ais sujeito a interpretações díspares das normas que regem seus vencimtmtos. É da
maior impOrtância também que essa isonomia se faça no menor espaço de tempo possível, para que se JX>D.ha um fim, o mais rapidamente possível, a tão freqUentes injustiças.
Em minha opinião; isso será possível com a fixaÇão de um
teto salarial comum para os três Poderes da União, medida que beneficiãriã de imediato as camadas mais injustiçadas do _funcionalismo - os servidores çivis e os militares. E tenho certeza de que,
apesar de todas as preocupações governamentais com- a eXigência
de conter as despesas da União, será possível executar essa ísonomia. Os recursos necessários para equiparar os vencimentos do
funcionalismo poderão provir de cortes em despesas de outras
áreas do governo, desde que iss-o não atinja setoieS fundamentais
para a população, como saúde, educação, previdência social e se-

gurança pública.
Tenho certeza de que, com boa-vontade e interesse em resolver a questão, o funcionalismo públic-o fmalmente terá sua tão
sonhada isõriomia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jut.a}ly Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, não
foram poucas as vezes em que ocupei a tribuna desta Casa para
tratar de um assunto, para nós, nordestinos, sempre angustiante e
presente, qual seja, a questão da seca no Norde~te. Volto mais uma
vez IIliDhas preocupações para esse tema e tomo a invocar a boa
vontade de todos os nossos dirigentes públicos aos quais estão afetas as ações e decisões capazes de trazer o correto enca.minhamento para a solução dos males decorrentes da sec.a.
Move-me, neste momento~ o apelo co'munitário que recebi
da Comissão de Coord~I}..ação da Ação da Cidadania contra a
Fome, a Misêria e pela Vida, da região de Livramento de Nossa
Senhora, na Bahia
Esse apelo, que veiíl acompanbado do endosso de mais de
cinco mil assinaturas, é o clamor justo e legítimo de milhares de
se-rtanejos, em prol do reinício das obras da Barragem do Rio do
Paulo e do Bloco II do Perímetro Irrigado do Bru~qo, na região
Sudeste da Bahia, em pleno polígono da seca, paralisadas desde o
ano passado.
Informam os missivistas que a Barragem do_ Rio do Paulo
encontra-se com cinqüenta por cento da construção já realizada,
sendo que as obras do Bloco II de B~mado h~viam já alcançado
noventa por cento do total a ser atingido. Segundo informações
obtida$ jilllto à Direçâo Geral do Departamento Naciorial de Obras
Contra as Secas 96 DNóCS~-ã. Barragem d_o Rio do Paulo foi"piiralisada por falta de recursos orçamentários. Já a ParafiSãçãó das
obras no Perímetro brigado do Bromado ocorreu por determinação
do Tribunal_ ele Contas, uma vez que os contratos de constrUção
encontravam-se com os prazos expirados.
A retomada dessas obras constitui, sem sombra de dúvida, o
estímulo necessário de que necessitam centenas de fãmílias de sitiantes que vivem do trabalho na lavoura, tirap._Q.9 _o se~ _sustento do
- ·
cultivo da terra e do trato de rebanhos.
.
Chama nossa atenção _o fato de os Si.gnatá:ri_oS -de tão justo
apelo pleitearem junto às _autoridades políticãS _e ãdm.l.nistrativas
não o auxílio assistencialÍsta, emergencial e bumaDltá.iio ·quEnhes
podem conceder os órgãos públicos. Embora essa _ajuda seja de
o
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grande valia para minorar de instantâneo os efeitos danosos da estiagem, sabem os sertanejos que·-mais lhes valem as obras duradouras, permanentes e defmitivas, que-attavessam estações e anos,
porque s6 elas garantem ~ eles a permanência no torrão natal e
lhes asseguram a continuidade do trabalho.
Porque nada há de mais triste pãra:um írabalhador nordestino e sua familfa, Sr. Presidente, do que o êxodo forçado do seu
chão, do pequeno pedaço de terra em que nasceu, creSceu e onde
espera ver prosperarem os parcos bens que possui, seja a lavoura
de alimentos, seja a criação de animais domêsticos, seja a horta e o
pomar nos arredores de casa.
Lembro-me de quão aliviados ficaram os produtores rurais
de Livramento de Nossa Senhora, de Dom Basilio, bem como os
irrigantes do Vale do Bromado, ao tomarem conhecimento, por
parte do Departamento Nacional de Obras Contra as Seéas
96
DNOCS, da abertura de licitação para a construção de uma barragem no rio do Paulo. Essa região se ressentia da falta d'água até
para consunio humano, nos períodos -mais criticós ·da estiagem. Estava depositada, na concretização dessa barragem, a esperança e a
expectativa dos lavradores em cultivarem as terras com o suporte
da inigação, para não serem vitimados pelo flagelo da falta de
água na estação seca.
PortantO, Sr. Presidente, não poderia eu deixar de mailifestar meu apoio total e in'estrito, primeiro como senador pelo Estado
da Bahia, e, em segundo lugar, como homem público sensível à
causa maior da integração regional ao desenvolvimento da Nação
Brasileira, ao apelo que vem do povo de tâo sofrida região da Babià.
Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, a seca de 1993, segundo o Instituto Nacional de PeSquisas EspaCiais 96 INPE, foi a
maior dos· últimos Sesseri.ta ·anos, tendo sido a_gravada pelo E1
Nino, processo de aquecimento
águas do Oceano Pacífico. Estimativas calculam em mais de onze milhões de pessoas a população atingida pelas conseqüênciaS dramáticas ~da seca. São inais de
mil e cem municípios nordestinos atingidos, que abrangem uma
área de -mais de um milhão de quilómetros quadrados. Perto de setenta por cento da população rural sofre as privações advindas da
seca.
Sabemos todos que a seca é um fenômeno natural, de causas físicas, que ocorre Coin freqüência e até certa regularidade previsível. Em cada século, ela se repete de oito a dez vezes, em
períodos que podem se estender por até cinco anos. Sendo os rios
do Nordeste intermitentes e de regime torrencial, com exceção do
Pamaíba e do São Francisco, há a ocorrência de cheias, tã.inbém
responsáveis por prejuízos tão danosos à agropecuária quanto as
secas prolongadas. Daí a importância da construção de barragens,
tanto para regularizar o fluxo dos rios na estação chuvosa. quanto
para armazenar a água preciosa aos projetes de irrigação na qUadra
seca.
No entanto, sabemos tambêm da existência da assim chamada "indústria da s~ca", que, contrariamente a qualquer bom senso que se possa ter, interessa a muita gente. Não é sem razão que
muitos afirmam ser a seca o maior e o melhor negócio do Nordeste. Dele se aproveitam muitos, para quem o dinheiro público é fon~--
-te secular de excelentes negócios privados, com taxas de risco
inexistentes e altíssima rentabilidade.
Estranho fenômeno esse da seca, que ao mesmo teriipo em
que ressec·a a terra, ~átihzenta a paisagem e miserabiliza a mesa de
camponeses pobres, irriga: as contas bancárias de espertOs aprovei.tadores e inunda de benesses o clientelas político!
Muitos estudiosos do fenômeno têm atribuído a origem do
drama da seca menos às causas fíSicas do clima semi--árido e mais
aoS mecanismos de organização social e política da região:
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A professora Iná Elias de Castro, doutora em Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, invoca uma outra
perspectiva para se compreender o fenômeno da seca. Em artigo
publicado no Jornal do Brasil, de 12 de dezembro de 1993, afrrma ela: 110 problema da região está mais na sua história, nos seUs
próceres, na sua organização fundiária, no seu eljtismo, no seu
modo clientelista e c_onservador de eleger representantes, nas relações familiais das burocracias públicas em todo_s_os níveis administrativos do que no seu clima."
Lembro-me de ter tecido longa consideração sobre a herança histórica advinda do processo de ocupação e povoamento daregião nordestina, em recente pronunciamento que fiz nesta Casa,
ainda no mês de maio. Enfatizei a necessidade de melhor utilização dos recursos disponíveis, tanto no que concerne ao parcelamento do solo, quanto na exploração racional dos recursos
hldricos.
Não teriho dúvida em reiterar como uma das vias de desenvolvimento do Nordeste a construção de barragens e adutoras,
onde elas mais sejam tecnicamente recomendadas, e a conseqüente
utilização dos recursos hídricos em projetos de irrigação. Essa é a salda para a viabilização do Nordeste como região
integrada ao desenvolvimento nacional e o caminho para libertar a
sofrida população nordestina do flagelo da seca.
Para tanto, dirijo meu apelo aos dirigentes de instituições e
às autoridades administrativas com poder de decisão em tcx:las as
esferas do poder público: nos órgãos federais, como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o Departamento Nacional de Obras Contra aS Secas, a Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Coordenação, o Ministério da Integração Regional;
nos órgãos estaduais, como as Secretarias de Pian_ejamento e de
Agricultura.
Conclamo-os a unirem forças para ri" enfrentamento da
questão da seca no Nordeste e agirem com empenho, arrojo e determinaçãO ein prol de uma região que não constitui um problema
em si, mas tem-se tomado um problema, muito mais pela incúria
da burocracia; pela corrupção administrativa e peJa má vontade de
governantes.
Apelo a essas autoridades não só em meu nome, mas também em nome do Comitê da Ação da Cidadania Cõiit:I~l a Fome, a
Miséria e Pela Vida da comunidade de Nossa Senhora do Livramento, das autoridades políticas e religiosas qui:f ãpóiam 6 Pleito
desse Comitê, e, prinCipalmente, em nome dos mais de cinco mil
sertanejos que, desesperados na defesa de sua sobrevivência, mas
esperançosos em nosso apoio parlamentar, assinaram o pedido
para que fossem retomadas as obras paralisadas da Barragem do
Rio do Paulo e do Bloco ll do Perimetro Jnigado do Bromado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sraS e Srs. Senadores, a Fundação de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Sisai da Bahia
acaba de dirigir ofícios à Fundação Banco do Brasil e ao Banco do
Nordeste do Brasil solicitando apoio fmanceii(f pa'fã Cilslear seu projeto de aproveitamento do suco da folha do sisai (agave sisalana) como matéria~pnma para a obtenção de esteróides de larga
aplicação nas indústrias fa:rm3.cêutica e de cosméticos, para uso
humano e animal, além da produção de rações.
A instituição'mostra-se preocupada com o destino de eco~
nomias regionais baseadas no sisai não apenas na Bahia, como
também na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, as quais
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vêm registrando inquietante declínio, não só em termos de área
cultivada. como também no que concerne a uma redução na rentabilidade económica face aos baixos preços da matéria- prima praticado_s no mercado internacional.
Parece relevante destacar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que somente 5% da planta são aproveitados pelo produtor. Tal percentual representa, apenas, a parte fibrosa do vegetal, isto é, o sisai
bruto em fibra, o qual está sendo comercializado ao preço ir.í.sórío
de Cr$17.(X)() (dezessete mil cruzeiros reais) o quilograma. Para
otim.izar o aproveitamento económico do Sisai, aquela instituição
tomou a inici~tiva de começar um programa de pesquisas relacio-

n:aaas-COiri _iOiOt~ciiologia.
Os estudos objetivam explorar a possibilidade de aproveitamento do suco das folhas, originando~se, daí, a 1° Reunião Brasileiro-Norte-Americana
s_obre
Ciência,
Tecnologia
e
Desenvolvimento, realizada em Itatiaia, Minas Gerã.is~ em abril de
1964. Naquela oportunidade,_ o emérito pesquisador, Prof. Carl
Djerassi. da Universidade de Stanford, confirmou o aproveitamento çlos esteróides do sisai como um projeto de estímulo à pesquisa
básica com relevantes implicações industriais e tecnológicas.
A esse respeito, segundo o oficio da Fundação de Pesquisas
Científicas e Tecnológicas do Sisal à Fundação Banco do ~rasil e
ao Banco do Nordeste, o Conselho Nacional de Pesquisas- CNPq,
decidiu prestigiar os estudos e pesquisas de campo, valendo-se do
empenho decisivo de algumas instituições governameDüis sediadas em Minas Gerais e São Paulo, Estados nos quais, por sinal,
não existe a cultura sisaleira.
DiversaS peSquisas Científícas foram conduzidas na Bahia,
nos laboratórios da empresa industrial e comercial Exportadora de
Fibras Vegetais Nortex Ltda., obtendo~se do suco do sisai diferentes produtos intermediários. As pesquisas levadas a efeito confirmaram boas perspectivas para se sintetizarem, empregando-se
inovações tecnológicas, produtos fmais mais nobres, com m,aior
valor agregado, e de grande u~ação na farmacologia para uso
humano e animal, como adubos e ração animal, além de outros
produtos veterinários. Concluiu-se que, do ponto de vista económico e social, a exploração racional do sisai poderá resultar em
substancial aumento de receita paras as áreas produtoras.
A Fundação de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Sisal, Sr. Presidente,_Srs. Senadores, está convencida_de _que é possível aperfeiçoar e concluir estudos e pesquisas, avançando no
domínio da biotecnologia, cuja aplicação será de_ evidente importância para o_semi-árido baiano e de todo o Nordeste.
V ale a pena contar a história dessa importante Fundação.
Ela nasceu da necessidade de se criarem núcleos de pesquisa de
desenvolvimento científico e tecn016gico nos municípios p!odutores de sisai, com o objetívo de se obterem produtos fm-ais mais riobres a partir do suco e da mucilagem verde extraídos da palma do
sisai, gerando receita alternativa e adicional para os pequenos, médios e grandes produtores de sisai e elevando a renda das populações ~~olvidas com a economia daquele vegetal em regiões
semi-áridas da Bahia, Pernambuco, Par:u'ba e Rio Granda do Norte.
A Fundação de Pesquisas Cíeiliíficas -e Tecnológicas do -Sisal, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem contado, para seus estudos,
com a colaboração e participação de dive!1)os órgãos públicos e
privados, como a Bahiafarma, Senai, IAC 96 InstitutO Agronômicode Campinas-, São Paulo, Apaeb, Ceped, Universidade Fedaral da Bahia 96 UNEB e Nortex, alé~ do auxílio que emprestam
as Prefeituras dos municípios da região produtora baiana, onde :i
Funsisal instalará os núcleos de apoio às pesquisas_.
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Tal contribuição tem-se traduzido por apoio J implantação
da infra-estrutura, apoio técnico sublocado dos institutos tecnológicos e modesto apoio fin::ãb.Cciro -da iniciativa priVatla (Nortex),
para reembolso dos custos com pesquisadores, além de doações de
equipamentos. Parece dispensável acentuar o interesse_ da inici3.tiva privada na aquisição de conhecimentos tecnológicos avançados
sobre a exploração do sisai nas unidades de pesquisas-& FunSiSal.
Visando a dar c_ontinuic!ade a esses trabalhos, obtendo
maior produtividade, melhor aproveitamento e effiprego· de inovações tecnológicas das pesquisas desenvolvidas e a se de.scnvqlve_r,
a Funsisal reclama o estímulo e o apoio fmanceirO -aa Fundação
Banco do Brasil e do Banco do_:Norde§t~ do Bt:a$ll. O que ess~_ins
tituição científica almeja, Sr. Presidente, Srs. Seriãdores, é cõnseguir os meios para melhor estruturai e _agilizar
importante
projeto de pesquisas biotecnológiCas, mailütimção" e an1pliação dos
seus laboratórios, bem assim a forma:Ção e o_adequado túinaineiito
de recursos humanos destipa_çic>s ao ~~l?<tlhog _dos n~J~q_s~_façe__ao
grande alcance econômico e social dess_e projeto, a FUD.daç_ão Banco do Brasil e o Banco do Nordçste preCiSii.i:n ajudá-lo fmanc6iramente.
~A Funsisal é atualffiente diri!;i,da -,PelOS segÚfutes ·cmpri,-Sários, técnicos e produtores de sisai: Presidente, José LuÍZ Oliveira
Boaventura; Vice-Presidcnte, Gileno Lopes RodrigueS; Diretor
Técnico, Dt" Evoá Gonçalves e Ferreira; Diretores de Núcleos:
João Vicente Dhon Cunha, l'v1ilton EvangClista de G6es e Hamilton Safira Andrade. Conta com um quadro atiVo .de peSquiSadores
sob a coordenação da
E vOá Gonçalves e Ferreira, que se apóia
na Vice-Coordenadora, engenheira Shih Yung-Yu, na assistência
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do Dr. Miguel Facio, da Universidade Federal da Bahia.
A Fundação de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Sisal, Sr; Presidente, Srs. Senadores, trabalha, no momento, em um
laboratório-embrião da Nortex. contando com modestos equipamentos, os quais são considerados, pelos especialistas, in-suficientes para o desenvolvimento de pesquisas e experimentos de maior
profundidade científica e tecilológica. Daí por que urge que a Fimdação Banco do Brasil e o Banco do Nordeste ofereÇani o suporte
flnancciro indispensável para que esse projeto possa ter êXito.
Cumpre ressaltar, a propósito, que a Funsisal desenvolve,
no momento, vãrias pesquisas no c-ampo da biotecnologia do sisai.
A pesquisa espe-cífica que justifica seu pleito é o derio:minado "Hecogen", o qual consiste de um esteróide sintetizadO :a partir do
suco do sisai com estudos reveladores sobre_sua aplicação em dermatoses. Em plano imediato, devido à sua importância e significativa difusão, a pesquisa trata do uso da bactéria "Saccharomyces
cerevisae", encontrada no suco do sisai para tratamento de Aids,
em trabalho que tem sido levado a efeito numa colaboração com o
Hospital São Paulo, cm Campinas, São Paulo, o qual _tãmbém desenvolve estudos no mesmo sentido.
A iniciativa privada envolvida com a ecori.omia do sisai tem
revelado interesse cm adquirir e exp1orar os avanços "Científicos e
tecnológicos conquistados pela Funsisal, que também se apóia na
boa disposição das autoridades dos municípios baianoS que compõem a economia daquele vegetal, advertidas para os benefícios
económicos e sociais que advirão desse importante trabalho de
campo. O que se deseja concretamente é o aproveitamento alternativo da cultura sisaleira- ~uço, bagaço, mucilagem, etc.. Tal aproveitamento reverterá em receita adicional para as famílias dos
produtores de sisai, elevando. substancialmente sua renda perca·
pita, graças a um aumento de mais de 250% no rendimento ec:90-ô:.
mico da cultura desse". vegetaL

Já ficou demonstrado que o projeto se justifica pelo seu
grande alcance social e econômico, uma vez que favorecerá subs-
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tancialmente a geração de receita adicional para os produtores de
sisai das regiões semi-áridas da Bah.ia, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande dO Norte. O suco do sisai é fonte de riqueza inexplorada,
no Brasil, podendo-se viabilizar custos fmais abaixo dos -praticados pelos concorrentes, graças ao emprego de inovações cientificas e tecnológicas aplicadas na extração e no aproveitamento
industrial daquela planta.
O primeiro objetiVo-detérmin::ãdo pelo projeto é a produção
de esteróides, cicatrizante potencial, antíri:ricóticO, ·antiinflarilatório, em forma de pomada e creme. Simriltaneamtmte, aquela instituição técniCO-científica pretende estruturar os núcleos de recepção
do suco coro o objetivo de produzir as massas: (matéria-prima internleâiáriá.), as quais serão transportadas para o processamento
em escala industrial nas instalações dà Bahiafarma, oride será feíta
a manipulação- das fórmulas para envasamento e embalagem. A
Bahiafarma assumirá, ainda, a responsabilidade de colocar o produto final no mercado, utilizando a sua extensa rede de distribuição e garantindo acesso a toda .uma rede_yarejista qite se estende
por todo o País.
Científica.e tecnologicamente, os processos estão viabiliza-dos. O produto fmal é sintetizado a partir da massa obtida na decantação e hidrólise dos líquidos. Em seguida, promo~~se a
fermentação, controlando-se o PH para a devida suspensão dos esteróides, estágio em que se faz a secagem para controle da umidade ideal. São, então, aplicadas as degradações químicas parciais
para executar-se a manipulação adicional da fórmula, inserindo-se,
fmalmente, os demais componentes devidamente dosados. O conteúdo_básico se compõe de geillnas esteroidais, salicilato de metila
e solução cáustica.
O pessoal envolvido em pesquisas de tanta importâricia econômica e social são os engenheiros Evoá Gonçalves e Feiie1rã,
Shih Yung-Yu, Antônio Luíz de Barros Salgado e o assistente
Paulo Sillas Damasceno. O acompanhamento do projeto, em todas
as fases do_ processo, dar-se-á nos l_:;iboratórios e núcleos da Funsisal, a cargo do pessoal técnico envolvido nesse trabalho, e em correspondência com o IAC - Instituto Agronômico de Campinas São Paulo, através do pesquisador científico, Dr. Antônio Luíz de
Barros Salgado, que periodicamente proferirá conferências in loco
verificar os resultados_obtidos e acompanhar os materiais enviados
-tudo isso com a preocupação de se conquistar melhor eficiícia e
precisão nos controles de qualidade in_temo e extep1o.
Conclui-se, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tanto
econômica quanto socialmente a exploração_ maiS racional do sisai
reSultarã em substancial fonte de receita, elevando os padrões de
vida da_s populações das regiões sisaleiras, tanto em meu Estado, a
Bãhia: quantO em outros Estados. onde essa cultura se verifica, tais
como Pernambuco, Para1ôa e Rio Grande do Norte. V ale a pena
cita.rinós o México, que explora mais de 90% do potencial económico do sisai. Assim mesmo, o Governo daquele país proibiu, em
lei federal, a exportação da matéria-prima e de produtos semi..:acabados para proteger os interesses dos produtores, as divisas nacionais, o know-how adquirido, bem como os métodos tecnológicos
einpiegados:
A Índia, por sua vez, estã promovendo o plantio do sisai.
em larga escala, dentro de suas fronteiras, valendo-se, inclusive, de
téc.p.icas brasileiras a serem aplicadas em Bangladesh. Será que o
Brasil Continuará de braÇos cruzados, impotente, enquanto os nossos irmãos da região sisaleira morrem~ fome quando existem soluções eficazes e proÍI.tâS para melhorar suas c6ridições de vida?
Daqui desta tribuna faço um apelo aos presidentes do Banco do Brasil e do Banco do Nordeste para que socorram o semi-
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árido da Bahia e dos demais Estados do Nordeste, dando a este
projeto de tanta importância econômica e soéial o apoio f'manceiio
de que carece.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores.
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"5 e Srs. Senadores, as urgentes tarefas de nossa rotina cotidiana e a concentração de trabalhos
de grande vulto que têm tomado a maior parte de nossas agendas
parlamentares têm impedido, por vezes, que nos detenhamos a
examinar alguns temas ou aspectos de nossa realidade, que bem
reconhecemos como importantes, mas sobre os quais não nos tem
restado tempo para refletir e debater com o vagar que eles merecem.
Um desses temas, que trago hoje é pauta de nossas reflexões, tem como epicentro a juventude de nosso País.
Tomou-se um lugar comum dizer que o Brasil é um país jovem. que tem na população não adulta seu maior contingente numérico. Embora tenhamos presenciado, na última década, o decréscimo de
nascimentos e o alongamento da expectativa de vida, ainda pcxlemos
dizer que o Brasil é o país da juvenrude, contrariamente a outros países, como a Itália, por exemplo, que está vendo reduzir-se sua po(Xllaçãojovem e ampliar-seo segmento de idosos.
E por ter grande parcela de sua população na faixa de zero a
dezessete anos, o Brasil pode ser considerado um país do amanhã,
pode vislumbrar o futuro com os olhos do novo, pode imprimir no
horizonte do porvir os anseios que movem a juventude para a
construção de um mundo melhor!
No entanto, Sr. Presidente, temos indicadores que não nos
permitem antever o percurso dos jovens de hoje rumo ao mundo
adulto como sendo um caminho recoberto de pétalas de rosa. Nem
mesmo ladrilhado com a mais grosseira pedra. Sequer é um chão
de terra batida. É. na verdade, um caminho entremeado por montanhas e precipícios, por obstáculos quase intransponíveis para quem
ainda se encontra desarmado para enfrentar tantas dificuldades!
A primeira delas começa já em tenra idade. É a luta pela
manutenção da vida, para não morrer vitimado pela inanição ou
pela mais reles doença infecto-contagiosa. Se sobreviver a essas
primeirãs dificuldades, a criança deverá, em alguns ano~. estar freqüentando os bancos escolares, para aprender as primeiras letras e
as primeiras contas de aritmética. Dos oito anos de escolaridade
obrigatória, no entanto, não se pode esperar que cumpra mais do
que dois ou três anos, o suficiente para que saiba escrever o nome,
ler algumas poucas palavras, mal-e-mal redigir um simples bilhetinho. Sairá da escola antes do tempo necessário de permanência,
porque precisa contribuir com o fruto de seu trabalho para o sustento da famflia. Não raras vezes, será, na verdade, expulso pela
própria escola, que não está aparelhada com a devida metodologia
de ensino-aprendizagem para crianças carentes. Se não conseguir
trabalho, poderá passar o melhor de suas horas nas ruas, aprendendo a "'COnseguir um trocado aqrJi, outro acolá, sujeito a engrossar o
número de menores infratores e, na pior das estimatívas, sujeito a
tomar-se um adulto delinqüente. O futuro da Nação estará, então,
irremediavelmente comprometido pelas injustiças sociais do presente.
Esse quadro que acabei de esboçar parece ter sido extraído
dos contos de fadas, nos quais a visita indesejada de uma bruxa do
Mal servia para predizer os maus-agouros que o futuro teria reservado para os infantes inocentes e incólumes do_ reino.
Infelizmente, Sr. Presidente, as previsões negativas lião permaneceram restritas às narrativas de Perrot, de Andersen ou dos irmãos Grimm. Elas saltaram para a realidade do mundo atual,
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sendo detectadas por estatísti~as_tenebrosas, que nos _colQ<::am _ru:silânimes- -diante de uma realidade inconteste para milhares de
"" - --crianças e jovens brasileiros.
Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, fornecem um retrato nada animador do Br3.sil jovem.
Entre a população de dez a quatorze anos, porcentagem superior a dezessete por cento já se encontra engajada-no meri::ado de traballio. No Nordeste, essa porcentagem excede a vinte por cento. Se
tomannos a população de dez a dezessete anos, verificaremos q_UC
perto de oito milhões de jovens participam da força de trabalho.
Poderíamos pensar que tais porcentagens surgem devido à
tradição ruraJ. de as crianças e ado~escentes desde cedo participarem do trabalho no campo. Mas isso não se verifíca: seSsenta por
cento do contingente obreiro-jovem trabalham em atividades-D.âo
agrícolas. E sequer temos ilusões de que só trabalhadores com os
direitos que lhes competem. Mais de setenta por cento dessas
crianças e jovens nãO possuem carteira de trabalho assínada. Perto
de noventa por cento não chegam a perceber 11m _salário mínimo.
Ou seja, ingressam -na lida- profissioD.ai pelos caminhos éscllsos e
tortuosos da clandestinidade, da exploração e da discriminaÇão!
Não obstante, a Constituição Federal assegura, no art. 227,
ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente "o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência faniiliar e conlunitárià, -alénl.de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência,_ discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão".
Ainda maiS: a ConStíiuiÇãá-determina a idade mínima dequatorze anos para admissão ao trabaTho, com garantia de direitos
preVidenCiários e trabalhistas. Proíbe, além disso, o trabalho noturno, perigOso ou insalUbre aos menoreS de dezoito anos.
Ou seja, Sr. Presidente, as premências sociais e econômicas
estão forçando essas crianças e jovens a trabaTharem precocemente, a abandonarem os bancos escolares, que é onde deveriam estar
até a conclusão do ensino fundamental, ciclo escolar tido como
obrigatório pela Constituição Federal.
Pelos dados do IDGE, sabemos que, na faixa etária de dez a
dez_essete anos, vinte por cento dos jovens estudam e trabalham;
trinta e dois por cento só trabalham, limitanao-se os que apenas estudam a trinta e cinco por cento desse segmento.
Esses números não causam espécie se agregarmos às nossas
considerações outro panorama. Mais da metade da população
compreendida no grupo de idade de zero a dezessete anos pertencia, em 1990, a fam.ilias c_om rendimentos de até meio salário mínimo per capita. Ora, como_se pode esperar que nessas unidades
familiais possam as crianças e adolescentes não contribuírem- desde tenra idade para o . :omplemento
.
salarial dos pais?
A saída inevitável é o abandono da escola em favor de algum ganho minlm.o. Por mais 1nfrma que possa ser a contriôuição
que o jovem traz para casa, em famílias com tal perfil de rendimentos, esse dinheiro representará muito para o orçamento doméstico. Não se duvida de que esse acréscimo seja a g-arantia da
próxima refeição a ser feita pela família.
A situação cruel a que estão submetidos nossos jovens não
é, para nós, um enigma indecifrável. Conseguimos enxergar as raízes
de onde provêm as agrurãs por que passa nossa juventude. Não há dúvida de qu'e os rumos impostos à economia do País nas últimas décadas geraram uma cadeia infmdável de efeitos maléficos e perversos,
entre os quais podemos mencionar: a estagnação do desenvolvimento,
a iniqua distribuição de renda, o empobrecimento gradual da população, os persistentes índices elevados de inflação.
A década de oitenta, já denominada de década perdida,
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trouxe o agravamento da má distnbuição de renda, além da queda
da renda per capita. Chegamos a 1990 com os dez por cento mais
pobres da população respondendo por 0.8 por cento da riqueza nacional, enquanto os dez por cento mais ricos ocupavam-se com
quase cinqüenta p::>r cento das posses. De 1980 a 1990, a renda
per capita caiu maís de cinco por cento, levando o Produto Interno Bruto- PIB, ao fmal de 1992, a ficar abaixo do registrado no
ano de !980.
Somos levados a concluir que, mais uma vez, os dispositivos da Constituiçã_o Federal, tão adequadamente chamada de
Constituição cidadã, estão deixando de ser cumpridos. Lembre_~os
o que díz o art. 3°: um dos objetivos do Pªj_s_é 11errad_icar a pobreza
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais1\
Pois bem, se o Estado não é capaz de manter as Crianças e adolescentes na escola, para que recebam a eduçação necessária à sua
formação, como será capaz de gerir os recursos do J?ais de modo a
exterm:IDar a pobreza e a miséria?
Até esse ponto, Sr. Presidente, abordei os problemas mais
sérios que cercam nossa juventude mais pobre e carente.
Pode-se pensar que a outra juventude, aquela que estuda
em colégios privados, freqüenta os sbopping centcrs, exibe grifes
de tênis _e calças jcans está a salvo dos problemas. Isso não é verdade. Os jovens das classes méclia_e alta ta.mbém têm_ problemas.
Mas suas dificuldades não tê_m origem_ çm_carências fmanceiras:
Talvez sofram mais das carências afetivis, da falta:' de diálogo
com os pais, da falta de uma ação mais enérgica dos educadores para
que saibam reconhecer limites, aprendam a assumir responsabilidades e pautem sua conduta por elevados valores humanitários.
De qualquer foriDa, para fudos os jovens, a·entrada_no _mundo dos adultos é árdua. A luta por conseguir um espaço prOfissional é cada vez mais acirrada. A obtenção de um diploma de curso
superior, passaporte válido para-assegurar a ascensão social até há
algumas décadas atrás, não mais representa para o jovem de boje a
segurança de um emprego garantido. A concorrência e a competição acirraram-se, ao mesmo tempo em que se reduziu- o número de
ofertas de emprego. Se até os adultos escolarizados _e bem fon:nados enfrentam um mercado de trabaJbo destroçado pela recessão,
em escassez contínua, que se dirá dos jovens, que têm a seu desfavor a falta de experiência e uma formação incompleta?
No entanto, Sr. Presidente, está na juventude uma força e um
poder capazes de revirar o mundo. A despeito de todas as condiçiles
adversas que cercam o processo de crescimento para a maturidade,
persiste no jovem a inquietUde, a indignação e a força da mudança.
Foi esse poder da força jovem que presenciamos recentemente, no ato de milhares. de jovens de cara pintada saírem às ruas
para protestar por um estado de coisas qqe não se poderia mais
manter. Ainda bem que ele ocorreu! Quando pensávamos que nossos jovens estavam adormecidos por uma apatia cívica, subinersos
na descrença e na desilusão, eis que nos surpreendemos com sua
ruidosa e alegre presença. A manifestação da nossa juventude deunos o alento para perseverar na luta ·contra a corrupção, contra a
falta de ética, contra o conservadorismo, contra o comodismo de
"deixar-ficar-para-ver-como-é-que-fica." O sopro da juventude nos
atingiu a todos. Saímos do episódio do fora-Collor rejuvenescidos
por uma onda de otimismo e esperança.
Sempre acreditamos que o Brasil é um país de potencial ilimitado, tanto nos recursos naturais de que dispõe, quanto nos recursos humanos com que conta. Nem sempre, contudo, as ações de
seus dirigentes favoreceram o engajamento da juventude nas granàes causas do País. Nem sempre os jovens foram ouvidoS em seus
anseios e se Jhes deu oportunidade de participação nas·--grãndes
discussões nacionais.
Quando se abrem espaços para a participação dÓs jovens,
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eles se fazem presentes. Exemplo dis:so é a realização do Fórum
Global da Juventude para o Desenvolvimento Sustentáv_el, encontro de jovens de mais de cem países a S~freãlizado em Brasília, no
petiodo de 28 de julho a _5 _de agosto y!_ndõuros. O encOn~o. que
reunirá mais de trezento_~_jovens, ~ promovido pela Orgaiiização
Não Governamental_ Cúpula Global da JuventUde e ter_á como objetivo buscar formas de contribuir para a defeSa do meio an1biente.
Serão discutidos temas como a mi_s.6ritt, ª_(orne, dese!!lp~ego, uso
de drogas, entre outros. Deverá ser elabofado no encorit!O o _[)roje~
to de_ criação do Parlamento Mundial da Juventude, além da criação do Centro Internacional dil JuventUde para o Desenvolvimento
Sustentável, com sCde prevista em Brasília.
- -A verdade é que cabe a todos nós- pais, professores, educadores, homens públicos, dírigentes do Estado, organizações não
governamentais, representantes da sociedade civil - uma grande
parcela de responsabilidade e atuação efetiva na condução da
cria.ri.ça e do jOveril rumo ao crescimento e desenvolvimento do
País. Devemos sempre ínvocar a participação positiva- do jovem,
não apenas nos momentos em que as crises se tomam agudas e
ameaçam revirar o cenário político, econômico e social, mas em
tcx:las as· discussões que rotineiramente Se travam_ nos meios de co_-_
municação, nos parlamentos, nas igrejas, nas comunidades de bairM
ros, nas associações de classe, nos grêmios das escolas.
_~ Uma outra verdade é que o Brasil vem descuidarido do_
seu futuro, ao deixar-de equacionar os grandes problemas nacio_nais cpm uma visão de longo prazo. As questões imediatis-_
tas, infelizmente, impedem que os homens públicos e --aslideranças da sociedade civil tracem rumos efetiv9s._que reconduzam o Pais à rota do desenvolvimento pleno, do crescimento
económico e do dinamismo cultural, para que se anteveja, neste
final de túnel sombrio, a luz dos novos tempos que a juventUde
tem a força de inaugurar!

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidência
ccnvoca sessão conjtmta a realizar-se amanhã, às lCil, no plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à apreeiação de medidas provisórias.
Nada mais havendo a tratar,· a Presidência vai encCrrar ostrabalhos. desigriando parã a sessão ordinária-de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993
(lndufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento hrtorno)
Vo~ em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo at·44, de 1993 (n' 250/93 na Cllmara dos Deputados),
que apruva o ato que renova a ptlrmissão da RADIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em .freqtlência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
lüo -Grande do Sul, tendo

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçlo à
Comissão de Educaçlo:
• } • pronunciamento: Relator: ·Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: Reiator: Senador Áureo Mello,
pela ~!aridade dos atos e procedimentos concernentes à

.proposiçao.

Jun~o de! YY4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993
(Incluldo em Ordem do Dia no• term01 do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)

Votaç!o, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253/93, na CAmara dos Dcputndos),
que aprova o ato que renova a concessdo outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para expiOIYll" •enilço de radiodi}illllo 1onora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa

Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçlo à
Comissllo de Edu<~çlo.
- 1• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
• 2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposiç!!o.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993
(Inchddo em Ordem do DiA, nos terinàs do art. 375, VID, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto---de Decreto
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Jüf.DIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifosiio
sonora em freqilencia rrwdulada na Cidade de Araras, Estado de
Siio Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissllo de Educaçlo:
- t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
..
faVorável ao projeto;
- 2• pronun'ciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos. atos e procedimentos concernentes à
proposiç!!o.

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 48, DE 1993
(Incluldo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento lutemo)

Votação; em turno único, do Projeto de Decreto
Legislâiivo 'n• 48, de 1993 (n' 264/93, na CAmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissllo da RÁDIO JORNAL
DO BRASIL LTDA.. para explorar serviço da rodiodijiuiio
sonora em freqüêncla modulada na Cldtuk do Rio de· Janeiro,
Estado do Rio de JaneirO, tendo
Pareceres, proferidos em Plenlirio, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituiç!!o à Comissllo de Edu<lçlo:
- t• pronunc:iamento: favor:ável ao projeto;
.- 2• pronunc:iamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à proposiçlo.
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5 '
... PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(Iocluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)
Votaç!o, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo o• 49, de 1993 (n• 273/93, na CAmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a pennissllo da RÁDIO Lrf'ORAL
LTDA. para explorar serviço de radiadifosllo sonora em
freqUência modulodu na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiç!!o à
Comissllo de Edu<~çlo.
- t• pronunciamento: Relator. Senador Amir Laodo,
favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: Relator: Senador Ney Maraoh!!o,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposiç!!o.

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993
(lnc:luído. em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço da radiodifosllo
sonora .em onda média na Cidade de Santa Helena. Estado do
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituiç!!o à Comissllo de Educaçlo:
- t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Affonsó
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1993
(lnc:Ju(do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)
Votaçlo, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo ri' SS, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados),
que apruva o ato que renuva a concessilo .outorgada à PAQUETÁ
EMPREENDIMENTOS LIDA. para explorar serviço de
radtodjfusão sonora em onda médfa na Cidade ck Floriano~
Estado da Piaui, tendo
Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhlo, em substituiçlo à Comissllo de Edacaçlo.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994
(Incluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)
Votaç!o, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na Câmara dos Deputados),
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que apruva o ato que renova a outorga deftrida à RADIO
CULTURA DE 11MBÓ LTDA., para explorar serviço . de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timb6, Esiado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorávc~ proferido eni Plenário, Relator: Senador
Moira Filho, cm substituiçDo à Comissao de EducaçAo.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)
Votaçio, em turno único, - do Projeto de Decreto
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301/93, na Câmannlos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessdo outorgada à i?.ÁIJIO E
TV TAJ'AJÓS LTDA.. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cüiack de Santarém, &tado cW
Pará, tendo
Parecer favorãvel, pro(erido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituiçDo à Comissao de EducaçAo.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•

lO~ DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VID, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' lO, de 1994 (n' 297/93, na Cllmara dos Deputados),
que aprova o ato que ou_(orga permissãd-à FUNDA-ÇÃO Pe.
URBANO THIESEN para executar serviÇo de radiodifusão
sonora em freqUência modulada, com fins exclusivamente
educativos. na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Gl-l:iiide
do Sul, tendo
__
Pareceres favoráveis, -proferidos em Plenârio, em
substituição à ComisS!o de Educaçlo.
- • 1• pronunciamento: R.C1atõi-: Sciuldor João França,
Jàvorãvel ao projeto;
• 2• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pelr..
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposiçDo.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"ll, DE 1994
(lncluldo em Ordom do Dia nos termos do art. J75, VIU, do
Regimento Intemo)

Junhu

d~.:

1':1':14

que aprava o ato que outorga permi.ss/lo à FUNDAÇÃO
CaL'IVRAL CRUZEIRO DO SUL para executar -llervtço de
radiodifusão sonora em freqtlêncla modulada na cidade de
Sorocaba, Estada de São Paulo, tendo
Pareceres favorãveis, proferidos cm Plenário, Relator:
Senador Moira Filho, em substituiçDo à Comissao de EdueaçAo:
- t• pronunciamento: favorável ao projeto;
pronunciamento: pela regularidade dos atos •
procedimentos concem!'lltes à proposiçDo.

• z·

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994
(lncluldo em Ordem do Dia nos term01 do art. 375, vm, do
Regimento Interno)
VQtaçGo, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 18, de 1994 (n' 252193, na Cllmara dos Deputados),
que--aprova o ato que renova a concessao outorgada à RÁDIO
ARAGUAJA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Araguaina. Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educ~lo.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994
(lncluldo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)

Votação, em tUrno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 19, de 1994 (n° 254/93. na Cllmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorga!ia_ à TV
TOOJ.NTINS LTDA. pora explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocinio. em substituiçDo à Comisslo de EducaçAo.
o

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994

(Inclu(do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)

Votaçio, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' II, de 1994 (n' 265/93, na Cllmara dos Deputados),
q~ aprova o ato que renova a permiaslio outorgada à S.A.
RADIO VERDES MARES. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqtUncia modulado na Cidade de Fortaleza. Estado
do Ceará, teodn

Votaçio, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Cllmara doS DeputadOs),
que aprava o ato que outorga perminão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO .SAPUCAi para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqtlência modulada, com fins
exclusivamente educatiVos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo

Parecer favorãve~ proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, cm substituiçlo à Comissao de EdacaçAo.

Perecer favorãve~ proferido em Plenário. Relator: Senador
Lucldio Portela, em substituiçDo à Comisslo de EducaçAo.

1Z
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" U, DE 1994

16
PROJETO DE LEI DA CÀMARA N" 16, DE 1994

(lncluldo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Iaterno)

(Em reaime de UJ"Ifncia, DOI tenilÕs do art. 336, "b", do

V otaçDo, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 12, de 1994 (n' 319/93, na Cllmara dos Deputados),

Votaçio, em turno único, do Projeto de Lei da Cl!mara n•
16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o

Regimento interno)
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236 da Constituiçl!o Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, tendo

art.
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21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 203, DE 1993

P=
-sob n• 132, de 1994, da Comissllo de Constltulçlo,
Justiça e Cid8dania, fuvorável ao Projeto com Emendas n•s I e 2
- CCJ, de redaçBo, que apresenta;
- de Plenário, Relator. Senador Magno Bacelar, em
substituiç!o à Comissllo de Constituiçlo, Justiça e Cidad8nia,
pela n:jeiçao das emendas n•s 3 a 26, de Plenário.

Votaçao, em turno único, do Projeto de Lei -da C4mara n•
203, de 1993 (n' 874/91, na Casa de origem), que acrucenta § 7"
ao art. 543 da Conso/idaçiJo das Leis do Trabalho - CLT. tendo
Parecer fuvorávc~ sob n• 147, de 1994, da Comissllo
- de Auuntos Sociais.

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 97, DE 1993

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 207, DE 1993

2.2

Votaçao, em turno único, do Projeto de Lei da C4mara n•
97, de 1993 (n• 1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a
instalaçãO do -sistema tk antenas por titulares de licença de
Estação de Radiocomunicações, e dá outras provfdlncias, tendo
Parecer fuvoráve~ sob n• I 12, de I 994, da Comissao
- de Educaçlo.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 150, DE 1993
Votaç!o, em turno úniCo, 'do Projeto de Lei da Câmara n•
!50, de I 993 (n• 1.052/83, na Casa de origem), que dispõe sobre
o fqrnecimento de leite pelos empregadores aos empregados,
tendo
Parecer, sob n• !46, de 1994, da Comissllo

- de AJsuntos Sociais, favorável nos termos de
substitutivo que oferece.

19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 180, DE 1993
Votaç!o, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
!80, de 1993 (n• 1.898/91, na Casa de origem), que dá nova
redaçl!o ao art. s· da Lei n• 6.179, de 11 de dezembro de 1974,
que 1'institui amparo previdenciário para matares de setenta anos
de idade e para inválidos, e dá outras providincias", tendo
Parecer sob n• I !8, de 1994, da Comissllo
- de Assuntos Soeials, fuvoráve~ com a apresentaç&l da
Emenda n• I.CAS.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 184, DE 1993
Votaçao, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
184, del993 (n• 1.568/91, na Casa de origem), que disp& sobre
a concess/Jo t:k desconto nt» valores do8 ingressO& em
espetáculN culturais e artfsticos para pessoas idosas ·ou
portadaras de dejlciOnciaftsiCD, tendo
Parecer sob n• I 50, de 1994, da Comissllo
- de Auulltos Soelais, fuvorável com Emendas de n•s 1 e
2- CAS, que apresenta.

Votaçao, em turno único, do Projeto de Lei da C4mara n•
207, de 1993 (n• 1.830/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
a importaçl!o de produtos de origem animal e vegetal destinados
ao consumo, tendo
Parecer, sob n•J49, de 1994, daComissllo
-de Assuntos Sociais, favorá.vel com a Emenda n" 1-CAS,
que apresenta.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 226, DE 1993
Votaçao, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
226, de 1993 (n• 1.104/91, na Casa de origem), que dá nova
redaçao ao inciso II do art. 131 da Consolidaçl!o das Leis do
Trabalho,_tendo
Parecer favoráve~ sob n• I 51, de I 994, da Comissao
- de Assuntos Sociais.

2.4
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 240, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"
240, de 1993 (n' 2.552192, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentaçdo da conta vinculada quando o
trabalhador ou qucilquer de seus dependentes for acome_tido de
neop/asia maligna, tendo
Parecer favorável, sob n° 144, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO W 27, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3' do art. 192 da Conmtuii;oo
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e
dá outras provtdinCias, tendo
-pafecer fuvoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranbl!o, em substimiçao ~ Comissllo de Assuntos
Econôilllcos. .
.
. .
.
. .
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às-19h6min.)
ATO DO PRESIDENTE
N' 236, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da _sua competência
regimental e regulamentar, de conformi4~ com a.de!eg~ão de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da CoOllssao Drretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que _consta do Processo n° 010.170/94-4, resolve aposentar, voluntanamente, o servidor JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, Analista
Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legi_slativo, Nível
ill Padrão 45, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos ter~ do art. 40, inciso ill, alínea "a 11, da Constituição da República
Federativa do Brasil, com~inado com os arts. 186, inc~so ID, alinea "a"; 193; e 67, da Le1 n° 8.112, de 1990, bem asSIDl com os
arts. 34, § 2'; e 37, da Resolução (SF) n• 42, ~ 1?93, com prove~
tos integrais, observado o dis.J?OSlO no art 37, mc1so XI, da Constituição Federal.
Senado Fedetal, 23 de junho de 194. - Senador_Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 237, DE 1994
O Presidente do Senado Federal, no uso da competência
que lhe é conferida JX;IO art. 6°; § 2°, da Resolução n~ 42, de ~99~,
resolve desiguar JOSE MARIA DE AMORIM, AnaliSta LegJslauvo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade
Processo Legislativo, Nível ill, Matricula no 2840, para exercer a
função comissionada de Aasessor, símbolo FC07, do quadro de
pessoal do Senado Federal.
Senado Federal, 23 de junho de 1994.- Senador Humberto
Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 206, DE 1994(*)
O Presidente d.o Senado Federal, no uso da; Slla competência
regimental e regulamentar, de conformidade co:rp. a. de~ega~ão de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Com.ISsao Duetora
n° 2 de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Process~ n° 007.136/94-3, resolve aposentar, voluntariament~, o servidor Malha Pontes _lbiapina, Técnicq _Legislativo, Area de
Instalações, Equipamentos, Ocupaçaó e Ambientação de Eapaço
Flsico e Serviços Gerais, Nível ll, Padrão 30, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso lll. alínea
"a", da Constituição da República Federativa do Bras.il, combinado
com os arts. 186, iriciso m, alínea "an, e 67, da Le1 n° 8.112, de
1990, bem assim com os arts. 34, § 2', 37 e 41, da Resolução (SF)
n° 42, de 1993, com proventos integrais, observado o disposto no
art 37, inciso XI, da ConstitUição Federal.
Senado Federal, 11 de maio de 1994. - Senador Humberto
Lucena, Presidente.
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN II, de 12-5-94.

ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N'1,DE 1994
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, de acordo com o
que dispõe o art. 9', Parágrafo Único, da Lei n'8.112'90, e no uso
das atribuições que lhe confere o § 3' do art. 5' do Plano de Carreira dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução no S1,
de 1993 - Senado Federal, resolve dispensar, a pedido, o servidor
LUlS ROBERTO DAJSSON SANTOS, Aiialista de Informática
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Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Órgão, da Função Comissionada FC-07 de Coordenador da Coordenação de Suporte Técnico - ésT, da• Divisão de Suporte Técnico e Operações, a partir
de 1'-1-94.
Brasllia, 3 de janeiro de 1994. - Regina Célia Peres Bor·
ges,Diretora-Executiva.
- - -ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N'2,DE 1994
A Diretora-Executiva do Centro de Informática é Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribui-_
ções que lhe conlere o § 3' do art. 5' do Plano de Carreira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993 Senado Federal, resolve tomar sem efeito, a partir de 1°-1-94, a desiguação do servidor PEDRO ENÉAS GUIMARÃES COELHO
MASCARENHAS, Analista de Informática Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o Coordenador ~
Coordenação de Suporte Técnico - CST, da Divisão de Suporte
Técnico e Operações.
.
_
Brasilia, 3 de janeiro de 1994. - Regina Célia Peres Borges, Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N'3,DE 1994
A Diretora-Executiva do Centro de Informãtica e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, de acordo com o
que dispõe o art. 9°, Parágrafo Único, da Lei n° 8.112/90, e no uso
das atribuições que lhe confere o § 3° do art. 5° do Plano de Carreira dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51,
de 1993-- Senado Federal, resolve designar o servidor PEPRO
ENÉAS GUIMARÃES COELHO MASCARENHAS, ~sta de
Informática Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Orgão, para
exercer a Função Comissionada, FC-07, de Coordenador da Coordenação de Suporte Técnico- CST, da DiviSão de Suporte Técnico e Operações, a partir de 1°-1-94.
Brasília, 3 de janeiro de 1994. - Regina Célia Peres Bor. ges, Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETORA·EXECUTIVA DO PRODASEN
N'4,DE1994
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso XIV, do Regulamento do
Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora
do Senado Federal, com suas alterações posteriores, resolve:
J) Constituir Grupo de Trabalho destinado a catalogar e
destinar documentos ·e dados tratados durante os trabalhos da
CPMI-ORÇAIVlENTO e desmobilizar e devolver recursos computacionais, contemplando os requisitos abaixo discriminados:
a) identificar, catalogar e embalar os documentos que foram
enviados ao Prodasen e que permanecem em suas instalações;
_ b) preparar expedientes de encaminhamento e acompanhar
a entrega dos documentos à Secretari.;:t. Legisla_tiva do Senado Federal·
' c) relacionar e armazenar em meio magnético que permita
gu8.rda e transferência (fitas, cartuchos e disquetes) de dados e programas que permanecem arquivados nos microcomputadores e no
''mainframe11 do Prodasen, inclusive os ·provenientes de outros ór-

gãos~

d) preparar documentação sintética que permita. restaurar
ambiente de proCessamento a partir dos dados (backup) armazenados;
c) encaminhar mídia magnética para armazenamento em cofre (DSO/COP) por prazo indeterminado;
f) liberar dados e px:o~s armazenados no '~rame e
11
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m.iCTocomputadores;
g) relacionar e supervisionar devolução dos recursos computacionais (microcOmputadores, impressoras e terminais) que fOram deslocados para uso das diversas equipes que trabalharam na
CPI (dentro e fora do Prodasen) e orientar a OTP no trabalho de
devolução;
h) relacionar e solicitar a desabilitação de senhas de acesso
criadas em função dos trabalhos da CPI;
i) elaborar relatório fmal da Comissão, anexando toda a do~
cumentação gerada no desenvolvimento do trabalho, conforme
itens acima.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N'S,DE 1994
A Diretora-Executiva do Centro de Informáfíca e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, de acordo com o
que dispõe o art. 38, §-§ 1o e 2°, da Lei n° 8.112/90, e no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° do art. 5°, do Pl~o de C_arreira
dos Servidores dQ Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de
1993 -Senado Federal, resolve designar o servidor PAULO JULIANO PINTO DE MELO TEIXEIRA, Analista de lnformãtica
Legislativo, Nível ill, do Quadro de_ Pessofl:l deste Qrgão, para a
partir desta data substituir o Coordenador da Coordenação de Suporte Técnico (CS1), da Divisão" de Suporte Técnico e Operações
(DSO) em seus impedimentos e afastanienfos legais e regu1amentares.
Brasília, 8 de fevereiro de 1994. - Regina Cêlia Peres Borges, DfretOra-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 6,DE 1994
A Diretora-exec_utiva do Centro de Jnfox::m.ática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, de acordo com o
que dispõe o art. 38, §§ 1• e 2°, da Lei n• 8.112190, e no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° do_art. 5° do Plano de Carreira
dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de
1993 - Senado Federal, resolve cessar os efeitos, a partir desta
data, do Ato n• 9, de 1993, que designou~ o se..Vidor RUBEM
MARTINS AMORESE, Diretor da Coordenação de Informática,
para substituir esta Titular em seus impedimentos e afastamentoS
le_gais e reg!Jlrup.entares.
_
Brasília, 8 de fevereiro de 1994.- Regina Céli Peris Borges, Diretora-Executiva.
ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 7, DE 1994 ~
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal -- Prodasen, de acordo com o
que dispõe o art. 38, §§ 1' e 2°, da Lei n• 8.112190, e no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° do art. 5° do Plano de Carreira
dos Servidores do Prodasen, aprovadO pela Resolução n° 51, de
1993- Senado Federal, resolve designar o servidor MARCO ANTONIO PAIS DOS REYS, Analista de lnforrilãtica Legislativo,
Nível ill, do Quadro de Pessoal deste ÓrgãO~ -para a- pãrtir desta
data substituir esta Titular em seus impedimentos e afastamentos
legais e regulamentares.
Brasília, 8 de fevereiro de 1994. - Regina Célia Peres Borges,Diretora:.Executiva.
- ---ATO DA DIRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN
N'S,DE 1994
A Diretora-ExeCutiva do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, de acordo com o
que dispõe o art. 38, §§ 1• e 2', da Lei n• 8.112190, e no uso· das
atribuições que lhe confere o § 3° do art. 5° do Plano de Carreira
dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de
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1993 --Senado Federal, resolve designar a servidora SONIA
ELEONORA COSTA MEDEIROS, Analista de Informática Le-gislativo, Nível fi, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o Coordenador da Coordenação de Recursos Humanos (CRH),
da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), no perlodo de 162-94 a 7-3-94, tendo em vista os afastamentos do titular e do substituto eventual por motivo de fériis.
Brasília, 10 de fevereiro de 1994. - Regina Célia Peres
Borges,Diretora-Executiva.
ATO DA DlRETORA-EXECUTIV A DO PRODASEN
N'9,DE1994
A Diretora-Executiva do Centro de Informática e Proce.:::samento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso XIV, do Regulamento do
Prodaseo, aprovado pelo Ato 19, de 1976 da ComissãO Diretora do
Senado Federal, com suas alterações posteriores, resolve:
1) Constituir Grupo de Trabalho destinado a analisar os termos de um novo convênio, a ser írrmado entre o Senado Federal
através do Prodasen e a Câmara dos Deputados, negociando as
condições do novo instrumento juntõ-ao Centro de Informática da
Câmara dos Deputados (CENIN).
2) Designar para compor o Grupo de Trabalho -os seryidores
PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES LEÃO VELOSO~ GUSTAVO ADOLFO, JOSÉ OSWALDO FERMOZELLI CÃMARA,
MARCUS VlNICIUS GOULART GONZAGA e PAULO FERNANDO DOS SANTOS MONIZ, todos ocupantes do cargo de
Analista de Informática Legislativo.
3) Fica designado o servidor GUSTAVO ADOLFO para
presidir o Grupo de Trabalho e o servidor PEDRO HENRIQUE
GUTIV1AR.ÃES LEÃO VELOSO para substituí-lo em seus impedimentos.
4) Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no
qUadro de avisos do Prodasen.
Brasília, 24 de feVeieiro de 1994. - Regina Célia Peres
Borges, Diretora-ExecutiVã:--- ATO DA DIRETORA-EXECUTIVA DO PRODASEN
N' 10, DE 1994
A Diretora-Executiva âo Centro de In.fOl"Illática e-Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 14, incísQ__XIV, do Re_gu_l!Ull~P.to do
Prodasen, aprovado pelo Ato 19, de 1976, da Comissão Diretora
do Senado Federal. com suas alterações posteriores e, tendo em
vista o que consta dos Processos PD-542193-8 e PD-440/93-0, resolve:
I -Constituir Grupo de Trabalho com a finalidade de:
a) receber os 400 (quatrocentos) microc_omputadores Jtautec
IS 486 SX 33 e 246 (duzentos e quarenta e seis) impressoras HP
Deskjet_ 500, adquiridos pelo Prodasen, contidos nos processos
acima citados, oriundos da Direioriã Executiva;
b) proceder ao aceite dos referidos equipamentos:
Fazer a verificação nos equipamentos, afeTindo se estão em
conformidade com as especificações técliicaii"do Edital e nas respectivas propostas das empresas vencedoras das licitações;
Instalar os softwares nos microcomputadores adequando-os
aós padrões de instalação do Prodasen;
c) coordenar e gerenciar o processo--de instalação dos microcomputadores e impressoras;
d) cadastrar os equipamentos no sistema Sart, identificá-los
com etiquetas e tombamento e alocá-los nos usuários, conforme
planilha de prioridades elaborada pela Diretoria do Prodasen.
-2- Designar para constitUir õ refe:fido Grupo de Trabalh<Y~
os servidores JOSÉ EMILIANO RIBEIRO FILHO, FRANCISCO
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JOSÉ FIUZA LIMA, MARCELO SILVA CUNHA e ADALBERTO JOSÉ ROLIM TUBBS, ocupantes do cargo de Analista de Informática Legislativo e, OSÉLIO SANTANA CÉSAR, ocupante
do _cargo de Técnico de Informática Legislativo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N" 11, DE 1994
o Diretor-Exe_cutivo do Centro de InfQl"ll:lática e Pl:qcessamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, no uso das atribuições que lhe confere o § 3° do Artigo 5° do Plano de CaÍTeiril. dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° SI, de 1993Senado Federal, resolve dispensar, a partir desta data, ·o seiVidor
DEOMAR RQSADO, Analista de Informática Legislativo, Nível
ill, do Quadro de Pessoal deste Órgão, da Função Comissionada,
FC-7, de Assistente do Diretor da Divisão de Suporte Técnico e
Operações (DSO), por ter sido designado para outra função.
Brasília, 15 de março de 1994. - Marco Antonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 12, DE 1994

O Díretor-Executivo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - Prodasen, no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° do Artigo 5° do Plano de Çarreira dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução no
51, de 199-3 -Senado Federal, resolve dispensar, a partir desta
data, o servidor CARLOS MAGNO CATALDI SANTORO;
Analista de Informática Legislativo, Nível ill, do Quadro de
Pessoal deste Órgão, da Função Comissionada, FC-7, de Consultor da Assessoria da Diretoria-Executiva (ADE), por ter Sido
designado para outra função.
Brasília, 15 de março de 1994.- Mar<:<~ Antonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PROD~SEN
N' 13, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro- de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Pro4asen, no uso das atnbuições que lhe confere o § 3° do Artigo 5° do Plano de ~weira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução no 51, de 1993 Senado Federal, resolve dispensar, a pedido, o servidor BVANDRO MAUAD BOTELHO, Analista de Informática Legislativo,
Nivel m, do Quadro de Pessoal deste Órgão, da Função Comissionada, FC-7, de Coordenador da Coordenação de Programação
(COP), da Divisão de Desenvolvimento e Siste;mas (DDS), a partir
desta data.
Brasília, 21 de março de 1994, Marco Antonio Pais dos
Rcys, Diretor Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 14, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribuições que lhe c_onfere o § 3° do Artigo 5° do Plano de Carreira dos_
Servidores do_Prodasen, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993 Senado Federal, resolve designar o servidor PAULO FERNANDQ
MOHN E SOUZA, Analista de Informática Legislativo, Nívei ill,
do Quadro de Pessoal de_ste Órgão, para exercer a partir desta data
a Função_Copüssionada, FC-7, de Coordenador da Coordenação
de Programação (COP), da Divisão de Desenvolvimento e Sistemas(DDS).
Brasília, 21 de março de 1994.- Marco Antonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.

Junho_de 1994 ~

ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 15, DE 1994
O Diretor-Exe<:utivO do Centro de Jnforináfica.-e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das_ atribuições que lhe confere o § 3° do Artigo SO do Plano de Carreira dÓs
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n• 51, CJe 1993Senado Federal, resolve dispensar, a pedido, a servidora ANA
MAR1A MERLO MARENGO; Analista de Informática Legislativo, Nivel m, do Quadro de Pessoal deste Órgão, da Função Co·
ri:hSs!Õiiada, FC-6, de OJ.efe do SCtor de !nativos e de Pensionistas
(SIP), da Coordenação de Recursos Humanos (CRH), da Divislo
Administrativa e Financeira (DAF), a partir desta data.
Brasília, 21 de março de 1994.- Marco Antonio Pais dos
Rcys, Diretor-ExecutivO.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO IlO PRODASEN
. . . N' 16, DE 1994
__ . O Pif~tor-ExC?cutivo 4<?__C~;ttro .~ -~.2fiDátic'a e_ ~es~
mento de Dados do Senado Fe!!eral- Prodasen, no uso das atribuiçOOs que lhe confere o § 3° do Artigo 5° do Plano de Carreira, dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resoluçãon° 51, de 1993Senado Federal, resolve tomar sem efeito, a partir desta data, a designação da servidora SONlA ELEONORA COSTA MEDEIROS,
Analista de Infcimiáticãi.&gislativo, Nível m, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o Chefe do Seior de !nativos e ele
Pensionistas (SIP), da Coordenação de Recursos Humanos (CRH),
da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), formaliz-ada através do Ato h' 70/93_
Brasília, 21 de março de 1994. - Marco Àntonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 17, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de lnfOI'lllá,tic<.l. e _Erocess_amento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribuições que lhe confere o § 3' do Artigo 5' do Plano de. Carr.ilia dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n' 51, de 1993 Senado Federal, resolve designar a servidora SON1A ELEONORA COSTA MEDEIROS, Analista de Informática Legislativo, Ní-vel ill, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para exercer a partir
desta data a Função Comissionada, FC-6, de Chefe do Setor de
!nativos e de Pensionistas (SIP), da Coordenação de Recursos Humanos (CRH), da Div1são Administrativa e Flnance_ira, (Dõf>~
Brasília, 21 de março de 1994.- Marco Antonio dos Reys,
Diretor-Executivo.
_ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 18, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de Informática e o Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen no uso das atribuições que lhe confere o § 3' do artigo 5' do Plan.o de Carreira ~
Servidores do Proclasen, aprovado pela Resolução n• 51, de 1993Senado Faderal, resolve designar o Servidor FRANCISCO JOSÉ
FIUZA LlMA, Analista de Informática Legislativa, Nivel m, do
Quadro de Pessoal deste Órgão, para exercer a Função Comissio-nada, FC-07, de Consulto da Assessoria da Diretoria-Executiva
(ADE), a partir de 18/3/94.
_.
Brasília, 24 de março de 199<1. - Marco A,ntonio Pais dos
ReyS, Direto ExecutivO. ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 19, DE 1994
-. O Diretor-Executivo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen no uso das atribui·
ções que lhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Ç'a:zyeirii dos
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Servidores do Prodasen, aprovado pela Resoluçã0-ri.0 51, de 1993Senado Federal, resolve designar, a partir de Informática Legislativa, Nível ill, do Quadro de Pessoal deste órgão, para substituir o
Coordenador da Coordenação de Programação (CPR), da Divisão
de Desenvolvimento e Sistemas (DDS), em seus afastamentos ou
impedimentos regulamentares.
Brasilia-DF, 24 de março de 1994.- Marco Antonio Pais
dos Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DJRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N" 20, DE 1994
O Diretor-ExecutiVo do Centro de Informática Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen no uso das atribuições que lhe confere § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de 1993 -

e

Senado Federal, resolve tornar sem efeíto, a partir desta data, a designação do servidor CRISTOVÃO AUGUSTO SOARES DE
ARAÚJO COSTA, Analista de JnfonnáticaLegislativa, Nível ill,
do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o CoOrdenador
da Coordenação de Programação (CPR), da DiviSão de Desenvolvimento e Si.Stema!f{DDS), formalizada através do Ato n° 052192.
Brasilia-DF, 24 de março de 1994.- Marco-Antonio pais
dos Reis, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 21, DE 1994
O Diretor-Bxecutivo do _Centrõ de Informática_ e Processamento de Dados do Senado Federal- Pr6dasen no uso das atribuições que lhe confere o § 3° do artigo SO do Plano de Carreira dos
Senridóíes do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51 do Plano
de Carreira dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução
n° 51, de 1993- Senado Federal, resolve confirmar a substituíção
do Chefe do Setor de Manutenção (SMT), da Divisão de Suporte
Técnico e Operações, no período de 16/2194 a 7/3/94, pelo servidor FRANCISCO FRANCO RlBEffiO NETO, Analista de Informática Legislativa, nível ill, do Quadro de Pessoal deste órgão,
por motivo de férias do titular.
Brasília-DF, 20 de abril1994.- Marco Antonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 22, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de InfoimáUCa e Processamento de Dados do Senado Federal-PRODASEN no uso das atribuições que Jhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira
dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de
1993- Senado Federal, resolve confrrmar a substituição do Coordenador da Coordenação de Desenvolvimento de Software, da Divisão de Suporte Têcrticó "e Operações,--ná período de 8-3-94 a
6-4-94, pelo servidor MARIO ROBERTO DE AGUIAR, Analista
de Informática Legislativa, Nível ITI, do Quadro de Pessoal deste
Órgão, por motivo de férias do titular.
Brasília-DF, 20 de abril de 1994- Marco Antonio Pais
dos Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 23, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira
dos Servidores do PRODASEN, aprovado pela Resolução n° 51,
de 1993- SenadQFedera!, resolve designar o servidor JOSÉ AUGUSTO P ARREffiAS DE OUVElRA, Analista de Informática
Legislativa, Nível ID, do Quadro de Pessoal deste Qrgão, parã
exercer a Função Comissionada, FC-07, de Assistente de -Diretor
da Divisão de Suporte Técnico e Operação (DSO), a partir de 16-
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3-94.
Brasilia, 27 de abril de 1994. - Marco Antonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 26, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de Informática e Processamento_ de_J)ados dq_ SenaÇlo Federal- Proda.sçn no uso -das atribuições que Jhe Collfere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n' 5 I, de I 993 Senado Federal, resolve tomar sem efeito. a partir desta data, a designação do servidor MANOEL EDUARDO DE CARVALHO
NETO, Analista de Informática Legislativa, Nível ill, do Quadro
de Pessoal deste Órgão, para substituir -o Chefe do Setor de Manutenção (SMI), da Divisão de Suporte Técnico e Operações-(DSO),
formalizada atravês do Ato n' 121/91.
Brasília-DF, 4 de maio de 1994.- Marco Antonio Pais do
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 27, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de Informática e ProceSsamento de Dados do Senado Federal.:._ Prodasen no uso das atribuições que lhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de 1993 Senado Federal, resolve designar, a partir desta data, o· servidor
FRANCISCO FRANCO RlBElRO NETO, Analista de Informática Legislativa, Nível ID, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para
substituir o Chefe do Setor de Manutenção (SMI), da Divisão de
Suporte T&:nico e Operações (DSO), em seus afastamentos ou impedimentos regulamelltares~- _

Brasília-DF, 4 de maio de 1994.- Marco· Antonio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DlRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 28, DE 1994

O Diretor-Executivo do Centro de Informática e Processamellt.O de dados do Senado Federal - Prodasen no uso d3S "ãtribuições que lhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira· dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de 1993 ~
Senado Federal, resolve tomar sem efeito, a partir desta data, a designação do servidor PAULO JUL!ANO PINTO DE MELLO
TEIXEIRA, Analista de Informática Legislativa, Nível m, do
Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o Coórdenador da
Coordenação de Suporte Técnico (CST), da Divisão de Suporte
Técnico e Operações (DSO), formalizada do Ato n• 5/94.
Brasília-DF, !O de maio de 1994. - Marco Antonio Pais
dos Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 29, DE 1994

O Diretor-Bxecutivo do Centro de Informática e 'Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen no uso das atribuições que lhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de 1993 S~nado Federal, resolve designar, a partir desta data, a servidora
SONIA CAMARGO VOIGT DE FIGUEIREDO, Analista de Jn.
formática Legislativa, Nível ill, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para substituir o Coordenador da Coordenação de Suporte
Técnico (CST), da Divisão de Supbrte Técnico e Operações
(DSO), em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares.
Brasília-DF, 10 de maio de 1994, - Marco Antonio Pais
dos Reys, Diretor-Executivo.
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ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N" 30, DE 1994
O Dirctor-Executivo do Centro de InformátiCa e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen no uso das atribuições que llie confere o§ 3° do aruio -5°-do Pl~o de ~ira dos
Servidores, do Prodasen, aprovado pela Resolução-n° S1, de 1993
-Senado Federal, resolve tornar sem efeito, a partir desta data, a
designação da servidora V ANDA FONTES TELES, Técnico de
Informática Legislativa, Nível II, do Quã.dro de Pessoal-deste Órgão, para substituir o Chefe do Setor de Expediente e. Àr<juiVo
(SEA), da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), formalizada através do Ato n° 35/92.
Brasilia-DF, 19 de maio de 1994.- Marco Á~tÔniõ-:Pais
dos Reys, Dirctõr-Executivo.
- _,~
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N" 31, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de Informática e Processamento de Dados do _s~na~ Federal- Prodasen no Uso das atribuições que llie confere o§ 3o do ~go 5°_cio Plall_o dê Carteira dos
Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução no 51, de 1993Sep.ado Federal, resolve designar, a partir desta data, o servidor
HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO Técnico de Informática Legislativa, Nível IT, do Quadro de Pessoal deste Órgão, para
substituir o Chefe do Setor de Expediente e Arquivo (SEA), da Divisão Administrativa e Finailceira -{DAF), em seus afastamentos
ou impedimentos regulamentares.
Brasília-DF, 19 de maio de 1994. - Marco Antônio Pais
dos Reys, Diretor-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N" 32, DE 1994
O Diretor-Executivo do Centro de InformátiCa: e PrOcessa~
mento de Dados do Senado Federal- Prodasen no uso-das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso XIV
Senado Federal, com suas alterações posierior"es. resolve:
1) Constituir Grupo de Trabalho destinado a:
a) Identificar as tabela_s usadas por mais de um sistema no
Prodasen, que possam ser unificadas e acessadas de forma padronizada por todos esses sistemas, evitando redundâncias e iri.consistência de dados;
b) Definir estruturãS -de dados e _métodos adequados à manipulação destas tabelas. Os métodos de acess<? deve_rão -permitir ã
recuperação, atualização, exclusão e classificaÇão dos- dadQi ·~
tabelas por aplicações convencionais, Adabas, Oracle e Windows.
A consistência dos dados deverá ser mantida em todas as
situações;
.
. c) Produzir uma versão preliminar do modelo setorial de dados do Prodasen representando os contextos das tabelas que serão
padronizadas utilizando a metodologia do Prodasen.
2) Designar para compor o Grupo de TrabalhO os seividores: Armando Roberto Cerchl Nascimento, Petrônio Barbosa Lima
de Carvalho, Hércio Afonso de Almeida, Rosilmar de Oliveira,
Danilo Soares de Azevedo, Sônia Camargo Voigt Figueiredo, Denise de Faria Pereira Senise e Flávio Roberto de Almeida Henriger, todos ocupantes do Cargo de Analisfa dei-Informática
Legislativa.
3) Designar o servidor Armimdo Roberto Cer_clíi"Nascimento para presidir o Grupo de Trabalho e o servidor Petrõnlo Ba!bosã
Lima de Carvalho para substituí-lo em seus impedimentos.
4) Estabelecer o prazo de 40 (quarenta) dias úteis para que o
Grupo de Trabalho conclua os trabalhos sob sua responsabilidade.
5. Esta Ato entra em vigor na data de sua publicação no
quadro de avisos do Prodasen.

Junho de 1994.

Brasília-DF, 20 de maio de 1994- - Marco Antônio Pais
dos Reys, Diretor-Executivo,
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
___ N" 33, DE 1994
_O DiretotMExecutivo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Sen~o Fedet:al Prodasen. D.o uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, incisO XÍV,- dÕ Regulainênto do
Prodasen, aprovado pelo Ato n• 19, de 1976, da Comissão Diietora do Senado Federal, com suas alterações posteriores e, tendo em
vista o que consta no Processo PD n° 231/93-2, resolve:
2) Designar para constituir o referido Grupo de Trabalho os
servidores ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA, da
ADE, SILVIO ARY TOMAZ NUNES E CARLOS MAGNO CATALPI SANTORO, da COL, MARCELO SILVA CUNHA, da
DSOe, CARLOS EDUARI20 BORi\.TO POSTIGA e CRISTINA
MARIA LEMOS FERREIRA, da DSS, todos ocupantes do Cargo
de Especialista em Informática Legislativa!Análise da Informação.
3) Designar o servidor ANTONIO CARLOS FERREIRA
DA SILVA para chefiar o Grupo de Trabalho, e CARLOS MAGNO CATALDI SANTORO, para substitui-lo em impedimentos.
4) Fixar a data de 2.5-4-95 para que o Grupo conclua seus
trabalhos ou apresente novo cronograma que justifique a sua prorrogação.
- --5) Este Ato entra em vigor na data de suá publicação no
quadro de avisos do Prodasen.
- Brasília, 20 de maio de 1994. - Marco Antônio- Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
'ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N" 34, DE 1994
·· ·O Diretor-Executivo do Centro de Infomi.ática e Processamento de Dados do Senado Federal- Prodasen, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso XIV, do Regulamento do
Proâasen, aprovado pelo Ato n°19, de 1976, da ComiSsão Diretora
do Senado Federal, com suas alterações posterior e tendo em vista
o que consta do Processo no:232/93-9, reSolve:
1) Constituir Grupo de Trabalho destinado a:
a) confrrmar ou atualizar as conclusões do relatório produzido pelo primeiro Grupo de Trabalho a estudar a questão das_ bases
de dados textuais do Prodasen;
.
b) definir e estabelecer como padrão o software a ser adquindo para a solução do problema na plataforma micro/rede_ clienteservidor;
c) Definir e estabelecer _como_ padrão o sQftware a ser adquirido para a solução do problema na plataforma mainframe;
d) Redigir as especificações técnicas que deverão constar
do Edital de licitação para a aquisição dos SQftwares;
e) Acompanhar os processos de aquisição e implantação
_
dos softwares.
2) Designar para compor o Grupo de Trabalho os servidOres
LUIZ EDUARDO DA SILVA TOSTES, SÔNIA CAMARGO
VOIGHT DE FIGUEIREDO, LUIS ROBERTO DAISSON SANTOS, V ALDIR_FERNANDES PEIXOTO, RUI OSCAR DIAS
JANIQUES, JÚUO CÉiAR LÉO e MARCELO ANDRADE DE
JESUS, todos o_c_upantes do cargo de Analista de Informática Legislativa, Nível m __
_
3) Designar o servidor LUIZ EDUAJIDÓ DA SILVA TOS'
TES para presidir o GrupO de Trabalho e o servidor RUI OSCAR
DIAS JANIQUES para Sllbstittií-lo em seus impedimentos.
4) Estabelecer·a data de 30-9-94 para a conclusão dos trabalhos.
5) Este Ato entra em vigor na data da sua publicação no
quadro de avisos do Prodasen.

Junho de 1YY4
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Brasília, 25 de maio de 1994. -Marco Antônio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo, do Prodasen.

ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 35, DE 1994
O Dii'etor-ExCcufiVO do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° dQ_artigo 5° do Plano de Carreira
dos Servidores _do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de
1993 :- SeDado federal, resolve dispensar, a pedido, o servidor
ANTONIO JOSE BROCHADO DA COSTA, Analista de Informática· Legislativo, Nível m, do Quadro de_ Pes_soal deste órgão,
da Função Comissionada, FC-6, de Chefe ·do SetOi de Manutenção
(SMf), da Divisão de Suporte Técnico e Operações (DSO), a partir desta data.
Brasília, 6 de junho de 1994. - Marco Antônio Pais dos
Reys, Diretõr-Executivo.
ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 36, DE 1994
O Diretor-ExecutiVo do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no uso das
atribuições que lhe confere o artigO- 14, incis_o XIV, do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato D 0 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senado Federal, com suas alterações posteriores,
resolve:
1) Constituir Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de
implementar, na Rede Local do Senado Federal, os serviços de
Correio Eletrônico, Fax e Agenda, de acordo com as seguintes atividades:
a) defmir os grupos de usuários a serem atendidos;
b) detalhar características operacionais dos usuários para configurar os aplicativos;
c) considerar e providenciar a integração dos serviços com o sistema SIGA;
d) definir e providenciar a contratação de eventuais softwarcs complementares;
e) elaborar cronograma de implantação de cada um dos serviços e submetê-lo a aprovação superior;
f) executar a implantação dos serviços;

g) definir e implantar procedimentos administrativos necessários;
h) encaminhar a realização de treinamentos necessários.
2) Designar para cOmpor o GrufX' de Trabalho os servidores
NORTON MONTEIRO GUIMARÃES, SILVÉRIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTifAL, MARCELO SILVA CUNHA, MARCOS VALENTE RAMOS, RACHEL ALVES e
SERGIO VIANNA PEREIRA, todos ocupantes do cargo de Analista de Informática Legislativo, Nível m.

3) Designar o servidor NORTON MONTEIRO GUIMARÃES para presidir o Grupo de Trabalho e o servidor SILVÉRIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL para substitui-lo em
seus impedimentos.
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ATO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO PRODASEN
N' 37, DE 1994
O Diretor-Execri_iivo do Ceritro de Informática --e -Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, no uso das
atribuições que lhe confere o § 3° do artigo 5° do Plano de Carreira
dos Servidores do Prodasen, aprovado pela Resolução n° 51, de
1993 -Senado Federal, resolve designar, a partir desta data, a servidora CR.EUZA RIBEIRO NEVES, Técnico de Informática Legislativo, Nível IT, do Quadro de Pessoal deste 6rgão, para
substituír a Secretária-Executiva, da Diretoria Exec_utiva (DEX).
em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares.
Brasília, 16 de junho de 1994.- Marco Antônio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo.
10' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DIRETORA
,
~ealizad~_ em 15 de junho de 1994
_
As dezoito horas e quarenta nUnutos do dia quinze de junho
de um mil, novecentos e noventa e quatro, 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, Primeirq Vice-Presidente; NABOR JÚNIOR, Segundo Secretário; e
JUNIA MARISE, Terceira Secretária.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores LEVY DIAS, Segundo Vice-Presidente; JÚLIO CAMPOS, Primeiro Secretário; e NELSON
WEDEKIN, Quarto Secretário.
O Senhor Presidente dá inicio à reunião e submete à consideração dos presentes os seguintes assuntos:
a) prestações de contas do Senado Federal, do
Fundo Especial do Senado Federal- FUNSEN, do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal - PRODASEN, juntamente com a do Fundo de
Informática -e Processamento de Dados do Senado Federal - FUNDASEN, e do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, juntamente com a do Fundo do
Centro Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, relativas ao exercício de 1993.
Os presentes, após exame, aprovam as prestações
de contas e assinam os respectivos atos, que vãO à publicação;
b) proposta de projeto de resolução que ''Ratifica
a incorporação de vantagens dos servidores do CE-

GRAF e PRODASEN" (Processo n°009146194-6).
Apó~ debates, os presentes aprovam a matéria e
assinam o respectivo projeto, que é encaminhado à Secretaria Geral da Mesa p_ara as devidas providências;
c) expediente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da
União- SINDll...EGIS, a respeito do pagamento de adicional por serviço extraordinário.
É designada a Senhora Terceira Secretãria para
relatar a matéria;

5) Este ato entra em vigor na data de sua publicação no quadro de avisos do Prodasen.

d) Processos n"' 21.501193-9, 25.314193-9 e
21.666/93-8, em que o servidor Francisco José Vasconcelos Zaranza, Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico Administrativo; Especialidade Datilografia, requer
reconsideração de seu pedido de reenquadramento fun~
cional.

Brasília, 6 de junho de 1994. - Marco Antônio Pais dos
Reys, Diretor-Executivo do Prodasen.

É designado o Senhor Segundo Secretário para
re_la:ta:: a_ matéria;
-

4) Fixar o prazo até 15-8-94 para a conclusão dos trabalhos.

----------------------~-~
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e) solicitações da_ Senhora Diretota, dQ_In,_s_Qruto de
Letras da UnB, do Senhor Governador do Rotary
Club/Mf, da Liderança do PMDB no Senado Federal
(Processo n• 009780/94-7) e do Senbor Senador Valmir
Carnpelo (Processo n• 008354194-4), de cessão do Audi-

tório Petrônio Portella em datas diversas.
Os presentes, apõs exame, deferem os pedidos.

Em seguida, é concedida a paJavra a:o Senhor Segundo Secretário, que apresenfa pateCef-pdo indeferimento do r6querimCnto constante do Processo n• 009098193-3, pelo qual Carlos de
Castro Gonçalves Passarinho e outros· requerem a aplicação aos
Odontólogos da mesma jornada de trabalho estabelecida para os
Médicos do Senado Federal.
Após discussão, o parecer é aprovado pelos presentes.
Por ftm, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Diretor-Geral, que submete ao exame da Comissão Dire_tox:a:
a) proposta de_ato da Comissão_Diretora-que prorroga, por dois anos, o prazo de validade do concurso público para Analista Legislativo, Área de Apoio Técnico
ao Processo Legislativo, Especialidade de Taquigrafia,
do Quadro de Pessoal_do Senado _Federal, homologado
pelo Ato do Presidente n• 276, de 1992.
Os presentes aprovam a· proposta e ·assinam orespectivo ato, que vai à publicação;
b) proposta de ato da Comissão Diretora que
prorroga, por dois anos, o prazo de validade do concurso
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público para Técnico Legislativo, Áiea de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade de Transporte, do
--QUadro de Pessoal do Senado Federal, homologado pelo
Ato do-Presídente n° 262, de 1992.
Os presentes aprovam a proposta e assinam o respectivo ato, que vai à publicação;
c) portaria da COrillssãó Diretoià que prorroga,
por sessenta dias, o prazo para a conclusão dó ProcessO
Disciplinar instaurado pela POrtaria n° 1-, de 1994.
Os presentes aprovam e assinani a po"rtitria, que
vai à publicação;
d) parecer do Senhor Segundo Vice-Presidente
favorável à aprovação da prestação de contas do Instituto de Previdência dos Congressísiãs (IPC), relativa ao
exercício de 1992 (Processos nos 003343/93-6 e
014152/92-4).
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer.
--Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a reunião, às dczcnove horas e trinta minutoS, pelo que eu,
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora lavrei a presente ata, que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 15 de junbo de 1994.- Senador
Humberto Lucena, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

=
ANO XLIX- N• 72
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BRASÍLIA-DF

SENADO FEDERAL-------Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28
do Regimento Interno, promulgo .a seguinte

RESOLüÇÃON" 42, DE 1994
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a ultimar contratação de operação de
crédito externo, com garantia da União, no valor equivalente a até US$154,000,000.00, de principal, junto ao Banco Internacional para reconstrução e Desenvolvimento - BmD (Banco Mundial),
destinada ao financiamento parcial do Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do
Estado(PIWDESPOL).
O Senado Federal rcsol ve:
Art. 1o É o Governo do Estado do Espírito-Sànto autorizado a contratar operação de crédito externo junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento--' BIRD, no valor de até US$154,000,000.00 (cento e dnqüenta e quatro milhões de dólares norte-americanos).
.
Parágraio únicp. Os recur~os ptovériientes f!a ciperação de crédito a que se refere o caput deste artigo destinare
se-ão ao financiamento pareia! dÓ Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorâneos do Estado (PRODESPOL).
Art. 2° A operação de crédito autorizada apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido: CR$98.167.300.000,00 (noventa e oito bilhões cento e sessenta e sete milhões e trezentos
mil cruzeiros reais), equivalentes-a US$154,000,000.00, em 28 de fevereiro de 1994;
b) juros: 0,5% a.a. aciinado custo dos qualified borrowings, contados no semes~ precedente;
c) commitmentcbarge: O, 75%. a.a sóbre o inontante não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após

a data da assinatura do contrato;
..
d) contragarantias: as definidas no art. 6°, da Lei Estadual n° 4.845, de

~

22 de dezembro de 199:i, que autori-

zou a operação;
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
I) destinação dos recursos: Programa de Despoluição dos Ecossistemas Litorãneos do Estado do Espírito Santo;
g) condições de pagamento:
_
.
-do principal em vinte prestaÇÕes semestrais iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 março de
2000 c a última em 15 de setembro de 2009;
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano;
-da commitment cbarge: semestralmente. vencida em 15 de março e 15 de setembro de cada ano.
Art. 3° São elevados temporariamente os limites de endividamento do Estado do Espírito Santo, definidos nos
arts. 3° e 4° da Resolução n° 11, de 1994, de maneira a contemplar a operação de crédito autorizada.

·
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Art. 4' É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operaçao de crédito externo a que
oart._l' desta resolução.
Art. 5' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de quinhentos e quarenta
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 6° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de junbo de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SUMÁRIO
I -ATA DA 71" SESSÃO, EM 23 DE JUNHO DE 1994
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro de Estado da Justiça
- N° 830/94, de 17 do corrente, enc_aminha.odo infonriações-sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 223, de 1994, de
autoria do Senador João França.
1.2..2- Oficio do JO Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando, à revisão do Senado Federal, autógrafos
dos seguintes projetes:
__
- Projeto de Lei da Câmara n' I 07, de 1994 (é 1.807/91, na Casa de origem), que "dispõe sobre a criação do Programa Empresarial de Alfabetização de Adultos e dá outros providências".
-Projeto de Lei da Câmara n' 108, de 1994 (n' 4.481/89, na
Casa de origem), que "acrescenta inciso VTI ao art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho".
-Projeto de Lei da Câmaran' 109, de 1994 (n' 3.867/93. na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da -Repl:i.blica, que
"autoriza a reversão ao Município de Encantado, Estado do Rio
Grande do Sul, do imóvel que menciona".
-Projeto de Lei da Câmaran' I 10, de 1994 (n' 1.339/91, na
Otsa de origem), que "concede adicional de periculosidade aos
carteiroS, alterando o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho".
-Projeto de Lei da Cãmaran' I !1, de 1994 (n' 4.639/94, na
Casa de origem), que "dispõe sobre o beneficio do seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei n°7.998, de 11 de janeiro de 1990,
e dá outras providências".
-Projeto de Decreto Legislativo n° 51, de 1994 (n° 195/92,
na Câmara dos Deputados), que "aprova os textos do Ato Constitutivo do fustituto Internacional da Língua Portuguesa, c~lebrado
em São Luís, Estado do Maranhão, cm 1° de novembro de 1989, e
do Acordo relativo ao Instituto Internacional da Língua Portugue-

sa, concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990".
-Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1994 (n° 118/91,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o Acordo-Quadro de
Cooperação celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 7
de maio de 1991".
-Projeto de Decreto Legislativo n' 53, de 1994 (n' 119/91,
na Câmara dos Deputados), que "aprova os textos das Convenções
n"" 163. 164, 165 e 166, da OrganizaçãO Internacional do Trabalho''.
-Projeto de Decreto Legislativo n° 54, de 1994 (n° 215/92,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo D.o
Campo da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em 19 de março de 1992, em Brasília".
--Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1994 (n° 282193,
na Câm_a;ra__ dos Deput?dos), que "aprova o texto do Protocolo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, ComerCial, Trabalhista e Admiriistriltiva, concluídO pelos Governos da
Argentina, do Brasil, do Paraguai e' dO Uruguai, em Las Lefí.as, em
27 de junho de 1992, no âinbito do Tratado de Assunção".
-Projeto de Decreto Legislativo n° 56, de 1994 (n°- 285/93,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, concluída em Nova Iorque, em 28 de
setembro de 1954".
-Projeto de Decreto Legislativo n' 57, de 1994 (n' 291193,
na Cârmlril dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo de Assistêncíã Jurídica· Mútua em AssUntos Penais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, ein Montevidéu, em 28 de dezembro de
1992".
-Projeto de Decreto Lcgislativon' 58, de 1994 (n' 320/93,
na Câmara dos Deputados). que "aprova o texto do Acordo ceie-
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brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional sobre o rio Paraná, firmado em Foz do
Iguaçu, em 26 de setembro di i992, bem como da Nota Paraguaia
n° 213, de 23 de outubro de 1992, e da Nola Brasileira n° 32,_de 8
de fevereiro de 1993, que constituem modificação do artigo ill La
do referido Acordo".
-Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de !994 (n' 329193.
na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo sobre
Serviço Móvel Celular entre o Governo da República Federativa
do Brasil, o Governo da República Argentina, o Governo da República do Paraguai e o Governo da República Oriental do Uruguai,
celebrado em Las Lefias, em 27 de junho de 1992''.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de !994 (n' 340/93,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo da Federação da Rússia, em Moscou, em
22dejaneirode 1993".
-Projeto de Decreto Legislativo n° 61, de 1994 (n° 364/93,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo''.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de !994 (n' 37 !193,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Polônia, em Brasrua. cm 10
de maio de 1993 11•
-Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de !994 (n' 375/93,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pan.ati Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Patos, Estado da Paraíba".
-Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de !994 (n' 372/93,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Conve:Q.ção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagcm e uso' de Armas Químicas existentes no ID.undo, assinada
pelo Brasil cm 13 de janeiro de 1993"
1.2.3 - Comunicações da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas aos Projeto~ de Decreto Legislativo n"' 51 a 60, 62 e 64, de !994, lides antenonnente.
- Prazos para tramitação e apres_entação de emendas aos
Projetes de Decreto Legislativo noS• 61 e 63. de 1994, lidos ant.eriormente.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de Resolução D 0 55, de 1994, de autoria do Senador Alfredo Campos, que "revoga a Resolução n• 51, de 1989, do
Senado Federal, que "dispõe sobre a ju~tific;aÇão t;ia ·alfS.ência de
senador às sessões, nas hipóteses que menciona".
-Projeto de Resolução n° 56, de 1994, de aptoria da Comissão Diretora, que "ratifica a iiÍcorporação de vantagens dos servidores do CEGRAF e PRODASEN.
1.2.5 - Comunicação da PresidênCia
-Abertura de ff.azo para apresentação de emendas aos ProJetos de Resolução n 55 e 56, de !994, lidos anteriormente.
1.2.6 - Requerimentos
- N' 471, de 1994, de autoria do Senader Coutinho Jorge,
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Cas_a, nos dias
30 de junho, 1o e 2 de juiJw _do_ corrente ano, para representar o
Brasil em missão no exterior.
- N° 472, de 1994, de autoria do Senador Jarbas Passarinho,
solicitando licença nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, para
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tratamento de saúde. Aprovado.
- N° 473, de !994, de autoria do Senador Gilberto Miranda,
-solicitando ao Ministro da Fazenda as informações que menciona.
1.2.7 - Comunicação da Presidência
"'Recebimento do Oficio n° 2.084, de 1994, de 3 do corrente, do Banco Central do Brasil. comunicando não constar registro,
naquele órgão, de solicitação de contratação de operação de crédito de interesse da Prefeitura Municipal de Vicente Outra.
1•.2.8 - Discursos do Exyediente
SENADOR NABOR JUNIOR - Indignação diante do reajuste abusivo dos preços. Contrário à livre negociação na conversão das mensalidades escolares, conseqüência da decisão de inconstitucionalidade da medida provisória declarada pelo Supremo
Tribunal Federal.
..
SENADOR MARCO MAC!EL - Apelo para alocação de
recursos destinados a obras de recuperação e defesa da orla rn.aríJma pemambucana, ameaçada por constantes ressacas. Transcurso
dos 390 anos de nascimento de Mauricio de Nassau.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Encaminhando re·
querimento de informações ao Ministro da Integração Regional sob_rc recursos para o projeto çle transposição das águas do rio São
F!anCisCo. Sugestão ao Presidente da República da concessão da
Medalha da Ordem do Mérito Desportivo à Seleção Feminina de
Basquete, Campeã Mundial.
1.2.9 - Requerimentos
- N° 474, de 1994, de autoria do Presidente da Comissão
Especial Temporária do Código de Trânsito Brasileiro (PLC no
73/94), solicitando a prorrogação, por 60 dias, dos praws da relateria, a que aludem os incisos IV e V, do art. 37 4, do Regimento
Interno. Aprovado.
- N> 475, de 1994. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada,
os dias 10, 13, 17 e 20 do corrente mês. Aprovado.
- M' 476, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os
dias 1°, 3, 6, 10, 13, !5, 16, 17 e 20 do corrente mês. Aprovado.
- N> 477, de 1994, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando ao Ministro da Integração Regional informações
que menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n° 1.354, de 1993, do Senador João Rocha,
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 313, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que
"concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, para os veículos destinados ao uso de representantes comer~
ciais autônomos". Aprovado.
Projeto de Lei do_ Senado n° 160, de 1993, que "dispõe sobre a distribuição de processos a magistrados designados para os
Tribunais Eleitorais e dá outras providências"._Aprovado em turno suplementar. À Câmara dos Deputados.
__ 1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n° 471, de 1994, de autoria do Senador
Coutinho Jorge, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer de plenário favorável.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
.!A-ENCERRAMENTO
2-'ATASDECOMISSÃO
3-MESADIRETORA
4- LÍDERES E VICE;LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 71 a Sessão, em 23 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Nabor Júnior
ÀS 16 HORAS E 30 MiNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
Parágrafo único. Caberá ao poder público a responsabilidaOS SRS. SENADORES:
de quanto ao trei.D.amento de monitores, seleção dos mesmos e
Affonso Camargo - Albano :FrancÕ -: Alexandre Costa_-:- _ acompanhru:nento do processo pedagógico.
Alfredo Campos - Aluízio Bezerra - Aureo Mello - Carlos
Ait. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
De 'Carli - César Dias - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge de 60 (sessenta) dias após a sua publicação.
Darcy Ribeiro- Dario Pereira - Eduardo Suplicy - Epitãcio CafeArt. 4° Esta leí entra em vigor na data de sua publicação.
teira- Francisco Rollembcrg- Gerson Camata- Gilberto Miranda
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
-Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram
lEGISLAÇÃO CiTADA
Saraiva - Irapuan Costa Júnior - João C~ - João Rocha CONSTIT\JIÇÃO
José Eduardo- José Paulo Bisol- José Ricba- José Samey- JuREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
tahy Magalhães - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno
1988
Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Marluce Pinto Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira _Filho - Moisés
Abrão- Nabor Júnior- Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre
TÍTULO Vlll
Quinan -Raimundo Lira - Reginaldo Duarte - Valmir Campelo.
Da Ordem Social

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).., A lista de presença
acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1o Secretário procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

AVISO
DO MINITRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
N° 830/94, de 17 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constant~ do Requerimento D0 223, de 1994, de
autoria do Senador João França.
--

As informações foram encaminhadas, em cópias,
ao rll.querente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

OFÍCIOS
DO SR. I" SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos
dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 107, DE 1994
(N"1.807191, na Casa de origem)

Dispõe sobre a criação do Programa Empresarial de Alfabetização de Adultos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas e órgãos públicos com mais de 100
(cem) empregados analfabetos deverão desenvolver o Programa
Empresarial de Alfabetização de Adultos.
Art. 2° Para cumprir o disposto no artigo ãnterior, as emprcs8s e órgãos públicos deverão montar, no _local de trabalho, sala de
aula para alfabetização e deverãO arcar com: os-gáStos D.ecessários
relativos a equipamentos, material escolar e pessoal docente especializado.

CAPÍTULO Ill
Da Edu~o; Da Cultura
e do Desporto

SEÇÃOI
Da Educação
• • • • • • • ·-· •- • • • • • • • • • • • •

·-~

• • !-" • • -· .....

-~

• • ·-· ._,.

~

·- • • • • •

~

••

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetiVado
mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inClusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própiiá;
n- progressiva extensão da obrigatQrjedade e gratuidade ao
ensino médio;
·
m- atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência preferen~ialmente lla r~de regular de ensino;
IV - atendimento em cr.ethe e pré--escOla ãs crianças de zero
a ·seis anos de idade;
-v-=- acesso aos níveis mais- elevados do ensiP.o da pesquisa
e da criação artí_stiça e segundo a c_apacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturD.o regular adequado as condições do educando;
_
VIl- atendimento ao educando no ,ep.siriO fundamental através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimeiltação e assistência a saúde.
§ 1o O ac~~sO ao ensino Obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. · · _ ·
·- · ' · · · ·
·-- - § 2° O _nã,o-ofer.ecimefito do ens_~o obrigatório pelo Poder
Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade di aUtoridade competente.
§ 3° Compete ao Poder Público recensear os educandos no
ensino fundamental fazer-lhes a chamada e zelar,junto aos pais ou
responsá.veis pela freqUência a escola.
···························~·····-·~c;.

.. -._ ..........

~··-

Art. 212 A União aplicará, anualmente, nuncà · mérios de
dezoito, e os Es_tados, o Distrito Federal e_ os Municípios vinte e
cinco ·por cento, no mlnim.o, da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transfcyências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
§ 1° A parcela da arrecadação de impostos transferida pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos
Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para
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efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que
a transferir.
§ 2° Para efeito do cumprimento do diSpoStO -no caput deste
artigo, serão conSiderados os sistemas de ensino federal, estadual e
municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.
§ 3° A distribuição dos reçursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos
termos do plano nacional de educação.
§ 4° Os programas suplementares de alimentação e assistê.3cia à saúde previstos no art. 208, VII, s_erão fmanciados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.
§ 5° O ensino fundamental público terá como fonte adicional de fmanciamento a contribuiçãO social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas que dela poderão deduzir
a aplicação realizada no ensino fundamental de sel,!s empregados e
dependentes.

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:
I- até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento
do cônjuge, ascendente, descendente, innão ou pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho ~ Previdê~cia Social, viya sob
sua dependência econômica;
ll- até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
ID- por um dia, em caso de Ílascimento de filho; no decorrer da primeira semana;
IV - por um dia, em cada 12 (doze) meseS: de trabalho, erp.
caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
V - até 2 (dois) dias, consecutivos ou não, para o fim de se
alistar eleitor, nos termos da lei respccti va;
VI -no período de temJX) em que tiver de cumprir as exigências do Serviço _Militar referidas na letra c do art. 65 da Lei n°
4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar).

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAJS TRANSITÓRIAS

LEI N' 1.71!, DE28 DE OUTUBRO DE 1952

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público desenvolverá esforços, com a mobilização
de todos os setores organizados da sociedade,~: ~om a aplicação
de, peJo menos, cinqüenta por cento dos re_çws_Q_s_a que se refere o
arL 212 da Constituição, para eliminar o analfabetiSmo e universalizar o ensino fundamental.
Parágrafo único. Em igual prazo, as universidades- públicas
descentralizarão suas atividades, de modo a estender su<,~.s unidades
de ensino superior às cidades de maior densidack( populacional.

............ ·-· ...................

-~~.......,-~---------.

·-·--.~·

(À Comissao de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' IOS, DE 1994
(n° 4.481189, na Casa de origem)
Acrescenta inciso Vll ao arL 473 da
dação das Leis do Trabalho.

Consoli~

O Congresso Nacional decreta:
__
Art. 1° o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, _de 1~ d~ maio de 1943, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:
"Art.473 ................•- ~-· ..,__..____,..-- .... - .. .
Vll - nos dias de realização de provas ou exames
escolares, devidamente comprovados."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições eni i:ohtrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5 .452.
DE l' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Lei_s do Trabalho.

·· ........ ·· .... "Tí.TUi:õ iv .. ·.. ·....... ····....
Do Contrato Individual de Trabalho

··· .......... ·· ·--·cÃPíTiiLo·iv · ·.. ·.. ··.... ·-· ....
Da Suspensão c da Interrupção
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TÍTULO!ll
Dos Direitos e Vantagens
CAPÍTULO VI
Das Concessões
•
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Art. 158. Ao estudante que necessite_ m~dar de domicilio
para exercer cargo ou função Pública,-será assegurada transferência do estabelecimento de ensino que estiver cursandO pata o da
nova residência, onde será matriculado em qualquer época, independentemente de vaga.
Parágrafo único. Ao funcionário estUdante s"erá pennitiâo
faltar ao serviço, sem prejuízo dos vencimentos ou outras vantagens, nos dias de prova ou de exame.

................ --··.

~--~····"··~

~

............

'~···

.. ··-· ..-.-

(À Comissão_ de-Assuido~ ~oc~~-)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 109, DE 1994
(n° 3.867193, na Casa de origem) .
·
(De iniciativa do Presidente da República)
Autoriza a reversão ao Município de Encanta~
do, Estado do Rio Grande do Sul, do imóvel que
menciona.
O Corlgresso N~cion31 dCcrpia:
Art. 1° Fica a Fundação Legião Brasileira de Assistência autorizada a proceder à reversão, ao Município de Encantado, Estado
do Rio Grande do _Sul, do imóvel situado no lugar c:4mominado
"Rua Sete de Setem~o. Lote 8, Quadra G", no Bairro de Lambari,
com área de !.320m (hum mil trezentos e vinte metros quadrados), doado ~ Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA,
através da Lei Municipal n° 1.414, de -19 de junho de 1989, e escritura pública de doação lavrada em 5 de julho de 1989, transcrita
no Cartório de RegiStros de Imóveis da Comarca de Encantado!RS, sob o U 0 12244, do Livro n° 2.
_ Art. 2° Esta..Iei entra e~ vigor na_ data de sua publicação.
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a vigorar com a seguinte redação para o caput e acrescido do § 3°:

MENSAGEM N" 284

"Art. 193. São conSideradas atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que sejam ex:ercidas em contato permanente com inflamáveis e explosivos. ou em condições de risco à integridade fiSica do trabalhador.

Senhores Membros do Ccngresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Sel!bor Ministro de'Estaclo do Bem-Estar Social, o
texto do projeto de lei que "autoriza a reversão ao :MunicípiO de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul, do imóvel que menciooa".
Brasília, 26 de maio de 1993.- Inocêncio Oliveira.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência a inclusa minuta de anteprojeto de lei, que autoriza a
Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, a devolver um
terreno ao Município de Encantado, Estado do Rio Grande do Sul.
Trata-se de terreno doado pelo referido Município à Fundação Legião Brasileira de Assistência, paia Cjue D.ele fosse construí.:.
do um Centro de Convivência para Idosos.
A referida edüicação não foi levada a efeito porque, no presente momento, a linha programática da LBA está voltada para a
descentralização operacional, preconizada pela Constituição Federal em seu art. 204, inciso L
·
Por conseguinte, a devolução de que trata o -anteprojeto é
justa e razoável, uma vez tratar-se de doação onerosa. ClJjO encargo não foi cumprido, consoante o disposto no art. 1.181, do Código Civil Brasileiro.
Esses, Senhor Presidente, os motivos que me trazem à presença de Vossa Excelência, oportunidade em que renovo_ protestos
de_ estima e distinta consideração.
Respeitosamente,- Jutaby Magalhães Júnior, Ministro do
Bem-Estar Social.
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
·BEM-ESTAR SOCIAL N" 47, DE 12-5-93 ..

§ 3° O exerCício da atividade de carteiro dá ao trabalhador o direito ao adicional a que se refere o§ 1° deste artigo."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

. LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização de SEguridade Social,
institui Plano de Custeio e dá outras providências.
TÍTIJLON
Da Assistência Social
Art. 4° A Assistência -SOcial -ê a política social que proVê o
ateíidimento das básicas, traduzidas em proteção à famflia, à maternidade, à inf'ancia, à adolesoência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de coo.lnbuição à Seguridade Social.

Parágrafo único. A organização da Assistência Social obedecerá às seguintes <liretrizes:
a) descentralizaçãopolítico-administratiVã;
b) participação da ~lação na formulação e controle das
ações
tOdoS os níveis.

em

TíruLov
' i. -S-íntese do problema ~u da situação que reclama proDa Organização da Seguridade Social
vidências:
A LBA, em sua nova linha de ação, vem efetivando a descentralização de algumas de suas atividades, tornando--?e, deste
modo, desnecessária a manutenção, em seu· p<itriinõnio, de imó(À Comissão de AssURtos Sociais.)
veis, que lhe foram doados, conforme é o caSo do que está sendo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 111, DE 1994
objeto da presente reversão à prefeitura municipal de Encantado,
(n° 4.639194, na Casa de origem)
Rio Grande do Sul.
· .
.
, ..
' 2.' SoluÇõci e p:roVidênciás Cop'tidÍls
ato normativo_ou_ .
Dispõe sobre o beneficio do seguro-desempreoS: ~edid~ p~{H)sta: ·
go, altera dispositivo da Lei 0° 7.998, de 11 de jaheiA solução que se apresenta no caso" em tela é o retomo,
·
-ro de 1990, e -dá outras providências.
através de au.torização legislativa, .do imóvel que foi doado à LBA
O
Congresso Nacional decreta:
e integrava o seu aCervo patrimonial.
Art. 1° o art. 2° da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
3. RazõeS que jUstifiquem a urgência:
A prefeitura municipal de Encantado - RS, reivindica o re- passá a vigorar com a seguinte redação:
torno do imóvel ao seu património, a fim de lhe dar a destinação
"Art. ~O programa do Seguro-desemprego tem
conveniente.
por fmalidade:
·
·
4. Síntese do parecer d~ órgão jurídico:
_ I- prover assistência fmãnceira temporária ao traA consultaria jurídica deste Ministério m,anife&ia-se favorá-balhador desempregado em virtude de dispensa sem jusvel à 'adoçãO da med~4a- proPQsta: : · ' '
·
,
ta causa, inclusive a inâireta;
ll __:_ auxiliai os trabalhadores na busca de empre(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
go, ·prómovendo. para tanto, ações integradas de orientaPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 110, DE 1994 .
ção, recolocação e qualificação profiSsional.''
(n" 1.339191, na Casa de origem)
Art. 2° O benefício do ~eguro-desemprego será concedido
Concede adicional de periculosidac,le aos car- ao trabalhador desempregado por um período máximo variável de
teiros, alterando o art. 193 da Consoüdação das Leis 3 (três) aS (cinco) meses, de forma cOntínua ou alternada, a cada
do Trabalho.
período aquisitivo, cuja duração será defmida pelo Codefat
O Congresso Nacional decreta:
§ 1° O benefício poderá ser retomado a cada novo periodo
Art. 1" O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, aquisitivq, observado o disposto no artigo anterior.
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de t?43, passa
§ 2" A determinação do período mãximo mencionado no ca- ·

Pf?
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put deste artigo obsexvarã a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do beneijcio-do segurcKlesemprego e o tempo de serviço
do lrahalhador nos 36 (trinta e seis) meses que antecederam a data de
dispensa que deu origem ao requerimento do segur~semprego:
I- (três) parcelas, Se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jutidica ou pessoa física a ela equiparada,
de no mínimo 6 _(seis) me_ses e_nP mâxinlo 11 (onze) meses, no período de referência;
TI- 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo
empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo 12 (doze) meses e no máximo 23 (vinte e três)
--meses, o perlodo de referência;
m- 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vinculo
empregatício com pessoa juridica ou pessoa física a ela equiparada. de no mínimo 24 (vin:te e quatro) meses, o peií6do de referência.
§ 3' A fiação igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho
será havida como mês integral, para os efeitos do parágrafo anterior.
§ 4° O pe:ríódo máximo de que trata o caput poderá ser ex~
cepcionalmente prolongado em até 2 (dois) meses, para giupos específicos de segurados, a critério do Codefat. desde que o gasto
adicional representado por este prolongamento não ultrapasse, em
cada semestre, 10% (dez por cento) do montant~ da Reserva Mínima de Liqüidez, de que trata o§ 2° do art. 9" da Lei n° 8.019, de
11 de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 1• de Lei n'
8352, de 28 de dezembro de 199 L
·
' ··
§ 5' Na determinação do prolongamento do periodo máximo de percepção do benefício do seguro-desemprego, o Codefat
observará, dentre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial
das taxas de desemprego no País e o tempo médio de deseÍnprego
de grupos específicos de trã.balhadores.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991
. Dispõe sobre as disponibilidades financeiras do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e dá outras
providências.
O Presidente da República,
.. ,
Faço saber que o COitgreS:sO Nacional decreta e eu sanciono
· . - ' - --- a seguinte lei:
-· '

Art. 3° Em c8ráter excepcional e por prazo determinado, os
trabalhadores demitidos sem justa causa nb períOdo c_ompreendido
entre 1' de janeiro de 1992 e 30 de junho de 1992 ficam dispensados, no ato do requerimento do seguro-desemprego, dã comprovação do critério de babilitaçã:-o-de que trata o. incisO n-do art. 3° _da
Lei n•7.998, de 11 de janeiro de 1990.
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1993, durante o qual os trabalhadores demitidos sem justa causa
estão dispensados, para Íms de obtenção do seguro-desemprego,
da comprovação de que trata o incisO TI do arL 3° da Lei n° 7.998,
de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubHcação.
Art. .3° Revogam-se as disposições em contráriO:
Senado Federal, 20 de janeiro de 1994; 173• das Independência e 106° da República. - Senador Humberto Lucena.
LEIN"7.998,DE 11 DE JANEIRO DE 199!1
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1o Esta lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e
o abono de que tratam o inciso II do art. 7°, o inciso IV do art. 201
e o art. 239, da Constituição Federal, bem como institUi o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FA1).

l)o Programa de Seguro-Desemprego
Arl2' O Proguuna de Seguro-Desemprego tem por fnialidade:
I - prover assistência fmanceira tempbráriã ao tra~albãdOI
desempregado em virtude de dispensa sem justa causa;
II- auxiliar os trabalhadores requerentes ao seguro-desemprego na busca de novo emprego, podendo, para esse efeito, promover a sua reciclagem profissional.
Art. 3° Terá direito à percepção do seguro-desemprego o
trabalhador dispensado _sem justa causa que comprove:
I- ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física a·
ela equiparada, relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa;
II- ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a
ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida
como autônoma, durante pelo menos 15 (quinze) meSes n·os Ulti-·
mos 24 (vinte e quatro) meses;
rn - não estar em gozo de qualquer benefício previdenciáriO de prestação continuada, previsto no Regulamento dos Benefí~
cios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente ·e O-auxílio- suplementar PreviStoS
Lei ·no'6.367, de -19 de oUtubro de
1976, bem como o abonC? de permanência em. serViÇo preV1.sto' Dà
Lei n' 5.890 de 8 de junho· de 1973;
_
IV -não estar em gozo do auxilio-desemprego; e_
..
V- não possuir relida própria de _qualquer natureza suficiente à sua manutençãO e de sua faínília. ·
· ··

na

. ...........- ... ·-· .......... -............
·.· ..... .
' ~ •
I ~.(À c~~-;;s& de Asslpltos Sociais.)
~

LEI N' 8.845, DE 20 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a prorrogaçãO do termo final do
prazo previsto no art. r da Lei n° 8.669, de 30 de junhode1993.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória n° 395, de 1993, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Fica prorrogado para 30 de junho de 1994 o termo
fmal do prazo referido o art. 3' da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro
de 1991, com a redação dada pela Lei n' 8.669, de 30 de junho de
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1994
-·' ' ·
(n° 195192, na Câmara dos DePutados)"
Aprova os textos do Ato Constitutivo do Insti..
tuto Internacional da Língua Portuguesa, celebrado
em São Luís, Estado do Maranhão, em to de novembl"9 de 1989, e do Acordo relativo ao Instituto Internadonal da Língua Portuguesa, concluído em Lisboil, em 16 de dezembro de 1990.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fic-am aproVados os textos do Ato Constitutivo do
Instituto Inte:rnacional da Língua Portuguesa, celebrado em Sãfl
Luís, Estado 'do Maranhão, em 1' de novembro de 1989, e do

'
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Acordo relativo ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa,
concluído em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
Parágrafo ónico. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi~
do Acordo e do A to Constitutivo, bei:n como quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2° Este _decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
compor lauda w~33
bocópia
(À Comissão De Relações Exteriores e Defésa Nacional.)

MENSAGEM N• 33, DE 1"2
O. confonidada · co. o a~J.Qio 4t, inoiao I, da
eonatit.uiç:lo Peclanl, tanho a bonn de .W..t.ac t. alava4a
conaicl•~•9io da Vossas Exc:allnc1aa, a~nhadoa CS. CXpoai9iet
de Motivoe do Kinia~ da l!"'tada ~ Jtala~ ~rio--., os
textoa do Ato Constitutivo do Ins"ituto Internacional da LinoJQa
PortuquaA, ct~i..brado - sao r.u:ta. !atado do Maranhlo, • 1• da
novUoro 4e 1111, a do Acordo Relativo ao
Inatit~o~to
nn:a:macional 4a Lift9'UI Portuqua1141, conclu1.:So •• Lisboa, •• U
da c~.. .uro da 1110,

••

~

Ea&.aordo ela Li.-bo.a
rarara .. aa,
•ao. ato. pro4ul1do. no •beant.ro da s&o LIJ.ia•, entn
ca quai' o Ato conatitutivet 4o Inatituto, valiclando"'', por
cona..,uinta. O..l,.na, por outro lado, o .;ovan10 braailairo coao
dapoaittrio doa part1nantaa 1nat:ru.ntoa d• ~atU1aaQia.
~
~n. aaaina.so.. • iiU a 1110, oa pnaant. .
atoe 1ntarNICilonaia aacaa aaMo, aq~ora, r-tido& a vo~aa
&xcaltnoia a aa Co...,....ao lfaa1ona1 • dactOrrtncrla ela quaatka
tavantadaa, • VIIIIC"laa oportun1da<la-. a propt')alto doa podaraa da
alQIW\S doa &19JMUrl1M· Mouva rauanta antandiMn~o rinal ~• q\le
oa doia 1nat~toa alo paqaa que •• o~lat.. 4a aodo
rac:1proGOI • q\M, ou • uu 011 • outra. Clllda aiqnaUC"lo
~r-.aado pol.' ...,. OOYama SM.r& finar.
L!.:_
Por ia-a. oa ~ia inatruMn'tOa
o Ato
conatitutivo do Inat1tuto InUZ'11&C101'1al da L1nqua I'Ort\lql.laaa a
o AcÕrdo . . lativo a~ Inat:Ltuto Interftãc:LoMl da r.1ft9\l&
I'Ort~ s&o alaYacloa, - conjunto, ti alt:a consldanç.io da
VoaR bealtnaia, ao. a r.o~ndaq.la ela 11\M ~ aaala aaj . .
ancaai.nbadoe ti nacaa. .ria apr.a-ia~ pelo eo~ M'ac1on.l,
para o que panit.,.... jW'IoU.t' projeto de
Aprow~1to a oportunidad& pan HnoYar a VoaM
l:l:caltna:La, I~ PI'MiclariU, a qarantia do Mia prot\&ndo
napsito.
pr.l.t~oUlo,

E_ ...,

••ta••

.-naq•.

......
i

ooP'tA AU'TbTJCA

_,...., .. an...

4a l9n.

Expo-.l.çio da Mot1vo• OIEP/t>AI/SRC/CJ/DIS-t/OAF~III/042/SOAC
da 30 da janau·o Cle 19,2, elo Senhor !>llni$trõ Cla E•tado d.u
çõa• Exterior••·

Junho de I994

.....

!MIIa~ ~

•-.:...:......

....:._...

._

..... .,_.,_

ATO CQNSTI'rUTIVO 00

100~27,

INSTtTUTO

Rala-

INTEII.NA~tONA!.

OA

f..[NÇUA PQ11TUCUI!SA

A s~a Zlccellnc:ia o .Senhor
Ocn.ltor l'an~ando COllOZ',
Praa.l.danca 4& ltapUDUaa.

alto n1val -•Encontro de llo- z:.Uia•-; oa d\ataa da htado da
Raplblioa Paclarativa do lr. ..u, da a&p\)blica 4• Cabo Varda, da
RepUblica ~ Guin' Biaaau, da Jtap\lbUca Popular de Moçabiqua,
da ita.pul!Hca PÔrt:UCJU•••, da hp!lblica DaaocrAtic:a de S&o ToM •
Pr:f.nc1pa a o ltapreaantanta l..,.cial da
Rapllblica Po"pular da
Anqol& U~raa o Ato conacitutivo elo In.tituto Intat"n&cional
da Lirt9U Portuqu•- (Ut.P), ea 1/ll/19·
2.
Ao criara, aaai•, o' Inatit\lto, conaidararaa oa
alqnattrioa do r.tarido docuaanto o rat.o da aat- a 11"91.1&
portUqu&A uaa daa uia_ talada• _no aundo, . .rvinclo a uu
coaunidâo:Sa da carea da l7o' Wuhãa de paa~o~a. InaPtrar. . -aa,
ada. . ia, no d&&a1o da autua-nta ;banarLclaraa aaua p.alaaa •
povoa do awtraordlnllllrlo patr1Hn1o o:~ultural, uuonalltll&do •"
Ul'1. . ca' u,...
Pa'r~,. ~..... -ttVac~oa pala
in~ de -~~. Utl"'a uu. Qevarnoa, ,.uuca• da
C\lltul"ao a ~ U ll""'U qu. u,. . ' c _ . • otl.o1a1, ~ .-a

..,rtU.U..:.:

.,.vaE"l&nt. . • d:Lvan~ naoione1a.

Kai• tarlt~, .v?l,~~i~ _o ~·:Pir~to da ·~ntro~cla
Slo tl.li&' a inapirazo o. altoa rapreaantantu da lduc.aç.&o a da
CUltura dM paiNe da l1ft9'UI po:rtl.lf'lSM, 01& q~Uia, nwtilio
intaZ"QQIYernaaental c.lUrada . . L1•boa• ao• U, U • u da
daa..mro da UIO, c:on<~lllir. . c AcOrdo Jtalat1vo ao. Instituto
tntemacion&l da r.J.ntJQ.& Portucruaaa.

G,.

• o IIS11'1'•••ntanta l•pac.l.&l do Pra•idanta da lt•plibUca Popular
ela Anqola,
~n1doa U

S~

Lula

dO Maunhlo,

ltapúbU.ca Fedar!tlva

do

Br,.dl;
eona~del'ando qua • t.ln'fua 'ottt~qOJ•••" .-a dat ••l• taleclae
no 1111o1ndo, aarv~ndo a w-. c:g~~untdada da n•ç&.s coo- cu"a d• I lo •llhdaa
de pauoasr

rn•pl:rado•

uua0~d1nlr1o

palo

pat:r.U.6n:I.O
t.Ín<Ju& Po:rtuquaaar

daaajo

da

cult-unl qua

•utu••anta
aa

banatl.c:1uaa

c:on•tltuiu

•o

abu_<JO

do
da

l1ot1Yadoa pala intenção de coord•nara• entra ei poi[tica• da
ta111t11i• da t.[nqua q:ua lhaa é c:a.u. ;. o.Uc:ial, c:OI& sua•
vazo1aat•• a diveJ"•i.dadaa nac:ionaiar

~lt.un •
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r
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AU'IUT1CA

~.

...

que

a

utUh...

c:~.

.... ,

~~ra-over

todo•

01

o

iJelenvoLvl . .nto daa
Pellill •

tehc:ões ;ultuuu

entre

rovoe que uta.liu• • L1.<fUI Port.Ut!l.llll

.:o.o lln<JUI oUciel ou . . ternar
cU aneoraju• a

eoop.raçio, a

pasqu.ha • o Lntercl-blo
especiaUataa nos ca•pos da• Unqua • da eult.ura.

d•

)

M:OI4UO KIU.o\TI 110 AO

INSTITU'l'O INTEHNACIUML l>l LINCo"UA ~UaJA

Unqua

bl ptOMOYII' o entiquec1. . nto • a difu1io da l.lnqua ron.uqu•••
c - veiculo de cultura, Muc•c.lo, J.nt'or-açoio • .de _acesso
ao conheci. . nto chntUico 1 tecno!óoqic:cu

tfll.iL"T-

Ll•boa. 14. 15 e 18 de Oeztrrbro· de 1990

dl~lll da L[nCJUI l'OI't"""1JIII COIIO p.triiiQnio di
PCIYOI

~

%

INSTITUTO I NTERNACIQW. DA L I NCJJA Pai'TI.OJESA

•••uint••

Definlr o•
objativo• t'und•-nta1•, para o Inltltuto
rncarnec:1ona1 da Ltnqua Portuqv••• 1

todoe 01 P1h11 •
ot'ic1.al ou -t•rnar

,
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/l.ltTtCO 1'

a) pl'o.JYel' I

>

~~~~---

:{•

eonltituit, ente-e 01 r•i••• • Povoe que lolt~U•- • l.t~>vua
rortuq\1111 COtiiG l{nqua ollcl.•l ou r~~atarr", o lr"tltuto lntarnaelun•l ola
l.(nqua rortuqua••·

I
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us OJiqflatArio11, no ~lniiH•entr) dos octoa produzidos ~1• r•uniJu
t •l• Novr•bru .r.- l'llf, n• SJo t.uls do Ha.a:'anll.lo, •• qu•
('<lrtic:J.par4M us Prasl.donu•s d.J ReplibUca raclera.t.Lva do ur.uu,
do1 Repúblit.•• •I• Cabo V~>r"<!a: da H•púbUc:ol da Culni•Oiuau, do
l'l'l'l•{rtt.lic• tfa H~lr;a•biqua_, Ja nepÚbUc:• Port.uquas&, do RepÚblica
,.,...,.,.,,~111"'•1 •I•• s.in w;iof• .. r•rlnrlf"',. •lu l"l'~""~""'·lnC"' "'"P'"'i•ll
.,., l'•'"•hlerrle •C.1 llrojtill•l11:4 i'"f'\lloll" ct• ""''"''''
.,.~·H•Iol"'
dtt

""''"'"'••
I.

t.o
lrr.ut.ul.n lrll.tor·uacrundl u.a L.[r~qua i'ortuvu•••· ,, ••11,1\llr
"••rqnaoJo ('Qr I U.P, \.e• co- objec:tlvol Cunt.l•-ntar• ,,
pr-o.oç.lo, a de ca... o enriquecl•ant.o e • ·difuelo da I lnqua
l'"ru•q"•'" •·o..n valeu lu·"" cultur.J, ,.,hWII<;.lo, iri{Orlllol~··'" r•
dq &cassa .:to C:o1111eci.-lll.o cienti(J.o:o o t.ecnul<-9lCll),

•- . .

2.

1\

eonfor•i4ade COla aa norao~a c:onetituciona:La
cada u••
ctaUnirlo aa r'9raa quaRta i or9Jniea. • ao ..,... de funet.ona•ruo do
Instituto InternaCional da i.ln.,.a fortu•ue••• ~ ca.a a rtncio •
•st.lb•laeL•anto da .ua sMe • • !apl... ntadt dos prlne-iplos ou
acordados.

J,

O Oi.rec:tor txec::lltlYO do III.P tarS.

All'tYCO IU

Os C:cw.rnoa

dos eaapeet:Lvoa

••l•••• . .

e - - IHOrdo,

"''•••t•• •

11•

Presi.dincia do 111.• taz:S. a <lurao;.lo de
&no • •ar.\
rr)\..Jt.IY411t"nt<t rx.,r·cldol flOr cad• u• <Jos r:stados rae•br"Os,
pela orUe• •UoltiU.ç.J a p.Jrti1' do pd. . u-o eacolh.i.dot

u• ,qndeto .te

'II.Uit.l"O,

renovS.va.L u- se!. ve1;

d• lflt. • ••'• ••••,l•r•• or&tlndl .,,
aqual .. n&e at~~tfnuces • ruando ri.

Llr,ut

P1Ut.of,.'"•
4,

PEt.A REPOILICA DI CAIO YI:IIDI:I

.p&.

G.

Cl pceaefttG oliCOrdO "ntnr4 vLgol'
depbsitO ,Jt'111
instrll-nt.o• •ltlt 1'•1t_1t.L_car;.ilo j11nto do C.:ov•rno .Ja ll#!pÚbl.t..:o~
••l"d.ar•t1Yo1 •I•J ~l'olSi.l: •

r.111

li

."l

PELA Jti:Pht.lCr. ri:OI:IIAT:EVA 00 IU.S:Et.1

us a•tol.u~os tlutou•l114rlo .a lhaç•a
lede do llLI 1

1'•11•1 ,,

do que,

,,, o3ba,xo liiStn.JdOI,

•tor~o,

I'"~ t.mJnt'l'•', "'~ ~"',. ,'''"''"I' I c~-~'~",

1't:t..\ lll!!rOIU, t"CA OA

r>".A

aur•e·,,.,..,~

REPODLrCA POPULJ\R ...

""""'"O"Otatr.~

,.,.l'lnolti<J ''"' 1·•"1'"''• ''''" C(;''" 1/oiM•u•hro> ''" I')'J\).
l•f':l"" IU~I•fnll.lCA I'UVULAII UI'! I'INCUI""•
I ol!Jo,tM~•"'" ,,,.. 1o•l"lif11' l'o>l)lol"• ~''"l'l"l.~rl" <1•• r: .. to'ldu •ll 1'ul11u.l

:L

i-r:.r..~.

1 , .• {

,r,/,., c,....t.'..(. .@ 1~:{n~
1 ...~·v·

nr:.PÚUt.lCI\ rr:.ne:JtATIYA

Carlos Alb•rto
PELA II.EPOit.ICA POitTtJCU!:So\1

L~'

-

devida ...nt.e cradenc:todol
r~1qÍ.do ,,. _llnqua
1 r~lo•. H,i_uol t111ent.• alltint i.C:O'!,

1~•rnv.11• u l'lrfPIOnt.• texto,

uo

u1W1t.,

Con~•• ChL.:~reiiJ.,

K ~

M.!.nutro f.laL:d -.• io

PCI.A R!P{IBLI~ U~ CNiO Vl'!llt>l,

uav~d uo,1Her 1\.lra.Jdo, M'nlstro t.t• tnfotlllllç:iio

t.'ll&t.ura ' I)Ospc'!rtos

I

---.....,

.
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IU\.11lro.~

rutt.ol.lu.

....

Cuhut•

)unho cS. 1991 .

PILA ltUÚOt.lc:A Ua PfOÇNIQfQUC,

t.uL• O•rnaruo 11\Jonwano~, Hl11latro U• cultura

J._,

!XPOIIÇlo DI ronYOS lfl DLt/tiAI/2<JII/O.UJI i.oo Hil'4,
1>1 2'4 'DI JUJfttO 'DF. 1991, '.O SJIIHCIR UII'ISTJIJ DF. Dt,a
tx:l liAS IILA~T.'! EI:TtRIOJlS,

I'.I.A lti:PÍIDLICA l'tMtTUCUr.&A,

P.-dl'o Hl.quet de Sant,..lla t.opea, Seçretjrio de r;at.ado

--'-:. \/- :/l-?

..-'A .Ü

iXcaltnC:L•." o àanho~:·

-·õcN=

·;..mana~

cou.o:c-,

.n.'t.nnt• cia" ..P,@l.lca.

rELA R!PÚOLlCA DKMOCRÁTICA IJE SACJ TOtdé E l'ltlNCIP!,

t.i;i.ol S.Llvo ~~:aça do Cap{d.to Santo Co1u, Hinhtra da tduc.so;Ot.\
" C:Ult\U'oll
I
~nbo a honra 4e apraaar~tar a vossa I:X~ltncb o
taxto do Aoordo~Quadro ela eooparaçlo er~tr• o. GoYamoa ~o
-..u • de JIOrtU'Jal, aaal.r~atlo por
pelo l'llnlatro doa
Me~JóGI.Oa htran~~•h'oa ela RliNblica hJrt:upeaa, lenhor Joio da
oaua P1Me1ro, - kaili'Ua, q 1 da ulo ~• U,l, por ocaaUo
da .r•o•nte visita do Pr1 . . :LI'O~•in1stro de PortUIQIIl •o araau.
..2A--~~
o «far14o_ Acorio~a4l'o, o.o a 4o oonhaol-nto
da voa•• lxoaunola, •• ravall.tlrt da qrand• laport&nola para o
aprotundaMhto • a cUnaahaçto das l'.ihç6ea luso•bl'asllell'aa,
oonsUtulndo ua Ul'co lnsUtuoional p.an di.val'sitloada Qla.,. d•
atlvi.,_..a .Os lnhi'O&IIblo. Mo ~:sapo da aooperavlo pol1tlca, o
.ano:Lonado AooiC'do lnat:ituolonallaa a naUaaçlo anual da
rou.ni6aa da cllpula Sl'ltra Chata' da Govarno doa ~ola Pa1asa. No
qua tarMJ• 1 coopl.raçlo acon~lca, o ACOrdo prev• a prOIIOÇio de
'41 projeto• d• ilw•stiaanto • tranafartnola da taGnolOIIia a,
aaa preiulzo da outraa lraaa ond• ta_,.• •• varUie&
poaiiLblU.Sd- 11• ~ntercJ.bio bU&t.ral, ld•ntlflca lntan . .a da
•• -d•••I\.Vol,ver ,a oetpPIF•çto :... ~ ~..,ulnua •na. aapeclflcaa1
-aq~tiC\lltu~;a, pitaO;&I . r~~~l!o•. ~a~v.nt. ~ •.abianter lndollatriat
ene1'9ia1 tudiPIOt o01Nnlca.q6ear · • peaqv.:Laa cientUloa a
t.ecno;691ca.
an~xo

(À
Nac_ional.)

Co~issão

De Relações ExÍeriores e Defesa

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1994
(n° 118191, na C~II!ara do~ l)eput_ados)
Aprova o Acordo-Quadro de Cooperação celebrado entre o Gó'feli:J.o ·da República Federativa do
· Bl:-ásil e -do GOVerno da República Portuguesa, em
Bl-aSíii~ eni 7 inalo de 19~1.
~
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovadQ o te~xto do Acordo-Quadro de COOperação celebrado entre o Govern,o da República Federativa do Brasil e' GOVerno da República Portuguesa, fmnàdo .em Brasilia, em
7demaiode!99i.'·' '' ·
·· ·
·'
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
· Nadorl.al quaisquer atoS que possam resultar en:i-reVisãô do referi. dç -AcôrâO-Quaého, bem conio quaisquer 3jlfstes Coillpiementares
que~ D.Os termos 'do inêisô I do art. 49 da ConStituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos
património na- cional.
- Este decre,to legislativ.o entra em Yigor ila data de
Art.
sua publicação. '
c< .

de

o

•1• •

.,_

principal inlftru•ento assinado na opoEtunldade da v1a1ta qua o
Pri-ll'o IC.lniotro da Portu9al, Doutor An1bal Cavaco silva, ,.,
ao araaü nO per1odo de 5 ·a 9 ela •aio da 1,,1, Tanto pua o
- lir.. IIÚ 'cO•o' Pará "POituqái,' ilai.l' t:exto Çorrasponde la aap1nç6ea
eloa Governos dos dOia' P•'1aallr • •uito .sava ao aapanno paaaoal
de
licc•l .. ncia •• privllagi~t'P' a di.'".,.l""".,.
,..l.,,..il!'n~nt:o:o
~:0. Port:Ut,lal, co• .. n~aaa, sobretudo, aua va:rtante acon6a1coc:-rt:1al.
4.
A. vista do aJCpOato, aub-to I alta apraciaçlo da
vossa lxcaltncia o anaxo pro~ato d~ aanaage• ao Conqna•o
Nacional anc••inh.and.o, para aau ax••• • aprc-vaçlo, o Acordo~
Quadro ela CooperaçÃo araail-Portu9al.
- Aprovait-:o • oportunlcJada para renovar a Vossa
Excaltnc.la, aanhor Prea.lctenta, • Qarantia do -t.l
prorundo
~··~lto, ·

-ao

v-••

zo

MENSAGEM N° 322, de 1991

n

-1•

Dt: coaformlcladc com o disposlo no arti10 49. inciw l, da Constiluiçto
Pcdcnl. u:nbo a honra d~ submcrer 1 elevada comidcraçto da Vouu E.J:celtnciu,
ac:ompt;nhado «S. &podçio de Mo,liVOI do Senhor Mlnlitro tto Estado du RclaçOu
E.deriores.. o tmo do Aforclt>Ouadro ele CoopcriçiO: n:lebrado entre o Qcwcmo da
Repebllc:a fçdçr.r.llva dG Bnuil ç o Oovçn'lo da Rtp6bliea Ponu;u-=i&. cm Bt»lllll• .:m 1

AC01'00

OUApl\0

O! COOP§IV.CAQ !11!1\1 O goY'E11NO UA. ltn2at,tCA

rg!I!:AATIVA 00 !IRAS I L. C O COVEII:!IO OA
IIIEP0SLICA P0111'U9Uf!SA

di maio dl1991.
2.
O r.feridu Acordo-Quadtu w rntitld di: pande importtncia para o
aprolundanMruo 1 a dinamiuçlo du relaçO<u luiO·bruilclru. consliNil:ldo um m.veo
laldluclonal para dlw:niflcada pma de atMdades do larerctmblo. No campo da
COC!I!!l!Clo QOlftka. o m.ndo~o, Acordo lnaliNcionali.zl a rcalluçlo anual da
NWiiOa de cópula entre Odes de COYOmo doi dois P"alHI. No qüi tanJI l eoop!.fiÇto
.êiíiãOãíkiO o
pr.vt a promoçlo d• pt'OjoiOI • l~mc:nro e transfe!_!~a do

m

taCõõlõiã .. Mm P.:.JU~~o • -õum- -uw: onii~umwm .. Wnfi.Ca poulbilidaci-

•
iawdaltJfo btlawal. kMndl\c:a íilrerW. do 11 daci!YOMt a coopt~'raçio nu HI'Jinl"

•
Con•c1entea da que o• \rinculoa 1\iiJtón<::o• • culn•raas que
-povoa doa doia paJ.aaa aiNoa cOni•r•• ..:a. ch-"•io ••p~~ctal ••
ralaçbae bl.laurah antn o araaU a Portuqal:

une•

Olf
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Con•iderando que o de1e)O de fortalec-er 01 1acvl1ra• laço• da
1•111d1
•anti• vivo
1tuant1
todo•
do110lnao101 da11a
r•l•vlona-nto r
COftiCi.antea da que I da.cJC"UCII I ;g CllplltO pe'a cUanldade
da pea•oa 1\w.ana •lo o üni.co • le9ltl110 -lo de reaponder la
nec•••l.d•d•• a aap.Lraç11e• dOI pov_o•, c:ort vl.lta a d.cançar o plano
deaenvolvi.-nt.o econO.ico
p1a: •ocial 111 qva •• ancontr• ..,.nhadol!
Conaiderlftdo que o crelci-nto acon6ai:Lc-o da a-*loa 01 pai•••
contribui. para
elt&bilidade poU.t.Lca a aoci.al, para o fortaleci-nto
daa Ln1t.it.u.Lçóe1 d~ritica1 e para a -lhorta do nh1l â vida do1
IIUa pGYOII
Conlt.derando que • ativa part..LcLp•çlo do •raa.Ll • da POrt.ll'f&l
no• di.1tintoa •fora• rev:l.onaia, d11i.9n•d-nta do •raai.l r\O proe•••o da.
i.r\t19raçio lat~nO·I-Ucano, eapeclal-nt.a no ilabu.o d.o Tratad-o d1
A1avnclo que criou o JMrco•ul, 1 d• Port.uqll n•• COIIIU,id•4•• EuropoHaa,
conlribvl. para
lnteniL!ica~;io
dai r_•laçÕII 1 vua
~n•oLioJao;&u oJa
IP1'01tliiiiCiO 1ntr1 • ~r I C• L.•t lfla I • hll<.ll''l

•Ilibo•

C"P1TU1.0

u••

UTlCO ]9

Aa dua1 •al't•• 1cordllr11111 que, para .t.-.pu.t.a1onar • tc:.entar a1
relaçO.a eeonÕIIicaa a l.ndu•tr:LI-:1.• entra 01 do:Ls paiaas, i nec-a1airio1
ai ~ali.aar Ullll& adequeda • con•t•nta pro1110cio • d.l.fuaio c!aa
pou:l.b:Lli.cS•d•• • do potanci.al da cooperaçio •conÕtli.ca •
indultrial bi.latenl,l
bl ,-a.ent.ar a c::ooparol(liO econh:Lca • i.ndvltl'.l.al co• v:Lata ao
deaenvolvi-nto doa 1etoraa produtivo•, daa~o9n.ada-nt.a d-11
ra•pecti.va• aat-rut~Ja:aa
indllatriai.a
•
elo
prO!JRUO
tacnol6qiico, • de .. rvi.ço•, atravis d.a acelaraçlo de
acordoa de c:ooparao;lo
br11.l.leiraa • pol't\19U11aa1

Conlc-lent.êa dti q·ua -. ·~~~aoarnl:uçio da• ••truturaa produt..IVII,
co.-rcialt- • de 1-arv1Çoa de 'allbOa os pal•c• é c-õndto;io ••••ncu.t do
deaenvolvl-l'lto no "'uncSo traterdapandant.e
multipOlar que noa
ancont-ra.oa1
<li

ai Pro..,v•r •

r••llllcio de ~·roj•to• <le tn~e•U-nto. .:o•
iJoveati-nto, • tr•n•l•r6.,cu de tec:noloqU ""• par•1taa •
1Mbo1 oa pai••• de11nvolver 1tl.vl.dlde1 nova& c - o f1• de
aitvar •a
lndúat-riaa bra•Ue1ra • port.uque•• - .vavançado n1Ve1
taotiol6,icio •
co.paUtlvo no
plano
lntarneol.on11.

i:Hvitrslfl.Caçao

rel•ç~•

Consciente• doa vlnc-ulos exlatantel entte dlvtda, c:.olllircio •
tnve1tt1111nto • d1 que
d[vlda externa ie111 c:onltituldo u11, do•
IH'Inc-1$>111 f1tor•• quot dlrLcultll a ••tabiHdad•
ec-ono!lllaa llt1no·•-ric•n••J

Co'raaldlr~nd~ qUI
1101bo1 OS p1h11 1ulqaM illlpr•t-ClndlYil
de1anvot.var ••torço• 1 nlv11 lnte'r~ICI.Onll par• q111 ••;a alcançado o
-lhor nivcl de vida doa ••u• ~-voa:. , •.rrad~c_a~do •_ po~r•~• • pr00110vendo
a protaçio do -io aMA.Int-er

AIITICO 49

Pera alcançar 01 objet:Lvo• •••I-nalado.- no• Arti90a ant..iioras
aMaa aa P&a-tea decidira• pr0110ver, denqnadaMnter

Tendo conaidarao;io aa di.spollçõea do "c-ordo de cooper1çio
•nt-re • llapúblii:• Fedenti.va do er .. u
1 COMUI\idad.e Europih,
•sain•do •• 11 da aeta&br,o da uao:
tnapi.radoa no Tratado da ,...ta:ade e consulta aasinado •• U d•
nova.bro de USl e illtNldol di vontade d.e 41n. . har • c:o~rethar o
quadro qlobal do rellclon... nto bihtaral existente,
Conviera• naa di.apoal.cões aequint•••
CAPfTU1.0'1

~••nvolviJMI~~o

·;;.aiorhaçl~

bl A c-oopeuçlo •ntn 1nacUu1c6u
p&ha•. no.eada. . nt•
n.•• ir•••
da
.SesanvoLv-1-nCo t•onolli-qlco, •la .... r.,l••
qualidade • de proprleda4e ltlduatrlaLJ
A' ooorclan•o:lo

sobra •

Aa duaa Parte• ooncrorda• 11111111
ai lntans:LfJ.car • realhaçio de vi.IU-•• reçlprooa• doa eau1
re1pectivo1 Chefe• da <õovarn~ • ":Ln11tro1. tendo 11111 lf'iata
o !orta.l.ac:L-nto • a eonaol1dac:io do d.Uloqo polit.ic:o
ent. • os doia palae11
b) 'kealiaar ciMiraa anva h doa Chefe a doa doia Govarnoa, que
poderio aar--· acOMP&M&dol
por
viri.oa
..-roa
doa
reapectivoa I!XIC:tat:Lvos, par& debater queat6ea 4• neture••
bihteral 1 probl•-• :Lnt.emaal0111aia de intell'a••• o - i
c-1 !laaU•ar encontJ"OI entre
r•apon•iv•ta da politica
••terna da
01 pahea, quer RO &ra•U • •• Portuqal,
•1u•r
i•blto <lo• <llver101 or..,•niCIIIIIt'la r•11lunal• •
11111ltilateru•, p•ra •nllh•r •••untos da lndola bUataral
ou lntarnaçtanal, be• eo-o • coopareçio antr• o <õrvpo do
!l.io • a Co.unidade r.conlNdca Euro.,.-la • 01 proc•••o•
J"aqion.ail de l.nte9raGio lat.:Lno·a-.-i.cana • europih•.

••Do•

lndu•trial,
d•
•provalt-•to
•
rec:ur•oa natura:Lt- •. de t.rans~oll'aliçio de

-d.;..

•atil'ila·pri. . . ,,

t ai
UTIGO 1?

II

.U 4\lal
Pa.rt.eiJ enco.ra;,.rio • eafo.rçarw•e-io por p~er o
d••••wolvi-nt.o • a cSiverdf.Lc•çlo 4al r•laçõea eeoM-ical ent.rl o•
4oi.a pai•••
atl'avia di
coo~l'açlo
•con6.ica naa 1\ial di•.,•raaa
vertentea, cont.ribu:~.ndo ••11.111 par• • 4i.nalllilacio • 1110d1rnuaçio daa
auaa •co•~e:o•iu. 11111 pl'ejulzo doa co!'!.r~•~_t_ernlciof'I~~-~I.UIIidol
por cada
d1L11.

p•i•••

Dlaejoaoa ~· prOIIOOYar·o 'd•••nVolviiolanto •
aconõ•l.cas entra 01 dOis pal•••~·

3385

Cooperaç~ ~nh:Lca

Cona1deran4o que
o•
•neatail. o delanvolvt-nto
ec-on!.ico nlo IÓ ca.o u. !hrel.to l.nahen.ivel ... ,, t~. cO...O u..
concUçio nece•sirla par• o proqre110 a 1 )U.SUÇI IO<:ial, para a
con1t0Ujlaçio daa l.l.berdad.as e para a pre•ervao;io d1 paa lnt-arnac~u.n.all

daa
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<lee pu•lql)le

••tabiUucio <le

Jll.:a.

••

Yrvanl•..,• it11efflaot .. nah

pr;çõ"a •

-rc•dol de -tlilrua•

pJ'1-II

cll O dellnvolvi-nto
da c:ooparaçio
antre
e-.pra1a1
aaeociaç6e• ••preaar:1.111 da •.t~oa oa pai•••• tenGo
,iata a u.xi•hao;io das potanciolli.dadea daa reapact..i.lf'&a

~-'-"'
ai A dUv1io a:l.1t.a.it.lca da ln[orll8ç6es • a realisaçio 'da
1ç6ea da
aenalbllJ aeçlo aob.-• pot•nclalldadll qua
r•alid•d.• CIIC'On&Mico•Unanca~l'l, do lulil a dCII Portii••L
oC•r•o•
•o:r•nt•• econO._Lcua ''"' •htl• t•al•••· ••
per11111tir • alaboraçlo da aatr•t••:u•• de da .. nvolv1Mnto
4a• at.ilf'i4a4•• , , ...... r~•~• • Mdla. • lonqu pra1011

•o•

ru.-- •

n o. l.nt•rc:lllllbi.o

•iat-'t.Lc:o • -rac:tp.-oco ... .l.nfor.aç6aa IObre.
conc:orr6nc:Laa púbUcaa (COftCIIraoa públicos) nacl.onaia •
inter:nac.Lonal.a -diante
a cr.Laçlo
d• UM
•canl..,
auacetlvel da facUltar o rlpido acea10 doa
econ6waicoa braaile:Lroa • portvOJuaaea lt- inf~J~"aeçôea ••
c•u•ar

•••n.t••
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be••

raa\laac.l.c

d•

entre '"'"''''" do•
rrn\tlt<:'• ,..,.,~,,.,,,..,

<l"L•

~·I•••

·111•1

atrav!Ô•
"Jo~nt•v•nt.uraa",

prlvllt~ql'ando

qu• o• do11 pai••• ••

para

·1• '"•••1'-"'-"·
,1,,

lt'

••

•• t•n·•U<"S

<"Onat ~~UH'lo

••

plani!:L.c:aclo
<J&at.lo da parques naturais e nac::L.onail • noa do.tnioa da

l'!.•

•• .ir••• <J• lntaqraçlo ••

to~clo ••

-tirt.a Ulbi.ant.al
anar,l.aa altarnat..l.va11

anqllad.ra~t~.

Tando •"' vl•t• a concrat.it.açio doa ,..rt 1qow antanore• ••

I~Y4

- rlt-viill: ralaÇ6ou &IIIP'C'•aar l.ah -no -d-tiuo oa1 paac•••
.l.noant:L.vancSo a ec:L.açio da aa150C'1&ç6&1 da ~nta:r••••• cov:L.at.a Jr.
•:~~~plol'a.;lo
doa
rac:tU'IOI
h&Uiut:L.c:o•,
valorhacio • c:-rciall.laçio de produtos pa•que.l.roa ••
out.raa at.ivl.dad•• r:a.pl.a-ntaras da pesca.

9l A reaU.saçio 4e açõea 4• 6:L.Vll.l9açio • d.• p~çlo da
capac:L.4&4a 4a oferta 4e
a 4a aarv.l.çoa 4• ca4a ..a 4aa

hl "coleborecio

Junho de

• do

•provalta-nto

da

dU.âl·---- ___.,._,_nt.ac

•
t'C'OCa da l.nlo-raac6ea • • coopaccaclo no aal.o
da ocqanhac&ea i.nt..rnaci.onai.a Co-.Mtantaa aa aat.ir:L.a 4a
..Wlaata •

.al En111d.ar eaforçoa para prolftQVel'
raviwio doa i'lc:Ordo•
aatorl&ll ainda atn visor
d.• 1110do a ad•pt.i•lOI
nova
x--;;r;.dada que envolve 01 doJ.s pai•••• be;.- c:o!&CI. •e
nace11iri.o, encetar ne'lloc1aoçltol para a çelebrao::io de novoa
Jl.c:ordoa de
anq111dra-n\O
da
c:oo.,-rao;:io
ec:onÕIIll<:a,
no11181tla-nta na lr•• da vro1110çio 11• lliY•tll"'eut.,•l

,1e llt\1•111••\"1'1•• lnt•t"a••lu,.ala 1'""'\'eiiii\Sa,
<11 lnd\)st.rla tlll.U&t,\Val

bl ro~~~ant.ar açõa• tandant.aa 10 delenvo\vu••nto llu• lllt~10s da
c:oaun1et<:io entra o• doia palae•• no-tda-nte n11 lreaa
do• tr•n•portaa e daa talaCClf'ollnlcaçÕel:

PI'OIIIOYar a •l•bOraoçio <:o li] unta <l• proJeto• no •ato r da
conatruo::io, .a•phai::io
mod•tnuao::io
da
untdadas
lndustrlai1. be"' .;QIIIO o fornaCliO•n~to de IQU~P••n~to
.-xecuclo da_ lf.rabalt•o• da eon1truo::io e lftOntaq&lll;

cl "poiar o

Pra.over

dal&nvolvl-nto doi c:ont.atoa antrt inlJ;ftuJsbaa
O.nanceira• da ·~• ol pai••• de for~~~& a encontrar
inatru-nto• adequ.a4oa para dotar a çoap<~rao::io econ~i.éai

dl

r~ntar
contatoa
entra i.nat.i.tui.çOaa, orqani'laçiMa a
elllp'C'&I&I eo~
atribuiç&u na• ir••• do C'-'111iX"ci.o, 4a
1.ndtlatria e do inveat.i.IMint.o de a-.b01 01 pahal, 4a ao4o a
daf:lnir tonu1. MOdal14a4•• • condi.ç~a para a coopecaçlo,

f~nt.f.r

ralat1v••
Jl.!"tCO 'fi

evo\u~io

le• pre1u11o do desanvolvlMnto da coop41raçlo no• dtvar•o•
d011lnloa lbr•n•idol pelo pra santa lllaordo, •• duas Partes ldant.l UGaroa ob)etivoa a ale•ncar nas •aquLntas Ir••• !'•v-ctCtca• da lntaraa,.
il'ituor

COII&rcLaauclo de
prod.uto•
tranl(arinel.a de tec:I\Olo•u.a.

aqdcol••·

be111

da
d1

co.a

~lllbor•r a executar pro)etoa da dasanvolv.l.-nto da pesca
e daa Lndúatrl.a• conaxaa, c~ rccul'aoa a -ioa ticn1coa
e hnancetro1 da llllbOa oa pa[•ea ou fornacldoa por
tarce1ros patae• ou or<Jani.taçõaa Lnta'C'naclon&lll

DaaanvoLvar aeóa1 con~untaa noa d011li.n1oa da fo~fõÀO
prot:L.aat.onal • ticn.l.c::a • da invaatlqaçlo ClantiUcal

da

conjunta d•
e ll'&tax-iai•
produc.iío da
llrasil e ••

troca parl.od.lca de lnform.açõas e:":.;:.i•t1cas
aoa.
_lnv•stl-ntoa ••tol\lll, b&lll ,.,_.
do .,..rt;"adu, "" •1<-lnl" •1•1er•lrql.~·o,

c:oopara,.io
llti.l.l.aa,.io

n

a111

~Yttirl&

x-aci.onal

de
da

p\ane1a-nto
anerqia

Tttr1l1110
ro•nt.ar
orqani tae6aa
doi.• pahear

oriaçlo de • )Olnt•vant.ure•• n•• •r•••
da
produçio, da ln..Suurullu<;lo e

da.!nio

r-nt.ar
tX'ot:a da infor•acio • da ••p•rlincl••·
n.,_ad. . . nlf.e
. . t.oir1a da c:OIIbuattve11 allf.ernatliiOI
da CJi& nat.ur•l, • • tranaterincl.a da tecnolo~ua.

&~~Preaaa,

latlaui;~r a
exploraclo,

no

ra.entar
çooparaçio
a111praaau. .a.1.,
pr011110v•r
1-nvelti-ntoa l'aciprocoa • d.•a•nvolver •o::õea con)untal
•• twx-celros pabea;

do~t~lnl.oa

Delenvolver acóea da l.nva•t.1qaçio no• dOIIlln\oa que ·~••
•• Partas venha~t~ a Ld&nt.1(1carJ

lndtJit'C'ul

a

Pro.over a
anarqit.ieo,

Intenal.t::L.c:ar o intal"1:'hb:L.o da inforaaelo, deai.qnad. . .nte
atra.;il
do
levant•-nto
da
docu.antaclo
aobl'a
aQricul~ra tropicaL axiatant.e nos doll
pahaa. ~ra
divulqaçlo noa -1oa t•cnl,COII
Aaaliaar estudos e praJ•to• -eon)unto• nol·
a9rleola, da a<j'ro-l.nd\aatrt.a a da aquaculturat

cooperao;:io

t"r_a!'l.torUcio de Ntiri.aS·~rill.a&, procl.uo::io
artiq_oa ..anu!at.utadoa, tornec:i-nto de pao::••
e t.ra,nafarincia de tecno.l.oqia deat~11aóoa Jr.
aquip..,..nt.oa a outros ruteriaia nio IÔ no
rorl;u<Ja.l., . . , tal'boilll e• terca1ro~ pa.taear

a 1nst 1tu icÕ••

da

tu r 11.0

do1

Pl'<*C~Var
a
cooparacio tienica no 1etor. ineluindo.
at:L.vidadaa tais C:OIIO: .l.ntex-cllltlio d.a per:L.t.OI no 1ator
t~rx-i.stico,
i.nt.~rcãabio
de inforaao;õas
divanu da
ut1Udad• pax-a o aator, conc:a_••lo da anutinc:ia aNtua
a-..nllaa
da PrOIIOçio tur[sUc.a, raauuc:io d•
aatudoa turiaticoa conjuntos a prcwcteio de proq"r . . . l
dt.varaoa, vl.aando ao fluxo turhtic:o noa do.l.a aentldoar

O(ex-aca.r vaqaa •• inatltUlçÕe• de ana1no auperlor
-ato na araa da- turi--, "'• aodo • tavoracar a tox-.aelo
da êicnlcoa • êi; paaao~U aapeci;~Usado •• tux-h.ar
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------------------~~~~~~~~--~~~------~-l.
C:o. <rl&tl 1 lti.nrtit 11t1 Un&Ud.... ~rio III' cti&dll lub•
no• do'' 1••1••>1' • IAfll•••toul\11.0 IUIL•\IL:I • " flu•u
u~e.t.u.ic:o b1lat.ere~.
coau.o.•• de nh•l .U.htet.t.li, para aúu .. de tor..a de eoo,.l'&çlo
vi Co.un1oeç6ee
de pro)etoa - doalal.oa ••peeUic:ol a cu)•• eoMlu16e1 Mrlo aW..t..t.Us
1 C:oa.l.ulo llihilt.erlal . .
cie.

c:_,.....

•••

doMiruo
teleC:OIMII'IiCICÕCI e dOI lefV1CO$ pO$t.eilo tendO III IO'llt.l
• poaiçio qeo.stretjqica que ceda p.de oçupl nol pleno•
reqionel • internlclonell

- t:.1ti.uler 1 c:oopet•clo -pre1eri•l
pu•ti.cipecio •
••ploreçio de 1etvi<:o1 n• 'r•• d11 teleco.uniceçõcs, no
lr11il 1
•• Portv.val, bell c01110 delenvolver lçÓII
con)untll •• tercei-rol pa!1•11

eiCplora.;io d• tetYlÇOI PQIUU e telec0111.1nieaç6es, be•
ti<:n\COI,
de
qv.ai1quer
outro•
1111111\iiU'ItiVOI, econÕ.iC'OI e )V.ridiC'OI tliiC'iO~IdOI C'<*
taie atlvld.edeer

A COIIiealo Miniltetl•l d• Coopo~tlr;Íio r.un1r•se•4 P.lo •no1
u- vet por ano, elternede•nt• no 11tllll • ,.,. Portuqal, ou •••pre que
1l9ua1 d11 P•ttll o c:ons1d1t1 oportuno.

4.

A. eOIIIPOiiçio
d11 d1le9açOes que pltUC1Pifll n11 reun~6.• da
COOIIJ.I•Io Mlnllt.ll'ill di Cooper•o:lo, b.-• c:- I dltl, LO<!Il <I fiiP<ICliVI
ol••• c11 trabllllo• ••rio este~Lec14o• por vt• dl.pl,..t~••·

5.

ARTIGO l'õl

co.o

or<Jante•l
tnternacton•i•
taleco.anlc•ç6e•.

••

O pr•••nee o~~c:ordlo ouadro d• Cooper1çio ••ri villdo por u•
de einc:o enos, c:optldlo• 1 partl.r d1 dltl di 1111 el\tuda ,.,.
'v.t.9or. A -noe que u- not..I.Uc:•do de denUnel• ~;),- ~~7.;,-;-;or u~a Parte
'iõÜtra Pltte 1111 -•e• 1nte1 do tetiiO dlquele per~O<Io,
Acordo
~riodo

re"?.!!!.:!!:~-"~'"-i.J~p r~-~!'~uçi~--1'2Lf.!.!J.o~C?_.I ·~e.!~!,!.!g• de ...._ 1100.

N•ete ea1o,
contado• 1

po4erá ser d•nunc:11do pof avuo prev1o
pertlr do t.et110 do ~riodo p•r1 o

de tri• -•••·
qu11 IIIJI si.do

reo::ond~l!l.l.d.o.

- Apo:L•r
coopereçlo
cl.entlUca
•
tecnol6qie•
deserwolvidl no l.tuto de c:onvin.t.o1 011 •cardo• entre
inltituiclles br . . ue.t.ua • portUOJ\111&11

- r-nter a participaçlo de inat.t.tutos di ~lqv.iN e
.......a. pi'Ofr~l de c:ooperacio no do-inio da
c:LIMla • tlc:nolo,ia • e1t1bllec•r pi'Ofr-• coneret.o•
- án•• cr.t.•ntlUaaa pr6Mdltl ... ined•• por Lnt•n••••
~••• - · • - n t • nol de. t•crnoL~l•• 4• Lnro .... clo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 53, DE 1994
(n° 1191'91, na Câmara dos Deputados)

Aprova os textos das Convenções 0°5 163, 164,
165 e 166, da Organização Internacional do Trabalbo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam aprovados os textos das Convenções n~ 163,
164, 165 e 166, da Organização futemaclbnal do Trabalho.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas Convençêíes, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do (pt. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na-

cional
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

MENSAGEM N° 331, DE 1991
(Do Poder Encutivo)

- eonvaftÇI.o n•
liS,
relativa
1;
&aiJ!olrld.ad.a
trabaU..dorea aarittaoa: {revi-da) 1 a

aoci&l

doa

ConW~nç6o n•
116, relativa I. rapatri&çlo doa t.r&b&lbadoraa
aarlt.!.oa (r.Yisalla) •·

2.
b
rataridaa convanç6aa loru &dotada& pala '""
rav.nilo da Contarlnc:ia lntarn.~cional do Trabalho, qua ••
r·•aliaou - Ganabra, . . 1•17 * a dia- raapaito .11. -lhoria das
condiç&aa da villa • cto t.e.-••tar da vant• do . .r. noa porto• ou
allbareada, Nl& Ar••• da cult11ra a 1nfor.a lo, IS& asa1at6nc1a
-'4ica • ••nitAria, de -.vurid&de soci•l . . e:.ua div•raos
a_ap<ecta-. b-. eo.o ftO& da repet.riaçlo.
.
b
conv.nç6ea ft apreço -reearaa par•ceraa
tavor•va1s il av.a ratific::~~çlo na CO.laslo Tr1p.artit• 1natitv.1da
pelo l•nhor Kinistro da bt.ado do '!'r&b&lbo • da Prev:L!Sfncu
aocial, por Portaria da I da abril d. 1;11, • int~rada por
rapraaantant.a do Governo, atll':reQador•• • trabaltl&doraa.
C~fDr.e 6 do conh•ci-nto da va.a• zicc•lfncia,
t•~ do Artivo 11 da
COnatituiçlo da Orqanhaçio
lntam.acional do 'trablllbo, a. COV•:rnos 4oa Pais•• ..-broa
davarlo •nc:-lnbar •• eutoridadaa cc-petantas nacionais os
tart011 daa convenç6u adoelldaa na eonferinci• lnternacie~nal do
3•

..

'l'rabalbo.

b eantor.idad• c:011 o d1apoato no art.1CJO "',
lftCiao 1, da Conat1tu1c;lo Federal, t.llftbo a honra .S. aW..t.ar I
elevada c:onaidaraç.lo da Vespa Excel,ne1aa, aco.panhadoa Oe
Eirp0tl-1ç&o 1M Kot.1voa do SaNlor R1n1au·o d• bt.adO daa Jtalaç641a
Jtrtarioraa, 011 texto. daa &IIIJV.illtaa COnY&nç6ea da orvu.lzaÇI;o
lnta:m.ac.lcmal 4o Trabalbo (On') :
&) Conv.nç:lo n• ltl, nlativa ao Ha-eatar da
vente do - r a do porto:
b) convançl.o n• 1641, ralativa A p~çlo da
-u.s. a .11. aaaiattnc:ia . .cuc::~~ da vanu 4o . . rr
e) convançlo
n• ltS, relativa .11. •evuridada
aoc:ial da vanta do aar (r.viaada) : •
d) ConYançlo n• 166, relativa .11. rç~otriaçio da
Q&nt& do .ar (reviNã).
J,
As ratarldaa convançO.a tora• adotad.aa p.la 741•
:nNIIil."o llb contar6ncia lnt•rn.~cicm&l do Trabalbo, qu• aa
r.allaou Ganabra, • 1117, a dia- napeito l . . lborill . . .
cendiç6aa da vida • ao t.._.t.ar a ...,urilllad• da vanta do . . r,
particulananta naa .ll.r.n. da aaaiatlnci& .iktiCo-aanitlria a
npatrlaç.lo.

S.
....... condiçha,
vaMo aolicitar a Vosaa
Exc.l•nc:ia
M
aaaia botwar por bela, . . di9ne . . ndar ao
ax. . . do C:on;ruao ll&c:ional o. an.xos taltt.os das Corrv•n~s n•a
113, 1,4, 115 a 116, da OI'Z'.
Aproveito a oportunidade para renovar a vossa
J:xcal,ncia, Senhor Praaict.nta, a varantia do ..u - i • prot\lndCI
respeito.

qv.•.

e .....-.,,.d;o aotrc o -l!:otilf doo Tr:all.oolhoàorlll'r<
~h·..,•.,.,

C'O<.voco.U. C.n<'br• p:lo C'on . . lho <k· Adno•nonr.>çlo c!•
Jtepan•cio rntec ..... coonlll do Tr•b~\ho" rcun•d• "":. -•""" c•d.lod<" C''" !t d~
... tc:st~ro de I•"• o• ""' U'J.I~".:l9~ ..... qu.:.n• r•un•:io:

........,rd.lorwio u
dlspo••c(.c.• d:a ,.,..,..,.cnci;J.ç3c lobr<' •• coot<'!•çÕ<'c
llo• nablllha<ior<'l
Nrh•r.oo• ...,. ~1101, )t]f., • <I•
.. .,_,..,~cio oobr• o a..•-••t•r do• traNU...don•o . . rTt•.a•, 19'0;

da

<'U.-da

d• 1111.

araa:f.Ua, . . 02 da

ICl"J\QS,..

t1t 1991, 00 RHO

on:/MI/SSC/320/PDIJ-QIT..uKI, ta: 2S

MJliiS'n() tE

a:

tar . . eldldo qoro•u di.;.,..,, .r..,...nso oHr• 0
trar..1h••oro• . . rhi-J no Nr e,.., porto, ll"••t&o •"•

Npols dto
- • • t n doo
-•~Uuo

DI'Q6IÇJoó DE:

JWK:l

o Mflltodo pon\o do pauto C• r1t11nlh, o
Depoio H

•

E3'DIOO tW> miiQXS ~.

.1. &ua ZZoaltnc:La o a.aor
Doutor halllbdo C:Olloz,
Pr'nlid&Ma . . ~lice..

,.,;ar c no Porto

-

.

ur dec:ldJdo....,. talo proposta• • • • - u - • roraa

.

c:onv•n;io Jnt•rnaeto.,.l,

•provo, -

el to ••

tMitUbro ••

•J 1 IIOYocltntoo

a oJ taftt•

•

Mt•.

•

•r•••.,t• COO'I.,.nçlo, ..,.. f"DDkrl ••r clt•d• e-. a Con••nçla &Obre 0 S.tor 41oo

't~reb•lhodo~•• "-!:lt~••

ltiJ,

llrlifO 1

~Mo

a boftn, dll at--.r .• alta oorwlünç.lo da
...._. Jxcallnela, aca.panh"- de projeto ü
~
ao
Conqraaao, t.xtoa . . . a.qulnt- comranç&ea 4a orvaniaaçlo
Jatanlalnar:Lal do 'h'ab&lbo (OIT) 1
ralatlva ao bul-aatar
aarttt.c. ao aar • no porto:

• Conqnçlo n•

lll,

~

trablllbadoraa

·-

a) a •"P~~'•••Io ·~.rokll'oadore• . . rlti-•• 00> ~dnh•lro••
,,,.. tOIÂa• •• ,..._. ~r..,•da•, mo. •""lolv•r C:OirfOo a
ktrdo ,._ Mv.t.o
..,opriHaD.. •llbUea

.., • -..r... lo

- eonvançlo n• 164, relativa 6 protaçlo lla
aaalattncia Mdica doa trab&lbadoraa . . ritlaoa:

aatlda

a

••Uc:aoiO 1
..., prlv...,,

....u.,

,.r'II'ICO&

.• roa.au.,., ••

._,H

..

a

.._,...aclo -r111 . . , . .
"'"' lllo . . )a - na•io . .

MrYlCCI" . . . . . . . . . .tar•

---.. .star,

ew.ltoraf •,

... ,,,... _,_

ncr•at.lvo•
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 54, DE 1994
(N" 215/92. na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo no Campo da Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Goyerno da
República da Hungria, em 19 de março de 1992, em
Brasllia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo no Campo da Coo~
peração Cultural. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em 19 de
março de 1992, em Brasília.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que resultem em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares a que, nos
termos· do inciso I do art. 49 da Constituição Federal. acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua pub!icação.
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ME:\SAGEM :\• 135, DC 1992
E.~~;elc'n\l~o~~ml>' ~enhui'C'J

De rol\lonnuJa.k

~om

doia pabes,

MrmbrUI •.lu ('unlf'U\U Nlol.'l<lnll

u llnpu•U.I nu lltliU 4V, ltii.UIJ I. 1b (ullollltUIÇiu t·<'o.k•al,

u:Mo a bonn de 1ubme1er I elevada \'Oft\ldcnçlu lk Vuw.a.~ l-•.u:cltrn;l~ . .-·ompllll\aúu lk'
EltpoáçiO de MoiiYOS do SeMOt M1n1stto de E.Judo d&.\ Rcla.çOcs E~u:notel. o tcato do Acordo
IOlln: Coopcraçlo CultunJ ct:kbr~do enm! o Guvcmo d• RcpiJbhu

FcOcnuu do Bras1l e o

Oovemo lia Repáblic• di Hunsna em 19 de mlf'Ç11 de 1992. em Bruma

~
o pr11enta - AC'Ordo reqa todll
1nJ.c1&tiv•a do c:arlter
C'ultural, edu,·ativo e ••J>Ortlvo l<tv1d11 a •feito prlo coverno • palll
inautul.(ÕI;I 'JOVernalfltntail 1t nSO•'JOvcrna-ntul d• wo1 d111 rart••
COflt.rat•ntcs no urnt6rl.c: <111 o11tr11 Parta Contratante.

de 1992

,;,.

Aa

Pu·e••

Contrauntes

p~aelo

' o

.l.ntore.lll'lbl.o

•

a

COOp411'1~1a

bilat•r•l nos c ...poa d• cultura, da aducaclo e doi ••portes,
- d' -2 i ~,..é' 4Ã~t.G:, d<.. obaerya4•• a a_ rupec:t1Yaa ~O:Ufbl•ci!~e• a I\OI'IUI, " • c:G..o o dilpolto no
Jf.f'tl.$•e#ÚI
1'/.;Írl".i' p/? ,;.~.,·+/lVI~,:" ~..t:; ~4., ~Á'#~:r.J
.
Pl:'e&ente AcOrdo.
~
•
..t.~
ltt•I7"":S I4.U ,{,( -~.., ,
•
~"f.,-2 Ao ~ 7,-..-<~

,4-

:;~.

••

Br.s1Ua, 29

de 1992.

abril

O lntorc:irob.t.o

podar :lo
S®•eto li eona1dereç•o d• Voasa Exc:altnc:1a o anexo texto
do Acordo IIODre C'ooperaç•o Co.alt.\lr&l entre o Govarnu da llapulol H' I
Federativa do araeil e o Governo d.11 Rapo.abllca dll. Ho.anqr1a,
IIII

BraillHI

holll•lll

...... , .......

.,.,.,,., .. , ... ,.,.

<,!fUI'"•

····~···h·t.,.

•ntre

11 Panas

Contratante•

pllistlçoa,
d•r:oradoret,
daaornhlat&ll
fotliqrafos 1.rtii\t1r:oa, dançar.t.nos, lfiÚI1C'OII,

llllrl&do

"
••.••., ... ,.~····

e.;~oper•çiio

•l o 1nto:reltab1a da aat:rl.torea, trldvto.rea, 41retoras, atore1

19 da ll.at'ÇO de l'U2,

IIII

• a

o.:~~t~~praendar:

.t.nd111td·,•••
a

erq11~teto•

9tadu•t:~l

t:l a crl•-::io da rurso• raqularltll de l[n'l\111 port\l'l'lllla,
lltltru.'ura a CJ,.Y\tu•-:;o Dl'llileuaa unuera1dlldaa
húnqar••• a di .Un'l""• lltarat.ura • l.'ivUJ-uc:OO n.:ill'llll'll
- univarsid•d•• br•s11a1ra•:
di a tradu.;Xo • a pubUcaçio de oDr11 Utar,r.l.&s o artht.ica•
da 0\Jtl'a Parte Contrat•nte, da raec:nh~tc.ida quaUdadeJ
a) o 1ntercilllbio di Uvro11, di publ.icac&.e Nlt11n1s •
te
:Lnfona&o;Õia
sobra
ta\llltllll,
b11J~.ioteeall
O\l~r1u
it••titu1.<;~cs culturah,

,,.

1''"1••••••••· "••·•·1"\·'" •

aa ..:rttorea, 1rtlat••,
111\att<""• •
1 J>Ubllc:aç•o fJ• otHI• llt•tltt,uo o.l!.>l dut"
<1
tru~"
o.ll'
Vla1tas de pasquia.adorcnr;, t•om vutaa a preso;orvaç•o de iuqarer; "
ob}etos hlstoric:os; a c:olaboraçao na ar•• do C:ti'I<Uia; o tnc:lll'ntiYO a

p<lt•••·

cooperação no doall'\10 da. Rduc:açbo: • a. orqa11uaçà.o de tumtfestaçoer;
c:ultura11 e espottiVII5.

fl o J.ntcrcW.bJ.o
raelprocru •

J.

sio daslgnados pelo Acordo como
l18plellal'ltaç-io de IIIU&5 el&ur;u}as.

..

o

Governr.~

eoordenador~r;

paro~

da

da

fllilshs

edue&C10nllil

d•

Lntar•·•••

'lt a OI:IJ&ni•ucZ.o
da .,.nifaltii(Õitl cultunJ.s, tah c,..,
axpo•J.-:6111, eonfarúnc1aa, npra••nucõat Ullttdll, 11101t,1111

brasileiro rotiticar o presenta Acordo,

para o qua

nac:essaria a autor.iraç:Ao previa do con(Jres110 Nac1onal,
temos do art.1qo 49,

"t(elto

t:lne-t.OO)'rhf1c<u, ptDijtaMill

;;ara

-aii:'IIS, ltlj .. \,t.'llhll
t:ert-• asportlvo••

eontol"llla c:5

Inciso l, da,CcnStltUição Federal.

'·

dlt

dlt

tl.,n(l,

telltYII~O,

e•lhl\i.ltl

llflr•aetnll(i;),.

f'lfi••Aa•a

•

eo.nsLdel"açAo
C"•

tla<:Lonal,

"'11 ........

ll\'t.11"1' 11 "hl'l·l•• t.l" 1•~··· '''' ~··•L•l" "'''''" '''"Pelll•;'" '"''"'"'

al'ltre 0 covarno da RepubllCI hdcut4YII do Iras: I a o Covllti'IO ri•

~tuo

. -!,-.........
'.·.

ACollOO ttrrlt!! o GOVEfiHO

.

p.-.

~·

'~.

'

..

.......... ··-','•

1"'PII"'•ntllr

o

preaenta

1natruro•l'lto,

11

••rtea

..

7

J!:~t.arlorel

fiEPCIL1Ç'A FEtlF.RAT1VA oo nAASII.

0/1. RF.P0BL1C'II. OA HUHCRIA >j0

.

d.,

'I'· ... •-··, •

""···· ... JJ '·"

i

A fllll

:.
o\a rartc1 C'ontrat.antel Cac111tarlo, 111111 napectivoa
territórios, a or']'an1z_açio 1\011 prc, • . - s trillnds da J,.fltltrc-.10
CUltural, ll<lucaci.oncl a- -~apon1vo nc: !lllbho do pfe1unte · -'c:Ordo,
incluli.Ya qu•nto ,\ 1d11l1uio e 1 lllfd• da lflllttrld ut.btico, obrae da
arte, .atanal
dld.Õt..l.c:"O • aqu.ipii'IIÍito ~:Uitural • a<luc:"ativo, • .,.
c:"Onformidade cm11 1 la'l11l1Cio n11:10nal vl.qente.

urtlt

Hlnistrc: da Est11do daa P:al.açõ•a

õ ":•.,

1.

Cc:ntrat•ntct 03tat>eleeer:io, de COfllu.a, •cc:rdo proqr11N1 trlanala de
intcrc~""bic:, "".,. t:'Ofii[•U'I'noler:in ulvid.adea de cooper•c;o, 1111110 t:'condlr.iMrl hnllnc:dr•s, enu~ c:utru, essenc1a1s a 1111 concrnuaçio,

~1\1'11>0

011

C'OOI'ri'UIC~Q

r.

0 çovr:uNo

Çtfl:TUH.AL

C'O"'o coor~•n.,dor d~ lU"' partLL'If>IIC'ÃO n1 l~ltCII(.io do Pt•l•nt•
Açc:rdo a o Cc:v•rno hl'inq.aro d•ll')'llll, p1r1 o Jlloarno C•'"• o MlMat<E-rio d.a
C'"ltura 1 Ed"t:'IIC'l<l.

O Govern<J da flap\l;:nic• Fed•r&Uv& do lnul

O Governo da RepúbU<:• d1 H11nqtl.•
[t1oraviiM.e d4'MOIII.I.flldoa "ttarus C'ontrl't.ant••"t,
In1p1rado1 1101
pnndp.ioa dc:
n~pouto
fiiÚtuo, da n3o ..
int•rvanç:&o noa a•suntos internc:1 • da rac:"~prc:eJ.dad• d• v•nt•qenl: a,

'·

11'1t.ercilllb1o • de çc:opara-:io C'~:tl.t~:~ral, <tdur.atlv• e espurtLvl rt~tn
Plrtes C'ontr•t•tltal, 1nc:l.utdol nos prolfrllntl tri•n•1• mc-1\C'ICI\.adoa no
o\rt.iqc: IV ac11111, sario tr.eadu pelo• 6r9lo1 C'oordanlldOr ...
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J.
As Puua
Contntantll ••
a1U•'"It1c• do pr•nc:onte Ac:ordo todas
~ltural, 1'11urArlona1
l'lttll

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 24

(>U "'"1'oruva,

C:OIIJIZ'QIUtell •
'"'b'"ater
11.11s atlvidsdtl dt, n•tureta
r•allrAcl&a no t•rrLt6fl(• elA o~tr•

Seçi<>R
O.• Atrlbulçõs do Congraso f'fiiCitHMI

Contr.,LAn\eo

Art. 49. É da competénda exduslvo do Congresso Nacional:
resolver definilivllmente sobR! tratados, acordos ou

I -

1.

As Partaa Contr,lt.antes po6erio celebrar, por v:l..l diplo'".tt.t.e•,
A)u.•t•• CCIIIIpl.... ntarea ao presente Acordo que v1"11 i cria~lo de
Jn'Oil'-1 de tnb41\ho cu1tro untvertid.adea e .i.nstlt'll~~ões de ensino
sup.erioJ', be11 e01110 ••ntro institu1çi5es ;-ulturail • ssportivas, de &IlibO•
os: paJ:aes, que dt!ltJSII C'Ciopsrar nos ;-aropos d• cult~o~u, e,.~o~ce~io e
eal'Qrtes, e111 eonfor~udado co• os pr1ndp1os • d~rt•odt1vos dlfste
ACOrdo.

O~o~slqvor

:Z,

...,....,..

dtv•rl s•r

•••ocUhestl\o

10

pre"nte

Acordo,

011

s1.1a

nvhio,

propost~t por ~ota dlplo•lit~'"' '• csso sprovll!,o flOr 11111bss

l'lflSI Cont.rU~t!llS .., •ullnofo •• Yi'l••r "' 111111 11• o•l'•ld_,.,,

•I•

M'"'" ''"

h11't'lCO V! I

1.
Csds P•rtl Contrltlnte notificarl 1 0\ltr& do cw-pn111ento dos
pz-o"di-ntoa sxiqidos ,.~.,, reapectiv•s l.sogtsl•c&es p•rs I •pro;we~io
do presente Ac:ordo, o quel entrarl e11 viqor JO
parur d• d•ta de
neeb1Nnto da 11lt:L•• dessll not:Lfieacha,

•:11•• •

:z.

o presante Acoria terl d~ouaclo de ~ lc.incol tna• • ••ri
aut-.tlG'eNnte r1novsdo pon porJ:o<1o1 ...~~~•ni._-oa ·da .,.. ano, • -no• ""'
lllllt d11
Pertos Contratante• Nnit••t• i aut.ra, por Nota cliplo10h.ie•,
"" ~ntenc';io ds c1en'llnc1i•lo. N•ne cteo, a denl:onde •11rtir.i •f•\to "11
•s•• ctepo.a.a d1 recN.I.dt • liiJ'<'Ct.i'fl notihc•cio.

'·

JIIU'Jra ..l l
._-l<JII\Cll,

" dtl'll:onc\a 01.1 o t'r111lroo do prs1e11tl Acordo
rrojttl•l •1•1• d•<"orrpn1•• • rtio c:uncl'll[rtos
01 .. 1,11'1 sar&o (U)IIIIf'lll Cl.l"'tUh1"1•

nio ersuri
duunt• 1\11

atos lntemacionals que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrlm6nio nocional:
..........................._,._.... "":i;_"'' ......
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(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N' 55, DE 1994
(N° 28.2193, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, concluído pelos
governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do
Uruguai, em Las Leíías, em 27 de junho de 1992, no
âmbito do Tratado de Assunção.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista
e Administrativa, concluído pelos governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, em Las Leiias, em 27 de junho de
1992, no âmbito do Tratado de Assunção.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimõnionacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

reHo •• •radua, ao• I~ di .. lia • .:., ile ~,.~o.<~o-W\40de nu,
,. cloit IISillf'loU(IS ori'JIIItll, 1111 l[n'J'IIII part"''"''''" .,.;nqsf'l, llftt10
ll/llbOs oa ts ... tos iq.,•l"''"t• ,..,tint1cos.

MENSAGEM N' 133, OF. IWJ
(I.Ju 1\Mkf

ti~GCUUVU)

scabon1 M1m11r1:11 ôo eoap.o NsctaW,

0t ooafonaddtdt com o 4ilpi:*D DO anilO 49, 1DCilo L di ~ Podlnl.
,..., • ..,... COIIIiclln;IO
v- ~ ....,.., ....... ck"lbpos6;IG c11 MoUYW
~ MIJUrO • s..cto dllll ~ !ll:ltlriora o la10 ôo Procooolo di ~ •
~ J~- ......na ctril. c~ T~, ~.,, QOIIC!Wd.o
di .v,..u.a. do 1n1ü. i1o P'lrquM • do Unrpti - l..u 1Aiu. Z7 tk JIIIUio
. '19'2. 10 labiiO do Tnlldv dt Allullçlo.

*

•oa--

Pl:t.o GOVEIIHO OA N:I'O•t.IC:o\
FI:CIEAATIVA 00 DAASIL
rnnCi.liCO ltCICk

CONSTITUIÇÃO
aEI'im.lcA I"EDERMIVA DO II1ULSlL
1188

.......... ~- .. ···~·····"········· .. ····~·~~·~·
Titulo IV
DA ORClANIZAÇÃO DOS PODERES

C.pltulo I

DO PODER LEGISlATIVO

-Ü).oliç:Ao o• MoTIVOII Kor 071/ll.r•III•1/<:.I/•IML:'·IIItiiC, •1• '•1• '"''~'I .\t
UfJ, ~h; Senrtor Mll\lltro •1• hl••1\• ·1~• "•1•11•'•• ht•l ,.,, ...

Sl..-o • oone.l..t.r•v&o de ~.. ho•ltncl• o ane:~~o
H
peh <~~Ul . .
•o refe,..n4o do
.--:::.- c~ 1f•o.t.onal o te.t• elo Protocolo 111 eoop.ersçlo •
AINiiat.lllcii:L•
.1'\ll":l.ld.l.alonal
•
Kst6rb
c:lv:Ll.
c ...relll,
~lbl.U
e .r...-.lni•tr•tlv•, conGl.ulde r.. r.tl\•••
~1M, • :a7.oe,ta, pW ocu11.o ele n: hwlito 4o C:On.•lM
do . .reMo ~ do Slll (~), que o sprovou pel• Clecial.o
n• o•Jt:l, -11G11:....., • - <UrY•~ elqn•tarioe q\1•
1n1Qlo ao1 tri.•:Lte• 1nternoe _,e.:a •u• r•tlt1c:açl.o, c:o• vistas
•ua pront• entrsde . . v tqor.
pro,•to

..,.--v_

•w:..t•

4•••-

2.
o lnatru.ento e• •preço for• r\lbrle•do dursnte 1
JleunUo de Minht.rN- 4& J\llti.;• d.o UJICO.UL, ehtuada o• Porto

Junho de 1994
{qUIÇ\1

di

el1b0r1d0

10

U

I

J>lll

di

•elo

lfl

ltU,

o;'Oiilll<t

tllp<o<:tiVI

COI

blll

TlcniOI.

IIVI

c-unlc:arlo dlretl.,.ntl

Plr011tO

11

I;IIE'Il

I

I

I\IC:IIIic11dl

de

llt.lblllc.t'l"

l)o

r--..;~

lnterYin~lo

per•ltlndo 1

de outr••

IIIOPTI 'fVI 11)1 nl<'lllhlo.

11" '"""

tlllfll'l~·~~ .:~ ...
,....... , ............. !,., , ..................... , .............. .
\ÕQYtrJIQ 4&PCJ1Lt4JII<I, u •111•1 •laia o\11~ "'""~·~·I.,.IIIU &•11 J••all •••••h•l

rut••·
A Autorldad• Cantral pod•rl ••• owl>atltuldl ''" 'lii&Jquar
- n t o , <lav•ndo o ll:atado P•rt• C'OI&wnie•~ o hto, no ,..U br•v• pra•o
ponlval, ao Govelt'nO d•po•1tjdo <lo pr•••nt• Proto.çolo, INr& qY& di
conll...:l,..nto aoa 4a,..ll &atadoa Pa:rtaa da aubatltYlc-lo etetuada.

tora.l l l i l

&<Jiil cl• c:oQ~nqlo jUCUeiii:J.• no tU1to di lnt--.raç.&o
preeon111.S1 pelo Tratado' d1 A••unçto.

1ntr1 11,

_,ltvr\dldll <IIPIC:ti~l"'lntl c:CIO~tlntll,

prlnciplil

oD)ethOI oonel•t•• •• <:rl•r ua quedro )undhu.o que ver•Lt• '"'
n•c:Lonell 1 rllld•nt•• p1r111n•nte• ter 101110 I Ju•Uq• \SQI
Eatadoe P.rtll 11 I<Ju&Ldadl de c~nd1ç0••
•l•plltLc.,r •
apl1lna~r
01
tr.liaLtel
;urledLoton•l•
no1
oaapo1
por 111
&branotldoa,
co-.o r1111l.tedo :t.o 1ntenlltlelç6o d11 r•l•9611
11U'1diCII . .

Sexta-feira 24 3403

DIÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tonal

J.
O lh·••U, a nlv•l bU.u•r•l, j ' h•vh corte:luielo u
•cordQ •-lh•nt• co. a llaP'lbUc. Ar.,entlna, . . &flQ•tcl ela 1991.
•
racant-nta o tal: t..W.. c~ a R&J~!Utllca oriental do
Un.~qw~l,
••
daaa-.bro elo
p•••ado.
O prl.aa1ro da•taa
lnatruaentoa
encontra·••
aob
cont1dar•q'o
do
Conqr•••o
l'l'ae~ionalr o a~ndo ainda n'o lha tc;~1 .w... tldo, Faz·•• aiatar,
no antanto, llllltUataralizar •••• cooparaç.llo, coa vlat.•a a
aaa..,urar- 1111 trata. . nto unltor.a ao ta. . •• to4a a •r•• do

C A P t TU l.r O I1I
I<ruahlad• no Tut-nto rroc-•nual

~01

cldadioa

"""'••••..

•••ldantaa p•r.,ananta• da u'" ..toa ~u&rtoa
con<U~.S.•
dOI ci<lartloa • ralld•ntaa
jy~Uoti;IÕ rtane

a oa

1111

A nacaaald•da \ta ban10n11a01o d~ textoa portuqut•
a.apanhol ratantaraa o envio, r--1• C'11ancalar1a paraqu.la,
da~it•rta do
ln•tn~aanto orl9inal,
da gOpia aut•nttea do
pra&anU
Prou.oGlo,
11'141.~1
~*"
..__
intcrlo
da
prooa~HG eLa aprcvaçto parl-t.ar.

,..,_,

<4..

•

11<1

P••aoaa )"lldiC'ft'l
conro.-- •• tat1 "' ,,,,,,,.,..

raqlatrad••

11..... 1~t.,

Nlllhu.. cra01;lo
ou dap6•1to,
qudquer
qya
11)1
'd•n 010 1nao;1o, rpodarJ aar l•po•U! •• raalo da qYaHI'Ia4• da cl~a<11o OY
raa i.dant• par-nanta 4e <>Yt:ro l:atado Pllt'ta.
o parl1lll'•to prac-adlnt• •• apllc:arl h pa1aoa• ]uddl>:fta
eon~titYtdn, aYtotiudaa 011 nqlatradaa <:<;on~o:r.e aa leia <lr. 'l"·,lflu"r

PEMAIIDO KDntiQfJW CAJIDOSO

llinl.atro ela

••t.aclc;~

d.aa

hlaç~a

•:Rarioraa

'~O!OCOLO 01' coorti!AC~O I: AUt!TtMCU. JlliU!ptClONAL EM I'IA'r_!IUA

CIVIL, COI'IE!lCtr.L, TMI'IALUI$TA
Oa Govarnoa da ~a-p<lbllca
do tJr~aLL da "•pública do Para9U1L

r

l\ni411U_5_TAA't'I_VA

dnft "t1udoa Partel,

llt9•ntlna, ria "•poibllc~ ''"""~'I v~
1 da ~&pública Orlan~al "o "•"""'"•

CAPtTUl.O tV
Cooperaçlo •• Atlvld&dla de IIJI'Pl&a 'l'rl•tt•

1

Pt"obatohlal

C'onaid&Tando ~~~· o l'larcado C:o•u• do SuL Jl1r.llCOSUt.l, provi no
no '!'tata<lo <la .o.uunt:'lo, aatLnaoto..,. U da 10arço da \UI, IMPLH'& o
r"'"pro10la•u o1oa '"'"'"' •••••• da harMOniur 11111
'"'rhlaa p•rtln•ntt• para obter o rorttl•IIL-.nto

........ ~~a
~O

VfO~IUO

••••
rJ•

lt•l•'l••foiOJ

O•••)oaoa
>la
prar.ovar
)IHUIIIcto,al
M&t,rla
&IYU,
CO-f<fl&,,
tralo•ihiUa
•
•<l<ollnlntnlva, a tl10 <la •nl• CORttlbll~t pU'I O <ia••nvotvt-nto <1•
'"'' rahcti•a d• Ln~e,nçlo " - b••• no• pctnolpto• do nap•lto
aob•nnll nae1ond • 1 L<Ju•U•d• de dt.-..ttoa ' 111te:r•n•• rae[procoa 1
.:cmvanc::ldoa d•
qye ••t•
Protoeolo cont.riboid Para
tr•t•-nto _,al.tatl•o do1 ei<la.t&oe 1 ralidtnt•• perae,.ntaa ~o• l!audol
Partia do 'l'r&tldo d1 AtaY.nt:'IO I lhto1 faoUltllt'j Q Uv:re a<:IIH
)uii'Lidido not :rderldOI &~ti.SO. para a 6et111 d1 I&Y.I di.UHOI a
Lntar••••1 r
c:onaalant•• <la l.-po:rtlna1a <li qu" •• r&YIItta, Para o p:roeaeeo
d• Lnt•<Jit'aqlo lloa &ata<IOI P111't11, 1 adoJio •• lnllru. . Rtoa c-na q~e
c:onaolld•• • le'fuun~a lY.ddlea 1 ttnll.. : : - UnaUdaoh attn11lr oa
oh]ntvoa do Trnado <la Aalllncil.o,

C A''p
Coopou~.lo

f•

T U t. O

• 1\UIItincla

Ca41 lttld<> PUU da••rol an.,\11 h

.UtCI't\4.....1 l\1.1'1 ... \d-ala

••t''"

""'""''" ''''""• ,,.,........ "r•••l•t••
.. tfrla O:IYIL, I'OI'ItOL&I, traD&Lio.UU
p01 oiJ)atoo

1.

,.att• ,,..,,,.,,,-

e-

11 diilqineiu

da
ahopl•• tri•Lta, tah
cLUç6ola,
1nt1•açil&l, cltacil•• cc.a pruo daUni<So, notU1c-açilaa ou
outraa •-lllant&ll

.

[

J~trllo.Jiclonll

"
41

••

llllllvlduaUndo
natYI'II. do
~r tau

"~·to

•

,.

•xpadilnt.,
juho • d o , _

.

eilpta 4a pat l~lo tnlc\&1
'''"·~··~'"
ut4•"• a aopa<li('O 4• CHia l<>'fUÓliiJ

n-•

d.,..lc:lllo do l'f"""'"l<'lr .t1
.!!atado '"quar1dO; "houv•r1

••

11peeiflc:açlo
dc.aic:lllo ola a

ç,,r-rut.o n
Cantrah

tl tnrdl'llll(ll.o aotiU' o prelo di) qu.,
pa1a '"•dtda para o:u,.pn·hr

'11

I'••••"''

'"'' 01 ar•uoa do
Pr<ltocolo, <.:•da t.ll•<lu ''·"I"
&nlllc•ri ..,.,, "Y.torldada Central ano;~arr•q•<la <la r•c•ll•r • <lou •n.S•o•oonto
ia pa\1~6&1 <la 111htlncla )UtU41ClOnal "'" 10Uitl1 CIVIl, ~o-r.:ial,
traO.lhiata a adodnlatratLva. Pat"a tanto, 11 ,o.ytorldadaa C•ntrlll ••

da~ talo

"

1••rt• uillc.'ll•n••

al lnd1o::açlo do obJ&to di c&rt• roqnórla,
d-idllo llo daatln.cb1o da ... ~ldu

.o.u~orldadal

'4"'"""' '""''

"u &dtOI/lliHIII'Ia,

0::010

o

daa ror••• ou proo;~a4i,.antot aapael&h
h•v11 1 <la cuMprir••• a o:e><~~uçlo aolloltad.,

<I'"

no

n01111 • o

dtapa, • ptuoa .tttada

daacu~J<o

llt q:ualqY•• out<l \nlorM•çlo
c.art• ro'ia\ilrla.

., ...

facilita o

co• qu•

t:''•'"PTI"''"'" "'

Sexta~fcira

3404

rc,qa~ór••

24

DIÁRIO DO CONGRESSO t-!ACIONAL (Seção II)

Junho de I~~4

"'" c:.oto d• au •oliCH.odo
d•v•rl ta.,g,f,. cont•r:

bt

11-e • do••c(LLo de tan.,.llnh••
lnatlt"Lca.,
d•YUI LntGfY\tl

A

cart•

""

'I"'

roq•t6<la

d•v•rli

••r

P'''"•• ""

ou~•••

cu,.prld•

de

<>ilcl<>

vul•

•utor.d•d• )>JrL•dL<:lon.ll c:~uon.u o1o F.1udo ra<~u•r•rto, •
'''"'"'"''
pO<Ieri d• ....qu·-•• qu•ndo • ,..dLd• 10Uc:H•d•• por •u• nnur,.u, ot•~u
contr• 01 principio• dt ordalll polblLc:• do l':tUdl> fl<l"ot<Ldo.

)urLtdLcLontl r~utrtdt ud G'OIIIpltoln~·L• ~''"
quettÕ.I qu 1
IYIC:LUdtt 1111ndo d'o cU'"f'rl,.•nto <lt

11. IQtorJ.dt.S.

d11

C•to

,

••l••

•utoud•d•

)UrL•dLc:Lon.ol

'"'~"•ri.S•

"

dtc:Un

I.,...,.P"'t.tnt• para pc~•r .~o·'tull1t.lclo <H c.rt• rotttócl•, r•-Uri de
oHc:Lo 0 ,
d~n,oe e
01 '"''c:..-nt••
do "''" .lo '"torirt•d•
)UfLidlc:Lon•l

ç-peunu

do ...... S•t•do.

AI c:uul
ro;><~lt6rtu • 01 doC1181nto• '~"' •• •c:OIIII,.nh•"'
rtdi,Lr-no
LdL~•
dt •utorLdt4e raquertnt• •
nrlo
""'"'P'"h•d•• da""'' trlduc:•o l'lfl• o Ldl-• di tutorldtdl ''"''"ride,

4 1 .,.ario

'''I"G<Ldt po<lerl, Gttn<hndo 1 IOII<:'H•~'" <Lt
Lntol'llltr o L"'l•r •
• <ht• 1 ,. qu 1 • '"•dld•
<:V111Pfidt 1 o1
tl111 dG ptf111Ur qv• 1 IUfQfid•<ll

I< •\OtorLded•
tutor1dtde raqu•r•nte,

•ottc1tldl

1•rl

fl<]ll<fl'<fnt•, 11 Plrt•• ln~•r••a•d•• "" ••u• r••pectlvot <'f'U•tGnhnr••
<:'OIIIIp.II'I<:'GI' • GICifC:II' 11 fi<::Uld•dGI IU\GI'11.dll P'Gll leqlll•o;lo
d• Plrt• requerilf••
1")11 . .

A r•r•rldl C<:~.,.n1cl(i'JD
•n.ttctdlncria, por int~rHdio d.tl
Pll'tee.

••..,.di

ef•tu•r·••• c.- • d•vlda
ll.utorl<illdn C•nt~rlil do• Elttdol

d•
0 pt<hdu da r 11:;<.mhG<::1-n\.u • •M•c:uclu d1 _ltnt.enc•• •
arbat.r•u
pur p•r~•
d•• 1ut.uud•d•• jurudl.etvnaal ••ri
~rt•at.tdu por
v11 d• c:lr\11 rUOJtt6nu • pur ~t•t•r•Uiu da "ut.url<iltde.

l•udul
certa

A lutorldld• jurhdldl<:lnoll tnctrn,tdt do <::\llllprl-nto d• "'"'
row•t6rh tpUctri 11:11 ltl lnurn• no '~"' 11 reler• •Gt

f-Ilo ub11111te,

1 ~IUI

fU(IUllril t•~•lll~

t.r, '""'li III! o L''"'''''"

... tor•d•d•
re•t'""""''•
trn•UI;Iu
••~•111tl,
••••ttlndn•••
"""'"p~ 1 ,. 1 nto
dt
torlllo~ltdtdll
•<ll<:l<>n•l•
~•
•llll'ljncl•
<11 •·~•t•
t~<llt6tl•, 1-ptl que IUO nio IIJI lft•'OIOPit[•tl "11«1 I nrd1"' Pf.i>IIC:I •I<>
r.~tJdo ra'lu•tido.
di

Cent.nl.

.......

•

,

..

,,.,~

........ ,

. . . ., . . . L

r•••·lut

r••••• ., .........

, ....... a . . . . . . ., ........ ""'"'''·•·••·

nt<:etelitttl 11111
~1\.tdu

<I• "'' l'lt•r

'I"'

••I•"'

III '111e tlialiiO,

''11"' C<.l"'" <>t dUrYIOI111ul enai<UI "'<:'lll.iuul,
lrldvudue p•ra u 1d1""" uhCioll du Clildu 1111
qu• •• •ul<<:tll ••u <eeunn.c•m•n~u 1 execu~iur
diVtd•IO•n~•

.:1 que

.,..11;,,.

d• ""'
Vr'l'lu JU<Ud>clun<ll
uu Ui>ll<'ll
•e'I\Oftclu ~I nur.,•• <lu E•\oldu r"<l'-'•o<1u •ubr•
)Utt1d1çi" tnllrn•elun•11

""'",_~1~11,

di que • p1 rt• cuntr• 1 qu•l ''" prel•n•1• •••<:',.tlt • <l.,r:u.iu
t•nlt• •~du
dGY~dollllentl
o:Htdl
1 ~tnltl 'l•r•nlldu u
tliGrclctu dt 11\1 cbr•Hu dt dtfllll

DIÁRIO DO CO 'GRESSO NACIONAL (Scção II)

Junho de 1994

......

.,...

...... ,.

~~-·
pÜbhc:a du

Sexta-feira ·24

................ ............

,,.,,,,.~,,·,.,

~···~·'·

,,,

~

3405.

'.''".... '"' -· ....· '"'"'
oo~•>~>•••

••LI,

"'"

ttudu ,,.

1/1111. IIUC\IçiUo

oa cequunua
aa~lf c:uni.LdUI n.a c:<ipLI

d.a• &lin••• 1&1, lc:t, fel), 111 • rn d'"''"
••niintic:l da aentan<;"a '"' du laudu ubural,

• qut 11 11'1f1r1 o ~rt><fO tntlç\or pcd1ri raoc"t..i•

A ln!or<.. çilio

JIIOtdLçlo do
P••~• IUtorid•dll
Plttl di CUJO dl<tltO 11 ~tlt&.

~ooumtntot forntcidot
Elt~.Ju

" parta

arbnral de

qua,

Jutao, LnYuqu•

\IJI&

aantança

uu

""

outro

r.ttolldo,

per

.,.~o

<k

dLplot~titLctt "" con•ul•r•• do

l&udu

""dua Ealadul ••rtaa dauar' &pranonar c:úp•• ouLinL..::a da

aarnanç& uu du lludu lll'btl.ll'al <H"' 01

raquaulul du lr\l<jlu prac:adanta,

qu1 fcrntctr •• lntorftlleÕtl 10br1 o 11nt~o!o doll
dt nu du1uo nio u r ' ll'llpondvtl pel.., opln~io 1111ttda,

O E1t1do

alcanc1

1•~;~1

"''" 11Uri
tornacldt.

obriq•do

a

UO!III\'IIh>

"'"
apliC'III'o OU

~~

nu

a

r,.;IPQIUI

fiiJIOII\1 lll'lhllll,
~III

C ... rtTU\,<1

Coritlllt••

A&

l&qt;~ndo

dirllto,

rl<'abtr •• ~1114&• tnl"ll'.,lç611 "'" ••••r•
ft&lr tp\11'11, L' <11!1\\Q 111111'"'''''' ''"'""''''"

O !:ttado
obtl~ldO 4

apllotr

AUtor\d&dll

~oluç.lo dt controYártL••

C1ntll'lll

dOI

l:1t1d01

Plll'tll

rtaUatrio

c:ontult&l '"11 opoll'tiiAldtdll qu1 lhel lljtro ""'tu-nt• convtnt1nt1e " 1 hnalldadt< di heUiur , tpUcttlo do pn11nt1 Protocolo.
~

sa ,.. .

1ant 1 nç& ou

\100

Ztt&dOI partll nuaa eontrovill'tl• tobrt
gu o nio cu.,.prllllnto daa dllpOtLeaat

1&\ldo ubltul nilio puder t•H •fLc:iic:i&

tot111d&4e, a &utoddada jurudaelono~l C:O!IpcUnt• do rat&<IO
uquarldo pod.-rii a.t.IHr '"' 1Udcrh puc:lll aadl1nt• p•dLdo 1'1& pule

eM III&

lnt'!r .. eada.

01

1pl1caçio

1

Lntlrprltile.Õo, 1
dattt Protocolo,

rrocunrào ntoiviwlt 10td.l&nt1 ni<IIOOõi&çõea dlplodttc•• dtrat••·
le, llldltnu tll.a n..,.,..:h~••· nio '" <lhl'f•r • teol'dO ou
11 ui colltrovhah for -.,tuçlon-.11 lptl\11 pu·cl.ll . . nt•, lpllcar~••wlo
proctdillltntOI prlvlttOI no Prgtoc:olo di ltttllil P•r• 1 '"luelo d1

01

~onttovi~tlat ""'""" 11t1 1ntf1r •• vluo, t ·~''"'"~<• ni., fno ~·•~··-•·'"
~\ltiiOI

Oa prOCI~H--nlQio

lnt'IIIIIYI 1

C:OtJpclfnc:la

dOI

lurt•dl'{LURIIIo 1•111 Cl"' di ''~""'IIIUI-ntu •
<lU
d<11 lllldot Hbltr4\1, urh U<jldol t>eL•

.. nun~••

flll•let \VAI

~lfO<IIIIntl

•.. ,,

1
•••'"1\A" • &1
lal do F.utd<J

,.

~

" f r u ,, ,,
AII'I'ICO li

Pll'ltantt
Protocolo. plll'tl
ln~•qranta do Tr•~ado de
l'.uun10lo, antr•d '"' vlqor ~rlnta !IOJ di11
dtt. di d 1 póuto do
1
1'111lndo lnatru11ento dt rltiflc:l~io, • t 1 ri tpllc•do provitorla1Nnt
1 1
P~ttlr d• 4•ta d1 lU& •••lnaturt.
.

CAP!'fULO'II
Ool lnlttU!IIentOI PolbUCOI I OllttOI Ooc:WIIentOI

O

•c>Õ• •

A

o1
1

,~

Ultputlo;Õt• ' ' ' " ' '

rtquarldo,

outro

•i•

<lt 'uluçlu <JI \:01>1t••Yiool•• <••o o'' ><•r•••l" '"'""'" ol,o

Lnatr-ntot pUbllc:o• •-n..,do• di ,.. l':tttdo Parta tar.&o no

I'"PIIC:ul,

•d•tili~

P<ll

F!<~r••

•l1 ""

,....,,,.,

·'''

rrtt,, 1.,

~'.!!.!.!::• ~ .\,j".~" 4 <.< pr~•"'"" l't••t•l•'•>l•>,

,..1•• foto;l probat6rL• qu• " " ' pr6prLoa lnlttUJWntol p.il!Hco••

01
docu .. antoa '"''"'doa <111 IUI'ltld&dll 'ut.lldlç\on.111
1utorld•d11 da UM <101 l:ttld<n '"un, aaa!IO' ç 01110 •• ••~:rltur 11
p<ibli-:'11 I
C>l rio<"U'"Intol
' I " ' ctrtltl'tUI"'
I
Yll1dad1 ,
dUI 1 a
1

OUtl"ll

·>lllnti<H4 '"' ~ ••cuol<or'"l•l10ol10 '"0'" O ori'Jinal, 1 'I"" lt)&IO
lntu,.oÔ•ll•, .1. 1\ut<•rldada Clntral, tLC'IIO luntol ola tOr'll
l"'llllu<;.io, C:I!IIUC:açJo 011 fortoalld&dt 1nll09• qu 111do 1!1 u 10 111
·•l'tat"n~adot no lttr1t<ir1o <l<> '"'Iro Elttdo Parta.

Yll&C:I•I10<t• •la

~,,.,.,t•r'lua por

C•d• r:•t•do Pana r ... n.r.i, por IMtrMdlo da "utorl<i•d•
Ctntril\, 1 ptdido di outro t:ttt4o Plttl 1 p1r1 fLn1 •••dutiYIMtntt
pUbLacot, 01 t .. •L•dol 011 cartld6tt dot auantoa dot ft<illttrot d1

O Co~arno di F11p\lbl\ç1 do Plttqu•i. 11rá o dtp<111t4rio do
pr111nte fl:otOGolo • do• tnttll''-ntol d1 utLHc&çJo, , •nvhrA c6rt••
dtvld-ntt •uttntie&dll dot ,.,,_, 101 nuv1rnoe dua ~ 1 ,. 1 1 1 r~ta<to 1
Puttlo

llti<IO C'\VU, · - nlnl'l- CUltO.
C A p r 'I' U L. O VIl
lntoii'<Oao;io det Dlnlto ~ltUnqth'o

A• Autorldt<ltl C1ntuu <loa !:ttldot l'lrt•• !oll'niCIII'~tJ~io
-tUIIIIIRtlo & t(t\110 d1 COOplr&t.ÍO jll<liCihl, I dttdl qUI nlo 11 Oponha..

D1 ""''"''
"''"lira, o eovtrno d• ~apolbUct do l>u'&'l"li
not!Uearl 101 Covarno• doe outro• Cttadot l'lrtll 1 d1t1 41 antrldt ••
Ylqor d11t1 Protoeoto 1 • dltl da dt"pÔtlto dot U\ltru.,..ntOI d~
utif1ctc;io,
retto no V•l• d1 L•• t.ella1, Otptll'tiiOIAto d1 M•l•~<ile 1 , ~
Prov[noia. d1 Mendoat, ~tpolblh:t A11'91Rtint, 101
27 dLu do .;;, de

3406 Sexta-[eira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

LtOISZ.AÇAO CITADA ,
. --

-- ---·-

-

·coNSTITUIÇÃO
RI:PÚBLICA FEDEIUI.nVA DO BIULSIL

Junho de 1994

a.
o lnat~nto . . ap~ "•""ltou ••• atl._.~dadoa da ,...
-ia.aa IIL.liaa lMtltutda "'"' •••• tla, •• ,,,.,, poalo conaalJIIo
lee~lM • tocaol ..., OCftl (II:COSOC'), ,.... bOJo dn proOCNpa~ . ., . .
''U'Iatoa • aatadlat.aa • ,.lo _,.... I'IG .,.,,..., -ldental • . . rola~ae
._-lrtr.a4o . . oondllo6o• oonhocldae, aaot.~~~lr•
,....,.,.~.
ar.aboaqOent•• lo 1 ouorra l'fllndlal. a ~·

• ,.. pr••- "'"' -

•••t••

- ,,..,.

1988

aob outroo aspecto., !ol tlatl*-' objoto, aq~.~olo tOIIJIO, do al'funa
projotoa olaboradoa p.a1a Coal•....o da Olroito lnternoclonll Iii•
Or,aniaaçlof • ap.~trldl.a.

Titulo IV

pel' do1oaao.l.a ll:atadoe, ont" o• ~aio o lraaU, • antrou - v1tor
.l.nt.arMG.I.-1-nt• ap6a bavar a1do ratUI.cada por
" ' ' , . ,. . . , tiiJ...OI do artlqo Jtl. ~tll&lMnto, alava•·•• a Mil

~ conYençlo de IIOYI York !oi a\lbtlcrita,

J,

loqo do 1Mclo,

06.0•·•••

•• t'!':lnt.a

DA ORGANIZAÇÁO DOS PODERES
(À Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 56, DE 1994
(N° 285193, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção sobre o Estatuto
dos Apátridas, concluída em Nova Iorque, em 28 de
setembro de 1954.
O Congresso Nacional decreta:
ArLl o Fica aprovado o texto da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, concluída em Nova Iorque, em 28 -de setembro·
de 1954.
Parágrafo único. Ficam sujeitos ã aprecia.Çãõ do Congi:esso
Nacional quaisquer atos _que impliquem revisão da referida Con-

venção, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 0\1_ compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua p;qblicação.
-

(Do-.......,,,.

MENSAGEM N" 171, DE 1993

11

Parta• Cor..tratantoa,

Por •tlYH ~· bojo Mo •• porca~ clara-nte,

tondo
vlata .• apoca ,.ue fo1 conch11d1, nlo tol
daade loqo
1~tldl 10 Co'"fr•••o 1'-Clanal, IKiita ••toara o antltt C'Of>lllltcn
Juf1111oa lllo ltiio•aratr, u inah11n• )r.a•lf>!eJnl\'11"''1\atl ,..,., •• ,... ,
CiiUIIe\lltldP
raa..-11,.,
1\GIOYiall
KIIMlonM•
•·

•1•

par•~·•r ••ltl•u ae •• , ...,,,, oJ• 1••• 1•u
-., .... lfiOI'I •• ~ ,.rte - aprovtlto 'para a ahboravlo daeta
II:JQtOI-Içlo do ~lvH), pl.na•nta tavoriYol I au1 ntltlcaçlo.
Tanto •1• ~JU•, ~ ele Ma'IO aallanta._-a, aou •••"nto -nt. .
eat"ita cozorelaçlo
o 1101 r1tuqladoa, 1 cujo roepoita, . .
1151, .,.,- çoncl~o~in ~tr• convençlo • ~11 o aruU i'f\,lalMnte ••
aasocial'l ptill, aal1natUI'I· C'Onq\lanto taapou~ oata tive••• a.:Ldo,
au antlo, r._tida 1 cona1daraç:.lo do C'onqrasao, acabou. por ••r
aprootada a ratU.I.cacSa, n uto, pelo •r•eU, lflole taU.• adariu, jl
•
lt'l':l, ao Protocolo aobra o latatuto cloa htuq.l.adoa, concluido

.. .,.r ..udo,
~el

c'o.

-

u.oJ..I'l'.

co.o

pondsnva Accioly no rarerido parec-I', o problaaa
ocupa. a convençlo sob axa.e, alU <11 içortlncia da q111
•• rovaata, apraaanta caJ:'tl coJ1Pla:dda4;•, porqr.aa abranqe nlo 16 oa
ApãtJ::ldaa qus o alo por f'orça dia rsapactivaa loqillaçóaa ou. atoa
d• poc1oi du autori<hld.. doa l!:atad.os d• qua •raa nacional•, . . .
ainda aqueles qua voluntari...nte abandonar- sua nacionalidade,
. ._ .c:onaaqUneia de IQOnt-.:U..ntoe ~Utieoa ocorrid~ no p.~~ia ã
or.l.t;l-! oa pra.iros alo c:b~oa aP'.tJ:"1daa --~; O. oU:t:rôa,
ll.pât:ddu ~. o_ .l.nat~to . . pauta .. por opoaiçt.o d• algw~A
pa.1-a, n.Ao com:. o ált:t.o caao.

--5..
de quo

H

6.
Quanto la dif'•J:'IIIt- diapooi~ da Conv.nç.Ao,
acoiUvao.l.a dentro do •ep1r1to da leqielaç.lo bJ:'aail•ira.

aio ol.aa

7.
A daf'iniç.lo dada no- artigO 1 nlo par.ca au.scitar a aanor
diticuld..ade:_ o a . .tr:l"- e, para o• tina da Convonçt.o, "toda pcaaoa
qua nio •aja· QOn•:Ldera41 eSQ nacional per nanb1.111 !!!atado, conto~
sua 1-.g.l.elaÇio". A ConvOIIÇI.o n.Ao· •plica, cobtudo, U
que j ' 90Z . . do al.,._ pl:'Ot09io oa uabt6ne.l.a da parte de 119\UI

pa•.,.•

lnlllll.

dt

9!L

"'

L.

7

..,.'

• 1993

*.

y~/CI'IV tJZ llt>rt!t>J- -..f.nt.. 1)7t:.~j.N.r~,
~f,A:' ...;t'.tf.#'}''u
~· IIJ fj, ~ Sf:;t..~..e Av.it?J T.l!.v ~ #,J,/,11/.x; ,/J:#J.J>

.Pi!M!h•

&.;r~,t.e.S·

Ot"C)anis!IIO ou instituiçio dlUI NaçC..s Unidas, que nio soja o Alto
ComissAriAdO pa.ra oo Re.tug'iilldoa: niHI talnpouco lia pessoas a que o
Estado de t<esiddncia contere oOl< d1re1tolll e obriqaçõas doa
nacionais: nem llquelas das quais e:<ista111 raz;õ.s para se acreditar:
a) quo cometeram u111 crllrua contra a pa~. Ulll CX'im• da querra. ou Wl
CX'im•
contra
ll.umanidada,
110
!IGfltido
dos
instrumentos
iflternacionais elaborados a rospeito de tais crimes; b} quo
comoteriUI Ulll <=rimo qrave de direito COIIIUIU f'ora do pais do s\la
raaid,ncia, antes da seram a.1 admitidas: c} que so tornAra•
culpada.s do aç~s contr6rias aos tina • aos princJ:pios das tfaç.S.s
unidaa.

'.dificuldade.oa
Zl-

a.

conaldoraqlo H

. . - . . - P~~Jl• 1111•1 "
•

t . . u ,..

...,,

'fal'll:,

~nll119"

c.-•nçA• .,..,.. •
•

...

.n

el-a

Vna1 booltncla •

4UMIIIO

prej•t:eo

·~•· ao nt•nl'lllo do foGe!' Leflolatlvo

htatuto . . . ~trldaa, -1Urallo Mt:a-.... , . ' " 1, ~'* .. a11aP1cJos ••

~· vn~ •.

nio parocam suscita r qualquer
artigos
Dio::•m respeito, ro:spoctivamonto: aos dovoroa do
apãtrida para =• o pa.1s ondo :110 encontra; 11 obrigação de o Eatôldo
nõlo taz•t: discr:Lainaç.io, quanto aos a,P4_tridaa, no tocanta .11· raça,
roligUo ou paJ:a de oriqom; t po:sibilidade de ser'"' concodidoa
outros direitoz 1-oa apâtrid.,s, illlO do: 1ndlc.,doa na eonvanç.!io:
sentido da expressio "na• IIIOSillll circunstAncias•, nala usa.:\a.

o art.iqo 7 suscitou auito .,;abata na Cont•~:•ncia qua
alaborou o instru.anto, po~: ser jul9-"<1o bastanta tavo~:âval &os
apâtridas. o carto, poroí•, " qua o ir1tuito da Convln\9lo ara
justaaanta o da rU~Sdiar, tanto quanto possival, a sort• daatas,
ao aaaao tempo qua resolvar cartos proble1111.a da ord . . interna dos
Estados que os acolhaa. E n!oo par..:;a que o aJ:"tiqo •• cau:ia
cOJidan~al. Dispõa ala o ••quinte:
9,

-j•

~1.

Ressalvadas
iiS
disposiçõas
lUis
tavor•vata
pravistlls por
esta
convcmçio,
todo
~tildO
contratante concad.arâ aos apátridaa o ra9i.. qua
conceda aos estrilruJairos •• qaral.

2.

Após 1111 prazo da rasid,ncia da tris anos, todos os
apãtridas •• benaf'iciarlo, no tarritório dos .E:IItados
Contratilntaa,
da
diapanaa
da
raeiprocidad•.
legislativs.

3.

Todo Estado Contratante continuar4 a conceder ao.
ap;itridas os direitos a vantaqans <t. qua •1••
jâ qozavaa, na talta da reciprocidade, na data da
entrar •• viqor desta conv•nçlo para o retaric!.o
:r:atado.

4.

Oa Estada. contratantaa considarart.o cga beneivolir1cia a possibil.l.dad• .,;e concede:r: aos apAtridas, na
falta de raciprocidaela, direitos a vantaqen.a alú
deis da qua qozavaa •• virtude dos pa:r:Agra.Coa 2 • J,
bea coao a possibilidade da tazar qozar da dispensa
de reciprocidade ap ..tridaa que nlo praenchaa aa
condiçóes aencionadaa. nos pa:r:ã9ra.Coa 2 a 3.

!J.

As dispoaiç6ea doa pa:rt9:r:afos 2 e 3 aci. . apUcaa~
tanto a~;~a direitos • vantageM ~ionadoa noe
artigos lJ, 11, l!l, 21 e 22 c!.eata Convanç.lio, c.a-o
aos direitos a Valltagan. que nlo alo por ala
previstos~.

contida nesse 1l.lti110 parâgrat'o poderia
ta.J.vea part~car axceasj,...,.~ aabo:r:a, kle tat~;~, nac!.a contenha ela
axtrao:rdin.ã:r:io. Ea todo o caao, conv... dasde 1090 obu:r:var que o
artigo li- per:aita reae:r:vas aos a~igoa da conVençloj salvo alquna
dalea entre oa quais Mo U9Ura o arti9o 7. Po:r: outJ:"o lado.,. aata
o.!alti.ao reprodu~:, autatls anu!"'''• o a:r:tiqo 7 da Convençlo sobre
o Estatuto doa Rafugiadoa, do qual, coao aciaa indicac!.o, o .BrasU
é Parta COJitratanta.
10.•

diapa.iç:.lo

A

11.
De
:r:eato,
o pr.Lnc:ipio da recip:r:ocida<UI,
bastante
ditund.idcl •• sua va:rt.enta diploQtica, abran9e'!do aat4triaa taia
CQIKI isanç6es fiscais, dispensa de viatoa, cl•uaula d.a naç.lio aais
:tavorecida eto., t - aplica9t.o m~ito aa.b reatrit.a na •a:-u
1eqislativa, entendida coao aquab c!.ecor:r:anta da disposiç6es ela
direito interno a c:onaistanta na conc..,.lo, a ua astraDgairo, doa
di:r:aitoa qge do outor<;ados aos nacionais por ua talCto 1..-islat.i~
QQ ragul . . .ntar no pais da orig.. da•- aatra.nqairo. &rlt.::r:a nós,

'*

-te
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111t.iao tipo ela a:-acip:r:ooidade
pntic.-..nta !Jiq:i.atante.•
Enquanto o O)diojo Civil :tranct.a, por Qllllp),C., -tatlai ~
artiqo 1.1:
"L'ét:r:ilnqer :louix-a on Franc• das m•JD•s droits c:ivil•
qua ceux qui aont ·ou se:r:ont accordês aux F:rançais par
lea traités da la nation 4 lilquelle cet étrano;axappax-tienda:-a",
o Cód.iqo civil brasileiro dispOa do aanaira JNito ..ais 9anerosa,
no artiqo l :

lei n!o distinqua ent:r:e nacionais • estranqeiros
quanto à aquisição e iiO qozo dos direitos civis".

"A

l!J.
os ilrtiqoa lJ ii 16 ~:•tarll.lll.-sa 4 aquialçAo da propriadada
a6vel
.l11óval,
t
protaçio da p:r:opriedada intelectual -.
indust:r:ial, :r.o direito da asaociilçio, ao direito da livre acesao
aos tribunais. Naat.a llltiao, estio a:~~p~;a•-••nta coaproendidaa
assistQcia jud.iciári• e a isançl.o da cat.lçio jmt!ç,ty• 11Qly1_
16.
No capitulo III, intitulado ••nr'9Pll lucgtiyp•,
tr•• artigo~ (17 a 19) concad.. . ao. apãt:r:idas UM trataaento tlo
tavoraval quanto possival e, a• todo caso, nio manos tlwor•v•l do
que o c:onéedido, nas masus cireun.st:lnciaa, iiOS aat:r:anq,.iros
qa:r:al, no concern•nte ao exa:r:eicio da atividildea p:r:otiaaionais.

continuic!.ade de residlnciil
soaenos iapo:rtlncia.
u.
o capitulo II (artigos 12 a 16) cont•• diaposiçOaa
partaitil11enta aceiuveia, a coaaçar pala do artiqo 12, saqundo o
qual o aatatuto do apttrida será qovern.ado pala lei do P•1• da
doaic11io ou, na talta de dolllcilio, p.-la do pais da residbcia.

o

17.
sociais,

capitulo IV {at"tiqos 20 a 24),
soh:r:a vantagens
conc.d<l v<l!l:r:iaa daata• aos ap.ttrid. . , <::olocando-os,
al~s vezes, no aaiDlO J?4 que •• achaa o. nacionais • lbas
dando,
noutros casos,
trat..aaanto coneadido,
nas -aas
circunatinciaa, iiOS eat:r:anqai~:os •• geral.
11-.
o capitulo v (artiqos 25 a 3"2) euida da assist6ncia
acta.inistrativa ao ap.ttrida
necessita noraillllente do concurso
de autoridade aatrangaira a qua nio possa reco:r:ren cuida taabU
do direito de a-colba. do reaid,ncia • da l.lbanlilde de cireul•çl.o,
sob rea•rv• doa requla•antos f.p1iciiveia aos aatrangairoa - ga:r:a11
tx-ata de d.ocua.ntoa da identidade, de docuaentoa para viaq•na, de
encarvos tiacais, da trilnstarlncia de haver••, na contoraidada das
leia a raqul . .antoa locais, da a:KpUlsi.o a da naturalizaçlo.

Cau•

19.
Quanto • •:KPUlaio, o &rtigo 31 eatahalec:e que o Estado
que acolhe ua ap.tt:rida aaauae o coaproaino da nlo a elacretar

contra

tal

ap4trida,

••:r:

ta:r::ritório, A nio
po:r: •otivoa de ordll.lll. púhliCfl. Ea qualquer
<::aso, a aXpUlsio só •• tara aadiante processo le<jal • r.qulaZ..
AlO disso, ao Apãtrida serii dado teapo au:ticlanta para p:r:oocura:r:
ac!aisalo - outro pA1a.
20.
Ralativa. .nte ã natu~:.alizaç.lio, o artigo 32 diap6e que
!!sUdo. Cóntrlltantea fac.t.litãrio,
na aitdida do po•aivol,
aasiailaçlo 111 a n.tu:r:allzaçlo doa ap,t:r:id..a.

u.
o oapU\o\lo VI rartl9oa n a 411 oontta ol•\o\e~o~lae . .
onlea ~ral, raferant•s •a 1nto.-..q6ea aobre la.le • r~h-ntoe
nacionaier
aolUQ•o
do -•nt,..la
.uuvloa •nta:-a
••
perto•
contratante• acerca da intorprataçto ou apUoav&o da Convançtor
asalnatur•a, ratlt'.lca~a a adas6aa, apllcaçto da COnvançio •
t"a:r:rit<la:-los
dapanc!.enta•,
apUcaçlio
a
Zat.ado•
tectorat.lvo•,
raaarvaa, antnda . . vi9or, danUncb, revlsio, notitlc•çOaa. J,
raterlncia a r.:atadoa t.-dar-atlvoa 1110
apl.lc•val no araaU r dh

'*

r.apolto flpanaa
Cstadba ou cat~tOaa if\111,
. . v1rtr.ade "
•lspoalç6as cortaUtuc:Sonsia, sto c:o.patsntas ~Nra l . . lalar •Ga~r• o
8811.\&nt.D.

u.
c;va rer-•r•nc:aa •• re.. rv••· o art190 Jl diopóe . - tMo
lotado contratante poder• tor.~o~U•IIa a ra•pelto N lf\o\ll.l'fl,ler
artltoo, asoeto oa a....,tnt•a· I, ), 4, U f,.t'.f'"&fO I) a)) • 4l,
1nt:hl•l'la. A ••nllnc:la • t,aC\o\lt.&da ea 'f'ICillf\o\ar ._nto • t.ar6
atolt.o Ull •t~o ap6s a ••t• 'IV• tor noalllda pelo . .cr•t•r-h•·
O.a:-al ••• lll•çu"' UniUa.

*"'

.u.

U.. •a• 1111SPM19Ges •ttneo •
at•nvto, no Clltve"'V. . •
~ •tanolna •
or-t•vta . . UtwlM 111e "'1•.M•U~ 1 panolt1r ..,. ea .,.trldas v.la:l . . tora ~ ta.-l"iur.l•
~ . .t.Ho ·...,. M
8a0ltle. o artlto 18, ..,.. ltioto . . - . , . ,
ressalva,
no •t~tanto, o dir•lto do lstado a nto concMar
-Ua•nto 40C\o\.aanto, pot" .oth'oa l..,.r-loaoa •• e.,uranç~a nacional
ou de orde• I'OUtlca.

,e(IN"IIqa,

12.
o artigo a d.a Convenção ll.lll. exila• diz raspai to a dispansa
de ••did.as .-xcepcion•.t.s contra •• pessoila,
bens
inte:r:assea doa apâtridas a, por aaua tarraoa, n!oo parece qua possa
ter aplicaçio antra nós.

3407

:u.

"

Panlto•M ncordar, • ••te proP\llaito, II'M fleada l t l t
foi poasi,..l, no a:r:asU, a coneaaalo 'lia paseeporta dG aodelo c - .
1ncU.v1d~o~os . _ naclonaUotafle UI&J.MU,U). A pntir . . l9U,
po~s-raa •1a• a ~•Mr, apaM• no k'aaU, o novo •h•aeport.e par•
. .tranq~airo•, Ma --.nu para .,.. w1at- ao "•xtario.-, oessaftlle . .
t~eus at'alta. no l~,~opr da . . .une. 01.1 aeja, nto . . tl"flbtYS "
ctocu.ento h6bU pa:r:e ala r.tr'S•••r •o aras.ll, la 1940, •s•
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t-.lt.l:iÇIO foi tibl:'IIMI&dl, ~111ndo•11 I penitll' I lpot~lQIO, IMI
-•110, ela viato conaular oS• entrada, pton vi191• da volta, H~•
que
111.11
Utula~:aa
poaauh•••
autor!Jaçto
d•
p.t,..nf"c1'
daUnitlva no JNLI, O.ldl o l!atÜuto !lo ratrll'!qlliro 441 U"·
,.110\1•11 a utlll11r proprlaMnta o tAono •apttricta• )Nrl daaltnar

-

c-.teqo~:la

aat.ran,airo,
1••nt1c. t:
,.adll'l ...

111

a

1

d4o

paaaivab

cll

obter

P••••por-ta

pera

ne t.O:Canu ao ~:atorno, I hoje
aatrantah•o r.<Jlltrado e - ~.,.ntar
ll'ldapendantaMntl da vhto, 11 o Uaar lhfttro da
ai.tuaçlo,

qualq~o~ar

..,r••••ll'

4oll

pea10111
11.11

ano& 4• ÃUI -
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qua,aa au ..nt.ar do p1111.

IS.
. . au. . , penao q\M a dita eonv•fiQio poda Mr aprova. .
• - l.neon.,anlantaa, antas 0::011 vant191M •• lhf\ml ponto., ~
'tanMI a
l,.t ... rar na Melo"aUdacla ~ ..aaUalra l.,..lVlcl1.1oa '1\11
..,....... 111' UC..ia ao hia. DI aeu con111nta, ala prOCNra ea..,urer
ap6t.riclaa - peaaoaa • • 'tia a Caaven'tllra H MO ,....r oonur
-.quer o- a prcrt.ç.l.o do pala. oncM na.oeraa - • alt\laqlo O . ,.a a-. - cada pala, ee aatra.,.,.J.rqa. 1:a certos caao., no (1\M
oo-nt~~
a &Ni~no1a aocial, ela lllaa aa....,ra o - tra~o
eonoecUdo aos nac:li-ia. llo lraaU, por aiMl, o
•r'-t.ro objetlvo da a..,urldade aoclal, por toros do lnc~ao l Ã
,.r6f'rafo ~1111oo .-o 'art.. 194 da CGnii!IU'tulq6o, I a un1vanauc ... da

A•••.oblfle..Qerel da• llec&a• Untd••• •flr . . ra• o prtrw~plo .. ""• o.
Mre• h-.nca, " ' atscrl•ln•o:lo ''""-· •h·v•• ~~•r 4o• •1r•l'o• •
llberotellas runde-ntalal
Conaichranoto . - a• ••c6ea IJnldaa . . nuestar . . , - dl.,.r•••
oceal&n, o eau profuftdo lntareaae paloa apjtridll 1 M ••foc~:11r- por
aaae9urar-lhla o
. .arc-lclo . . 11
~lo
poadftl .,_ direU:oa a
llblrdedaa flfMI-ntliSI
Conaldaranota • .,. 1 Con.,.nçlo aobr• o letetuto OOa . . fqledoe
•• :11 . . ''11M lh \UI oo-preende ap41n1t ot eplitrldet qua elo t .....
ref"91•doa, 1 qua axln- •ltot aphrldtt '"' quais a refe~riCa
con..,.Roh Rio •• apUcat
conei.,.rando que I .... jiYel r-.u'ler e
Goa apltrtdlaa -.tiante • ec:ordo 1ntarnacr1onel,

CAPITUt.O f
O~tfoOilta.l Garah

ArUto I
Dafinlclo !lo Tat'WIO •Apltrllte•

eolloartura •• all:aM1Mnta.

.na•• •

ae.
o arun ,. a pere.. Ã h'iatooelo n• 1
conv.nq&o
oniv.rul para a protaçlo do dl~lto • autor, nlatl- • proteÇ&o
.,_ apatrldaa a doa nf\19iad-, 4aade a aua v.ralo ari9lnal •
oa-s.ra (U!lJ), • atual . .nt:a da '"llllo . .
h !U'fll.

,.r

•oaaa CVMtituiçlo

rMo~ral,

no

~

-lhorar a conClclo

1.
Pa~a 01
ef•1toa 4a pnMnta c:on.,.nçlo, o te.-.o •ap&tri. . •
. . . lt'IMI'I to41 p411101 . . . nlo . . ,. eonal . . rada HU naci_.l per ..,....._
l:tt-'0, t:Oftfllr. S\1. l"'ial.lçlo,

:r.

lata Cotnrançlo Rio •• apllcerl1

reoe.._

do ar'tl'IO I, celoca
M bnlailairoa a aa Mtra~J.r011 .... 1dantaa no Pala pt . .
lp-.ldalla e.. rala~ • 1111Yiol&b111Cadll do dinlt.o ... v1. . , •
UJMrda\te, iii ituald. . . , a a~n~ e a propriedade· o ap6tr1U I
aaera""'alro a, toia, dava fCII&ar tlle todoa • • - ~ura:Lt-.
~·· ,_r aua concHçlo aa~cial e jlolata.anta pol"q\tS Mo OORta
.,.. a ~ ..,. ._
bt..llo, ·n~ 'M oan.aa . .n111tiaa C_U._..... . . . a C:O.V.nç&o . . Ul4 t . . - viat. ......,anr-liMio O
cau . . ..ear ala, ne -nt.o, . . . ptttla, nlo .....,. .... ..t.lw
. . . . . . . . l'M ~ a• ._...,.., a -ec-. Mna ~~-- . . . .
. . . - ... vent.at- •
t...- . . ~
,... .... al . .
ftlar, ,..,....,. _ _ lllta.

11 I• paeaoa•
••
et,•l•"ta
protec-lo
lN
••ailtlttc:-l• . . - t5rtlo ou atl"c:la tllaa 11eo:aea Unt••• ci-no co 14to
CC.Iaaer1elllo , . . Meo;6ea Unldea p41ra o• . . t..,.ladol, •••nto eatl,.arrec.Mftdo tal prot:eçlo oo eaalathciet

u.
c-a Nainalava o --..hca.s.r n .. r ....,..; Mrltltlo ,.. ...,,._ ·ma • l!n 1Me 1 'de4tr (vol. n. 19n, •· JOI•Ial), . . .
..,._. • a~t\lte . . -.va York á atri~lq.lo a\lu.&t:loe •

11 qui' c - t • n • u• d"lito eoontra a pa,, UM "•llto ""
9uern ou lllf delito eoontra • h...,..nlded•, definido
tef"'!!!I d-oe
lnttr,_.ntoa intarn•eolon&lt rertrent•• aos . . neotonedo• delltosr

Mcl-ll41ada tio latado eo .... t:rlda palo tau . . M••r ••t•
.... itlllOO tll\lrante ,.rto t....,o . . . .u terrltllrio. Clntlu•M 1
preeeltMr, c - ael . . hldlcedo, IJIII o l:lt&do tacUitarl, tento
.,...llltG po~~aS-1, ~ naturaUaeç.lo doa ep&t:rldaa, avitando-11\ae ••
. . l.,..aa M pr-aao . . na~tural11&Qio a rlodualndO-IIMia- aa -ataa
• • - - · ,,,. o - ror, t'r•çaa l ant ... ae . . •1.-or .....
•a.tatuto• • •ti IJII• . . terrte poaelvel a aaelnat.ure •• oomvenqt.la
~rr•'•
e
C. proaorevl·l• ••r~nltlve-nt•, I ti•
•-..rat-M ..,_ a ...trltllh •• "'''' al>lulda d• elaun• Me 'Ir•-•
vlcl..; • tlleeaat.roaoa lnconvenl•n~t•• q..~• • l......,tnea

bl que eo-tera111 u• d•llto qrevlf de IJ!dol• nlgo•polhl1:'1
fora do pab d• eua retldino:ia, ante• da 1ua ad•lulo no r•feddo paltJ

11.

..,.1., ,... ..,...

-1.•

..•

lltt le l>"••n••
p•r• r.-.n•ld•rau

prlnc!ploa

d••

COft1ldenndo 'fUI • C•rte d11 llao:M• Unld1U a • O.eh ... clo
Vnl••r••~ tia DlreitOI l....,noe, apt'OY&dl 10 d1 d•••Mro " uu peJe

ht)a rn!!i••

fun,adts

c:l qu• 1io eoulf,ed~• d• etol c:ontrbtoi aoa prop6aito1 e
llac6e• IJnldae.

t•••

ArUqo )
ldo-ol "r r l•ln•clo

ÇO!!VatçAo lOJa& O . .TATVfO DOI APATIUO.U fltUt

AI Alta• Partaa Cont ... tantal,

d1a .qutll

Todo aphrioh
a reepatto do pala •• qu• •• eneoontre,
deverei que co.preendell ..:Otp41Citl . . nte a obrltao:io de ac:aur '"'' l•h e·
re.,.ula-ntot, H• C:OifOO ea . . dldas eolotadaa para a . . nuttno:io dt ordiM
públle'a.

::U..a::o"::zr.r.::!:O:~terlarea

Adotada . . :lt da ••t-bro de nu p.la conferi!ft:l• . .
Plen.tpot.encllrioa m:~nvocada pele a&loluçio sn A
fiCVUI <Oo Collaelho lcon&atco a loclll C~J
d . . ••eh• Unldn, de l'• 4a abril ._ US4.

a r,u~lto

Art19o :1
Obrlt•c6ea Gerais

a•,..•••

\). .._, ........ ~
•llllhtro

,.r•

UJ la , . . . . . 11 ... h
•• ••torid. . .• c:oS~petaat•• to
M ... 1 Mi- tbado na na..atteia naonlllc . . oa •1:reit011 • ~l . .ala•
I.Mr-t•• 1 ..... •• naot-u•a. . . . tel pelar

oa

Co-nveno:lo
rallq~Uo

l:&t:llto•
COntratente• aplleoarlo aa
apltrld••• ••• dlacri•lneçio por
ou pah de orl"J•••
101

d:LapoticMs
.othol da

dtate
raça,

O• &u.a.toe Contratante• 9•r•ntirio toe apitrl.te• ••u
tert'itório "III u·au ... nto pelo . . noa tio favorlvel quento o qu• 9artnt . .
•o• seus naclonah '"' releo:io .I Ub<llr.tede de pl'&tlcar •u• rellqilo • no
tocant• i UHr.t•.t• .t• lnstruclo relJoUo•• d• ••u• Ulhot.

-------~-----
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Artiqo )

AHI9o 10

tll~r11to1 Cone•cll ·~,. lndlp.nd•nt.-nt• dl••t• Coliv•n'õio

direitos •
conv1nçlo.

ll1nhu111a dhpo1içlo d11t1 conv•nçlo pod•d afetar 01 o11tro•
vent•q•n• concedidos •o• ~pltrld11, 1ndependent•-nte desu

Artlqo t;
A l'~rpreeslo •wes "-•••• Clreunstlne.t.s•
P•r• oe
Un• deite
Conv•nçlo, o• ter-• •n•• - • - •
clr<:11"•tlnC'1••• l~~pllce• que t0.S11 11 eond1eóes le not•d•-nt• •• q~te
•• refer1111 i diU'ICio 1 is condições d1 perMininC'I.I 011 d1 reddfnC'lll
que o lntere•••do dever !e C11111prir p1re poder 11r1rcer o dh•ho 1 ..
quest.lo, 11 nlo,fo11e spltrlds, diVIII. 11r cu.. pridll por 111, c0111
exceçlo 611 _,FOitdiçiSes que, - vlrtuGe di 1\18 nstUrlillo niG pod1.. •er
<:11.-prld11 •por ,.. epltride.

C'ont ln"ld•d• d•

'llelldin~;h

I.

OUando u111 1phrlda houv1r sido deportedo dUTsnte 1 s19 und1
Guerr• "undill 1 tTansport•do piTI o território de 1.1111 dos t:U.Idoe
Contr1t1nt11 • ell reddir, I d11raelo de11a per. . nineh rorçldl "ri
conteds co.o r11ldinC'l1 re911hr ne11e t•rrltório.
l.
Ousrtdo u. •JtitrJdl houver lido d•portedo do território di ._
&"1t1do Contr1t•nte da!'ent• 1 l.,qu"d' Cuerr1 Wundlll 1 per• 11 hoaver
voltlclo •nte• ds ent.r1da - vivor deetl Conveneio, COI< 0 ob:tetlvo de
re•ldlr, o per!odo qu1 pr1eed• • o que 1e911e , en1 dlporteçio ••riet
eonsideredol, P•r•
t0<101
01 fln1 per1 o• qulil l'esldlncls
ininterrupta f
nec:111irh,
e01110
constituindo
\IIII
IÓ
per[odo
lnilltlrrupto,

ArUto 11
"•rhl-• lllphridae

Arti90 1
tthpenu <11 lleeiproC'Id•d•

1.
lleslelv'!d•• 11 •U•po•le&l• - h flvorlv1i1 prevhtn por 11t1
Conven;lo, todo J:stedo contretent1 conce.:ls:rl 101 •pltrlot•• o r19i• que
c-oncede 101 ••tr•n••lro• - 91rel.

CAPITULO n
Condlelo .:rur[dlcl
ArUqo u
t•tstuto ~1eo11

Todo J:etedo Contrat•nt.e crontlnuerl 1 eGI'ICider 101 epltrida•
direito•
• vant19e~• d1 que .iee jl •o11v1111, 1'11 flltl di
~lprocld•de, 11e det1 d• 1ntr1d1 ,.. •l•or lll11t1 Convençio per1 o
refel'illlo leta~Ao.
J.

Ol

I.
01 l•tl41ll CMIITf!lnl•• t"l"\lld.r.,,ro C"c- Mnevo11nt"le e
po•.t"llHIIIIIe 1111 C"onoed•r eo1 •pllrld .. , n• hlt• te tldprocl4e . . ,
Oe llltreltoe .. nterlor. . nte ldqwhhloe "''" epilrhl• • q~,~•
1110
d1r•ltol • v•nt•~J•n• •11111 do• d• qulr' q<'>UVIIII e111 vlrtud• do• perlqrefo• ~~~••t•tuto pe••o.J, ftOlld...,nt• 01 que reeult . . do e•••-nto 1
l •
), '""' eoeoo •
poeelbllld•de d• fu•r !JO'ur de d1epen•• .S. Htlo re•peltecloe por todo l'•te4o Contretente, r••••lv•do, •• for o
0
r•c1p~roc-1d•G• lpltrld•• qu• nilo PTI•nch•• •• C'onGiçóee -n~lon!lde• 1101 ('IIIIO,
~rl-ntl:l 611 fo~lldloSII Pl"lvletee pell le!Jiellçlo do
perltrefoe 2' • ).
hferl4o &etedo, dlede qu1, todevie, o 1urelto .,. ceu•• aeja Gaqu•l••
11'11• Hrt•• reconMcldo• pele l1911la;lo elo n•f•rido l'ltado, 11 0
lnt•r•eaedo nlo M ltouve••• tornedo ep4itrlde •
dos parlfrefol 7 1 l lei. . IPllC"a-•1 t• .. to
-nelol'lados nos artlqo• ll, U, lt, :U • :U
de•t• Con.,...;lo ~ 101 dh•ltol e Vlntlfens qu1 nlo slo por •11
prevl1to1.

..

Artl90 I
tlhpenll d• tt.Gidll J:XCipo:'JOnlll

Artito l l
Propriedade 1'6vel • t-'v•l

•

ex~n•c>lonals

d" 1,1111 l'!stxdn det•r111lnl<'l<>• o• latido• C'ontrltantes nlo se
lpllC'srlo e 11111 spitriGI epena• porqu1 tenh• •1• tido a nlrlon•11dsde III•
til J:st1do.
01 Estado• C'ontrat•nte• que, dlr' 1eordo C'Ofll a 1111
le"'llllçlo. nlo pose1111 vir" 11•llt"IT o 1''\ll<'lplo
CCHtllqrs<1tJ neats
srtlvo.' de•erlo conce:der 1111 C'~•n• 1proprledox dlapen•11 q11• f•vorec••
t1l1 •pltrld••·

fl..-oriv•l que
equ1l1 eo~teedl6o,
nas • • - • clrC'unulnçl••• 101
lltren,elroe .,.ri I, no 'fUI di I respeito li •qui•l~lu ds proprl•dtds
-.6vel oa l..SVII e 101 dlreitOI I 1111 riiUI.voe, lO ah9Uel e e OIIUOI
CI'Ontntol r111t1""' I OI'OprhtSallle ll6v1l 'I l..S•11.

'1•••1

Artito '
tt.ofid11 Prov:Lsórl11

Artlto lt
Proprl1d1d1

hnhl.lfll d11 4isposlçMI ds prer1nt1 Convindo illlpedl.d ~
&1t&do Contutent•• te111po de 9uerr• ou outr•• e:l.rc>un•tinc1e•
9T1v.• 1 ••c:epçion•i•, de t.01101r provl•orh-ntl, 1 prop6slto .S.
d1t11111n•d.• pe1so•• •• . . dlda• que e1t1 lhtado conlid•re lndilperlll'll'lil
I ,..,urençl n•c:"iOIIal, enquanto nio for ~•tsbeleddo Pilo . . nC'lonldo
l:•tado Cont.retente que e11a pe1101 & 1f1tlv•-nt1 Ulll 1pltride 1 que a
-nut.ençio d•• referidas -dld11 1 ••u r~speito " afi9Ura t-ee•••lril
no lnt•re••e de ,..,ursnes nacl.on1l.

r:.

lntlllet~Ml

• Jndustrlsl

.

••tfrll de prot1;lo di propTiedade lndu•trl•l, notlda-nt•
d1 1nv1nçóes, 4etenh•"• .-Kielos . . . rc11 de fibrlea, n - C'OIIIIrc:l11 e no
. . tilrt1 4e proteclo de proprl11d1de l1t1rlrle, srt!•tiel 1 e11ndUC'1,
todo epltridl
no psh . . CfUI t - sua r.•ldlnC'I• hlbltull. di
p~roteclo qve
f terantlda •o• nedoneb do referido pa.[e, Mo t1rrit6rio
di quelqver doe -troe tet1doe Contret.1nte1, tossrl ds - ... protlelo
. . . . 11equel1 territ61'lo •o• necloMh do p1l1 no q\lel tenh• nsidlnd•

90''''•

)MbltUIJ,
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C A P

Ar1:.lf'9 n

t

T U L O

JY

Dh11t0 él1 AIIOCIICIO

. . narlclo• IOCid•

OS lat••o• Contratantt• con"d•rlo 101 lpltrid•• qua r11id••
r,..ular.ente no 111.1 terrlt6rlo, no tounta la 111oel•co&.• ""' fl•
polhlco 0\l lucrUI•o 1 101 alnéllc,to• profl••lonal•, - tuh-nto tio

Art t9o 20
ll•elon•-llto

raworl•el ~'"to poal1••1 '• - tMo Gllo, nlo -""' 1'•Yv1IY1l '4"•
1'1\1111 confarlélo, n11 . . 1 . . 1 clrounetlndll, 101 11tnnqatro1 •• 'flrll,

Ma hlpÕt111 di axlltlr u• 1l1t1"'• d• r•rton•,..Mo 10 11111
11\aja IU)Iitl I popUIItl<' (''-"""<;' u.. t~(', I \lUI "11~11-"'1 I l'lll\lht
..... , •••
,. .......... 1 ola.,... h& . . . . . . . . . . . . . .,.,,. 1.1•• ...... , ......... ,,_,
01 naclon•h·

Al'tltO H
Dlralto da C...ndar 1.

Todo ap4tdda woaarl.

r10

Juho
o\rtlqo 11
Habhu·lo

tarrlt5'C'lo doi Catado• Contratantllo

. . livra 1 llall ICIIIIO IOI trU..analao

:r.
110 lata.SO contr1t1nt1 "''' t - 1111 l'llidlnd• 1\abitval,
todo 1pitrlda frulrl •o . . . . , tr•ta•nto qua, ,.. nael.onll no 'IIII
eonaarne 10 a~aeo 101 tribo.nai•• l••clvaha a •••latlnela Jv•Ue.t.lrla •

a i~and~

41 'caucÍo iud.ic!tu.i ao~vi,

Mo qua •• refera
. .,ud• . . qua 1111 te- 1aj• ra,rstlo pai•• 1111 a r•9ull . . nto1
aete)e ,,_.tido eo eontrole da• e<~torld•IH• piibllc-11, coneedario ao•
apltrlda• qua ra11d . . ra'luhr. . nta no 11u terrH6r lo u• trat-Rto tio
fa_~rlval quento poashal, •• . . todo ca10, nlo •no• raYorivel q111e
••u•l• eo..oadl<So, na1 , . . • - • <~lrcunatlneial, aot 11tr•n9eiroa •• garat.

:s..

ltoa lltadoa Conu•atantaa que nlo IICJUill . . qui t . . raaidlnc"il
habitual, q1.IIJ 11
r.hra ia quaat6ea tratl4aa 1'10 ,.r&,rafo 2, todo.
ap&tdda toaarl do . .._, .t.Ut..,nto lllliPinudo ao nacional d:o pah no
qual r.alfl Mbhllll-nta,
,Artl90 U
InltZ"Uiôlo PÜbllea

t T V L O UI
a.pra•o• Luca•atlwoa

I.

C A P

trat . . . n~o

dlapenledo

aoa

11111

I"IIC'Ion•l•,

priMrlo.
lllrtl•o 17,
Alll1_arl1411,

Pror1•~ha

01 satadol contratantll ~e1darlo a todo aph.rlda qua ral141
~~~~la....lltl r10 " " tarrlt6rlo •
trata. .l'lto tio favorival quanto
poaal••l 1 , - todo 1:110, .- tr•t-nto nlo . . noa flvorival qua aqv1l1
1

•roporel.oftado, "''

.,.. r. t"•t•n 2.

o.

- - • e-ireullatlnelaa, 101 eatra"'ehoc ''" 'lllral riO
1 aarclcrlo . . _ . atlYldada profl1110111l IIIILarlaoko

let..,_

c:-tratantaa conalllararlo,

COII

'·

trata. . Rto tio ta....,rival quinto pe . . S.-el •• . . todcc C'aao, nio -noa
f•worlval q1111 aqual• conC'adl4o 101 aatraRqalroa a• 91ral, naa -•••1
elrevn•tlnc:l••· RO q:11a •• reter• ia eat•qor I•• ''" an•lno qu• n&o o
analno pr1Úrlo ,, not•d•-rota, ftO qua conC'ITIII o 1<.'a110 ao• a1t\odo1,
ao raconhecl . . nto di carttfiC:Idoa da 11tudo1, d1 dlplCIIIII 1 d• t[tulol
unh•arlltlic-loa axpedl.doa no aetun.,al·ro, • l"'nclo de diu·ito• a t••••
a 1 eonc-e1alo di bohaa doa aat11d01.

beMvolillcilo

e>~cX~Io . . · ~"'~ tante 11 t 1·, a 111.to.IUn os dlAlto• 41 todo• oa
,.,.at.~i... •• _, ,... oon.~rn• ao a 111rdclo ••• profha6ea 1111Lariadaa,
101 doi aeu1 narlonals, not•c1•-nta p111 o• •rittl<1•• qu .. entr•1•• a•
••u terrttórl<> '"'virtude ti• 11111 PrO'fU'"• da ra<"rut•-nto ti• ,.,;,,.,-ci.. ~obra
ou d" UM pl•no de l.,lqraçlo.

Artiqo U
Alahtinc:11 P4bllea
01 l•t•dol

Art l90 l i
ProfL1a6e• Mlo-Aaaal•rladaa
01 latadoa Contratantla eoncederio 101 apitrtdaa q1.11 11
encontr . . ragula.--nta 11111 tarrit6r1o t:r•ta-nto tio hvoriYel
quanto posalval a, "
todo caao, trata... nto q111 nio •• J• •noa
fsvorlval qua
aquala qarantido,
na1 •1••• clreunltinel•l• 101
altl'lll'llli'OI IM "arai, no qua •a raporta ao axereleto >:11 11101 profla•io
nlo-~lulariacll
aqrleultura,
lndÚ•trla, no art11anato a
eo.afrcto, biiR cOIIOO quanto 10 •atlhllf'<"l•.,•nlo lf• flr..,•t "'"""''"IIII •
lnduUrlall.

"rtlgo 19
Prorlaal\11 t.lb1fllt
Todo lat•do <;.Sntratlntl """"tirl •o• aphri.Saa qua rau>:~a•
raqllll r-n\1 no 111.1 t ar r it6r lo, por lad0111 da d lpl011111 fi('O"I>ae ldo1
pcr111 1 utorld•da• c:ow.patanta• do r1farldo E1t1do a qua de1aja10 axarear
Ullll profh1io liberal. u• trlll-nto tio taVo,-ivaJ qu•"to pon~vll a,
a• todo eaao, nicc -noa favorlvel qua •qual•
dreun•tlnelaa, •o• aatrangelroa . . Cllf1'1l.

Corotrat•ntal outorqario ao11 •pitr!dll qua ra•lda•

"'"la.-..nt• M) ' ' " ' · tarrit6rio o • - uau•n\o qua aquela coneadtdo
aol 11ua naeLOf>lil . . -tirla da 111i1tineia 1 da •ocorro• pGbiLcoa.

eonc:adl.do, "''

!Aqlllao;lo do

Art lqo 14
• Puvldin<""it lo<lll

1'rtbalht~>

1) nl -dldl - q11a 11t11 qu11tÓI• 11)1• r•qull,...,t•dal pel•
laql•l•clo ou dapand•• 4•• autorld•d•t •d•lnlstrlttv••• • ra•uRerao;io,
inclu11va adlc:lonail da fl•llla quando 11t11 1dlc:ton1l• f11•n• psru
d• c-..unaraçio, 1 élur•çio do trab•lho, a• hora• •upla-nt•ra•,
tolirlalll peq11, ai ra•trltÕII ao trtbllho d.,...•tico, 1 ld1da da •d..,telio
uo -pr190, o aprandl1ado • a for•aclo protl••lonal, o trabllllo d••
pulh•r•• 1 cSo1 ad-;)!aa .. entll a o qozo d11 Ylnt•q•n• ofarac:ld11 pela•
"onvaroeóa• eolat IYIIJ

b) I p11Yidlm•LI ao~'lll III dllpoll(&el l1o,1•11 Ulll\YII IUI
owldantaa dv trdt~lho, i1 ..,"•tlll profllllonl\1, i '"11Un\dll,,, ~
'"'""' dUIIIÇI, i
lnvalldllo
VllhiCI I i -ftlo 10 deii'"J'flo,1C-Jo 1\11 III<'II'J<I•
de fa•flla, N.- ea-u a q111lq111r outro ri1CO qua, C"onlor- 1 1a9LI_I•çiu
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coberto
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aoci•IJ,

ii 01 ljUitll aproprhdol QVI vh•• i .. l'lutançlo
dir•itoa ~dquirldoa 1 do• dlraitol •• viu d• aquhiçiol

A~t

{qo
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1?

do•
to4o ap.ltru!.• qua ,.,. anC"on! ror
doeu.anto de YII<JII'I válido,

liJ dhpoalcÕ•• particular" pr•acritaa pela l•qhho:io
nacional do pah d• r•aldil'lcia 1 qu• vi ..,. 101 ben•fklo• ou traçõou d~
l,.nlf{eloa Pl'fOI IXt.'lUiiV. . . I'Itl pelOI tiCIJfiOI pUblieOI, b1111 C'OIIIO os

z•

Arti9o
DOCU/IIntol 'di Vi19111

~111fícioa paqoa h p4111011 que nlo r•Unalll 11 eondicóes d• e:ontribulo:io
udqid11 para 1 eonc111io d• UILI p~n1io nontoal.
01 !atado•
raqula....,.,ta no ••u
pa_~itir-lh•• vhjlr

Coneruante• alfPidi:rilo 101 apitrldaa qua r11ld . .
tarritório dOC''.lalntoa da vt•qa• daatln&doa ,
!ora d&ue terr1t6rio, ·, Mnol qu• a tanto ae

~.
Oa diralto• • wu 1P141nl~açlo pela 110rt1 da 11:111 apitrida
ueorrlda- Yirto:ufa da açld•nte do trabalho ou da do•nca profiaalonal
.,lo ••rio araudoa palo fato de o l>ln•rtcthlo ralldlr
f~;~rft
dt'>
tarrH6rlo do latldn ('\>r>lrlllt>tl.

oponh111 ru:O.a asp.riona de aaqur1n<;1 r~ae-ional ou da ordaa pUbhe•. AI

I.
(la lat~otdo• Cul>t,.llrltll aatan<lar.iiu •o• al'hr14a• o blr~arl,·lu
do• acotl:loa que oon.:lulre• ou v1•re" a concluir entra 11 ralatlvua •
-nut1no:io .Soa d~raltoa adquirido• o u - c:urao 4• aqulalçio •• rut.rla
cl• pr•vldinc-la
eoC'Ial, conqu•nto "~'"' praanch•• •• cor~dlçl>aa pravlataa
P,ara 01 naC'ionah doi p1h11 11tnathloa doa •cordoa '"' quaatio,

diapo1içl>l1 dQ &nllfo • e•t• Conven.;io •• aplle-•riio 1 • • • • • dOC'ID!II'ItOI.
01 tatadol
Contratantll poda:rio •xp-:tdir tal doc:u.ento d• vilg- 1
qualquer outro apitnda cru•
11 •nco,"lttl no ••u te1'rito!ir1o~ atantario
P•rtieular~~ante para
o• caaoa d• apitfidaa que •• •nC'ontra~a . . leu
tarrit6rto e fJUI nio &lt&)-.m •• c-or~diço5at da obtar u. doe...,.nto da
vlaqe• do paft ,.,,.,~ ·~·;.,.,. '"'#'-'l'"r""""'~
11/irl• ... ,.,-:-)

4.
01 lEitado•
Contutant•• IXIMinarlo
ben•vol~ncia
pollibil1d•d• d•,
. . tor ~Ida poadval, 11t1ndar •o• apitridaa o
benaficio di &t'01'd01 &a-lhanl:.el qu1 l&tlo OU VilriJI.
l l t U III Vi90r
•ntr• a•••• ~tado• Contrata~:~tea 1 1tatado1 nio~ontratant••·

r

.

dircltoa, ta•••• !11poato1, ou qualq\llt outra dlno.lnaeio, 11.11& •lavado&
<JUI 011 d1tarant•• doa qyc aio ou ••tio c-obrado& doa '""' nae1onah .-,.
11 tuaçÕI& anoiloqa&.
CAPITULO V
Mldicl11 Adlalnll tfatl VIl

2.

AI

ap I iea.;io, •os

dllpOUÇÕCI
do
apitn da 1, das

pariqra!o
diapOil~ÕII

antanor 11io
da1 lei1

11 op&en. i
raqula111entoa

ll.rti<JO l '
Aaaiatine-1• A.dMin11tfltlv•
1.

OU&ndo o

nonu.~nt.1

po•••

1

aa•re-klo d•

&lliltine-11 dlt

...., dlr•Lto

por

u"'

lf>itrlda

IUt.oridll:loll lltUn<Jclraa,

a•lqlr

ia qu111

n.io

r•e-orr•r, 'o• lltado• Contratant.ll 111 cu)o tarritór1g ela roaídlr
provid•nchrlo para qua •••• •••iatlneil lha ••)• praatada por au11
p1'6prlal aultOr ldad•a,

Artiqo-·Jo
'l'ran•fcrinela da . . , ,

..

r•qul&lllahl>.a,

2.
A ou 11 autoridad•• -nclonar!a• no pariqrafo 1 ••p..,lrlo ou
lerlo ••pedir, aob 11u control•, t•vor dooa ap,trldaa. 01 doeu-nto•
Ou c:•rtlfScado• qu•• nor ..al . .l'lt•, ••ri•• aapedldol para u111 ••tranqalro
poli:' 11.111 autor14ad•• naelonli• ou por ••u lnt•"'dlo.

par•HIIIi

• .,..,

lo•~oT•II>

0./•HII•I••

1-11.11

•ru•l tur.,r• •d~~<lt!•lu• •
rrm •lr •• ••-"•!~!''"'"'·
lev&do pu .. 0 terr•!Útlo 't"'l"'"' .. t•t-'<1-

.~>ul>n ~~~Ja,

1\Q

n• t••H• o,;u" ho .. vatllll

2,
Todo !st1do C"Ontrat•nt• N>ncldrnari C"om ben•voUnih oa
pedidos •prrrsent.adol paios •p.itrlda• que d••eJararo obtar • autorisaclo

de tflnlf•rlr tod()l o• outro• bln• n•c-•••iriol li au•"'"•lnltalaclo
outro p1.l1 ond• foram a4,.1tic!OI 1 filll d• ali •• relnatalar.
l.
01 doeu-,toa ou eartlrleadoa aoal"' ••pedido• 1\>batltulrio ""
ato• oflclal1
••P•dld0a para
aattiTUJ•lroa por 11.111 autorldadaa
n.olonai.l, 0\1 poli:' 11U lnt•~io, 1 tarlo
ctl prova- C'Ontrirto.

f'

ArÚqo H
E•pulaiin

4.
,._,,,lwad&l 11 ••oao;Ma qu• po11111 ••r achll.tld•l favor doa
l:ndlt•nt••• 01 acrvlçoa M"cionecloa no pr11111t1 •rtlto podarlo 11r
r•trlbuldoa, 1111 onu ntrLbulç6ca aario 110daradu • propor••ton•l• 10
qua
cobra doa nacl<">nala por aarvlo:<>a aniloqoa,

lnC'OI>tror raqu!ar••"l#'
lf'ctltfutn , .. ,~ .. l><>r .-,>llvo• "" ••OJurano:•
naeion•l ou da ord•"' p,jl.oliL"•·
2.

'·

Aa dl•p<~alçÕ•a

daata 1 rtlqo

1 ., nld&

"·

&teta• 01 artlqoa 27 1

A llfpuhlo

prof1rlda eonforwc
r•• . . •

d•aaa apitrlda
proc1110 l•qal.

l ....'ri11J11•

..

••turcrn.te

,.nrolcrcrlo . . torM'"'' ''ov11
Artlqo H
Lll>rr<11d0' d1 I'I<.>YI~t~~!lt•J

•neontr1111 raqul•r-nt• no ••'-' te<rlt/irlo e dlr~l!o d• 1 aeolh•r 0 loc-•l
da
taeldinel•
da o;lreul&r' lJvrc-nta,
r•atr1~ÕI•
1natJtu1d•• pala r•quhm .. ntaçio aplieival, naa -•Ma• e.treun&tineha,
ao• ••tr•nqelro• a111 yar•l.

o:-

a6 oc:orr•r'.,. vtrtud• da daC'hlo
11. nlo

••r que

ncrc-lon.aJ,

o

I 1110

apltrlOa

11 OP"f\111•
dJcvari

ter

wlata• i 1ua 'ucruuc-aclo, dJ• ln.tlfrpor

r•e•n-cro 1 •• H
fll•r repr•••"'t•r ' ' n •••• fi111 paunte lutortdad•
C'OIIf"'tl"nt• ou ,.rant• ov virlaa PIIIOU ••pac:l&llllntl d•alqnaoln
,.le avtorJ.tl.,. C'DIIpltlllte,

J.

o.

lcrta•o•

C'Of!trat•,.t•• conc:.d•rlo

l"crlol1r<crl ,.ra proc;vrar obt•r &ciMI•alo r.,ular "

1 tal

1pltrh!la ua, pra_1o

outro pala; Oa IIUdoa
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-..llear, •otrante

•••• pt'alet,

•• -dhl1a

da .,rd••

lnterM . - 't•l••r" .,..,rtunae.

2.
ll qualquer
I\Otlf.J.caelo dlrllfl•h

Junho de 1994

- n t o ultarlor, •••• a>otanaln
t~ pO~
ao lacutlrlo~O.rd daa llaç6-a Unida• • rrod~,~;t'il

a ~rtlr do IIOI>tqi•liMI dia aaqulnta i lt•· •
,. qu.\1
lhcratlr1o-Gettl dat llaçõ.a Unldaa ho11vtr racabido 1 nol.•hc;oa~io ou na
data da entrada "
vl9or oh Ce~nvançio para o rtfar14o ltttdo, •• ••t•
GHI . . 1.!1tt for potttrlor.
aaua aftltOI

..

artl•o n
••tvr•lha•lv

...

.

lltaMe c-u•tant•• r.ouharlo, u ... ida do po . . lv.l, a
... s.ue•k • • -t11raUaaele • • '"'tl'l..a. llfortarMaa•lo llOt•••-nu•
,. .., _,,,.,., • ,,._.,,. . . natvrtUstth a rHualr, na ...,.,, •~::~

,..,,.,.., •• ''"'' • ..,,.,,, ..,,, .,...,ec.
CAr--ITULO VI
ca6utulla Pindt

••u

),
lto 'f\11 •• rtf•r• eo1 território· 101 qu•l•
Cónverio;io nio
tt lp11qve 1\411 d1t1 4• •••ln•tvr6, d1 · ~~lflc1o;io ov <11 ~.,,.;:o, e~o~11
l1t1d11 !ntere111do ••-ln•ri • poelu>lltd•tl• "' t,._,,,
""'" 'fu•
pt;Jtlh•tl, to6tt tt -dld••"n•c•••••l•• 51111 ' ' ' " ' ••t•n•lv• ~ &pll<'açl"
d••t• Conv•no:ie~
101 r•f•rldo•
t•rritórto,, •oto ,,,.,,Y,., ""'"dt>
1'11C111ir1o por lapotlo;io OOI'"t1tuc1on•), 4o çon••ntl-nto 0.<>• qO~Il"'"

" ' " ' t.err J.t6r lo••
Artl90 1'1
Cllutvll r•d•r•l

Artl90 U

lnf•...t~e• llelttiwtt la Leh • ae,ul.-ntol lae1onah
llo CI'IIO

Contraunttt ~n1nrlo to lec:ntlrlo-Ger&l d••
tewto ••• lele' • toe r · l - n t o t q~M pr~u\q_.._ pau

O. l1tetoe

o

. _ . , Uftl. .•

ee..,.:rel' • . . rlc•r;lo ... u

. . 11•

ltliCO tldUI\ ou hi<> unlthle>,

11•11~••· ...

11

"•"''""' dhpo•J.o;&.ll
ai no qua c<lnc1r>1e 101 trtl901 41at• Convlnlõ5t> cuj, •••cuçlru
dtpenC• 411 l'l:'lo l.,.ltllt1VI do po4er l•9J.tlatlvo ft41trll. &a obr l<jl\õÕ.,.

Conwnr;&o.

do 90YII'no fadaral 1erlo, 111at• . ..ti4•• tt ••••• qu• 11 4•• p•rt•• qu.
nlo alo .lltl4ot fl'4trltivou
Artl'o H
ao111ç&o d1t Controvluhl
Qual ...ll' cantrevfrtlt
entre tt ••rt•• n•tt.l Ccmvençlo,
l'llltl•• l
eu& .t.nt1rpr1t1elo e.~ I
tllt 1pl1caçlo. q111 nlo
n•l•lCI .... -trot -l••• Mrl ,,..,_,,., I Cortt Jnttr,.•olon•,l d'!'
ollllttlCto • . . .
••rttt 1'11 oo~ttrovlrtlt.

po••• ••r

1•• •• - •••

pedld!o

Al'tlto )~
Attlnttur,, ltltlflcto;IO • Ad11io

1.

con-nr;lo
Uc•rl 1btr\1 I •••inuurt
iktnhetle •.•• ...a., un"•• ati Jl.,.-.. ,...,,o •• un.
11t1

111

.. .-1..,...-

~)
outro lthdo ~o convidado
c-terhcia , . , h~• Ualdaa Hltce o l~t~~tvto do• lpltrldaa,

ltdt

dt

J.

lla .......

MI'

,.pot~ha*te '""'" -

~~tlu . . .a . ~ ~.

l11at~ntoa

JNII'I

cl - 'lltldo ftd•r•tlvo Partt ntata C'onvançlrt> r.. r,.,.,,;;, ,
qua)qu•r outro lttado Col>tr_au .. ta _qu• 11'1• ~'~•1~ •111.,

lliflt~lo;io t
dlt pritlCit - '<'iqor "• f•d•rao;lo t na1 •u•• u"ldoUI••
constU.ullvas 1\0 tocanl• 1 qualqu•r di•poalçlo t!• t'onvanl:iio. lt•-lh'aor><'lu
1 -dldl - ""'• 110r ,... açio l•'flll•t I v• ou outr~, •• ror• h nu •f•lu.o
I rat1rld• cUapo•io;io.

•

•• r1Uflcado

Z~
OU•lqutr 11tado contratant• qu• hl:lt fon~Ul•do """' r11111_;rv•
confor.e o parltrafo 1 d•ttt art:l90 pod1rl rltlrA~ll • q\>ll'f'l.l•r !IOMtnto
110r - . c0111.1nlctçio p•ra •••• fi• dlrlqld• an S•rratirto·c~r .. t "'••
lllao;M• Unldaa.

keratlrlo-Gerd ' " lllao;61• llnldtt.

4.
0t aat•*'• ..nelOfltdol no per. . ufo Z 11o prtttllte arti'J'O,...I'Io ... ril' a eat1 CO.~nC'Io. A t4edo . .r& feita pele. dotp6alt.o tH
• lRat.W-IIto . . . . . alo j1111'o M lec:rtt.lrl.e-a.rel_tS_u lllalõ6ea l.lllld••·

r.ruto lt
lntradl • Vltor

.t•

1,
Conv1nçlo •11tr•ri - vt.,or no non•qill.o dia •~qulnt•
d1t1 11o depótlt.o do NXto lnatru-nto d1 ratiflcsçio ou t!• ad.,~fto.

z.
••r• cada 1111 do• "lttadoa qu• ntlfie1r- • C'Of'tvencio ou a ali
tdtrir• d-apob 4o 4ep6lito 4o sexto inttr~nto d• ratlfieao;io ou
... alo, 1 - - •ntl'trl . . 9i'J'Ol' 110 110nt91al.o dl1 a-vulntl li d1U do
dlp6tlt.o, por •••• ll:tttdo, do .... lnatru-tnto d• r•ttUcao;io ou •M•Io.

Artlto n
CUut\11&1 . . ApUctalõlo 'hrrltorl•l
lo
.. ..

d•

1.
Mo --nt.o da •• i1 -.ur1, da r1tiUeaçlo ou d11 •t!eaio,
qualqull: lat.ado por..•ui for.
r ret•rvat 101 art.i901 di Conv•~>c-io, çatllcr-Cio 4oa artftoa 'J 1
4 , 11 IJ), ll 1 4:2, !.ncluaiv•.
,

vi . . ~~..... ll,l*t to Cf!.~ll 1 -~~--~lla~O.ral 411 ll1ç&.1
..., . . , teMa fll'&tt• llilflvlta , .... 1al1n1r ou l•erh.

Mrle

bl no qut
•• rtftrl 101 •rti.,oa dltta C'onv•nçiro Cllja
apllcaçlo .4tpend•
da açlo llt111•tlv1 "' cad• t!a•
11\ ..,o,,
,Provlncl•a ou C'111t&.• cont\!tuttvoa cru• nlo do, - vlrtu.:lor- do datt,...
contltvclonal d• fadtr•çlo, obrlq•doa a to•ttr -t!id•• I•Ql•l•tlv••· o
.'IOVIII'IIO fl4tral l•vll'i CC. I •aiOII' bt1Yid1d11 potlfvll. e C'O"' p&riC"l
flvorlv•l, ot
ll'lfar~dot
trtiqoa 10 conhlc1-nto .,;, autorldnt!ca
C!OIIPitallt.•• doa ltt.adoa, provlneiaa ou c1nt~ar

W. llt.CO ..,._.,,, 1'10 --lltO •• &ldM"t•ra, di rltlflcaçlo
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UI

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

.... ______________________________________________

·~ido-------------------~--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1994
(n" 29lJ93, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Ac.ordo de Assistência Jurídica Mútua em AssuntOS Penais, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.

'"

... ___
A11i"1t11r• •

H lo~~

eutorld••• q11e prono,• ou renov1 • v•

to 4oe..-.Mol

li••••

O Co.ngresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental
do Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.
_Parágrafo únicO. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do presente Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
graVosos ao patrimônio naciorfal
Art. '1:' Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

IJU'04JICio ou reMtveçlo •• veU••••

L~•• ~r•d•"

,. •••Jn1t11r• •
. , doc-ntOI

...De•••____

....

MENSAGEM N" 167, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 49, iriciso L da Constituição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas Excelên-

cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais, celebrado entre o Govemo da Re~blica Federativa do Brasil e o Govemo da República Oriental do
Uruguai, em Montevidéu, em 28 de dezembro de 1992.
Brasília, 31 de março de 1993.
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o"''''"" ACordo ' " ' r u i •"''.--"'"' •• rnUicacltt.
0\lll~r ""

Aprova o texto do Acordo celebrado entre
o Governo d-a República Federativa dÔ BraSil e o
Governo da República do Paraguai para a Cons~
trução de uma Segunda Ponte Internacional sobr'e o Rio Paraná, firmado em Foz do lguaçu, em
26 de setembro 1992, bem como da Nota Para~
guaia D 0 213, de 23 de outubro de 1992, e da
Nota Brasileira n• 32, de 8 de fevereiro de 1993,
que constituem modificação do artigo III l.a do
referido Acordo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 58, DE 1994
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--·

Sexta-feira 24

, . , 141-• " " " ' " " •

uno• ~I.M"" ••d•n••••

""""*'• ,,.,..
O Congresso Nacional decreta:

~c
ruo

CICIYtMCI DA
nDDATIYl• DO

...,::: ~.,.. I

umLICA

OU

III.AaU.

L_

.'l'm'u

j

UOII~tAO
C'IUDA.f
A a FiiMiA

CONSTJTUJ~iiO

-

aEP'OaLicA I'EIII:IUIJ'IYA

,

••

..#

. . . . . ,.

..... _ .

;r..:..

hca

Art. 1o
aprovado o texto do acordo celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o GoVerno da República do Paraguai para a Construção de uma Segunda Ponte Internacional sobre o Rio Paraná, firmado em Foz do Iguaçu em 26 de
setembro de 1992, bem como da Nota Parat,'Uaia n° 213, de 23 de
outUbro de 1992, e da Nota Brasileira U 0 32, de 8 de fevereiro- de
1993, que constituem modificação do artigo ill l.a do referÍdo
Acordo.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à iiPrecla-Ção-do CongfCsso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, ou das notas diplomáticas que o emendam, bem como
quaisquer atos que, nos termos do inciso ldo art. 49 da cOD.stituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônió nacional.- - Art. 'r Este ·decreto legislativo entra em vigor· na data de
sua publicação.

,.•--••a--••MENSAGEM N' 259, DE 1993

Senhores Membros do Congresso Nacional,

$erlo.
o..A~•c...,

11ft. 4t.

11101

.. -

ÉdoccmpeténclladulivfdoC--'*resolver def.nitivarnente IObre traudol. icor~ ou
Kerretefn tnell'p OU COiiipiotniiiOI

internte:ioneis que

gro•ooono,..iooóllionocionll:. _

_

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesci Nacional.)

De conformidade com o disposto no artigo 49. inciso I,
da Constituição Federal, submetendo à elevada consideração de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor :Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República do Paraguai para a Construção de uma
~egunda Ponte Internacional sobre o Rio Paraná, firmado em
Foz do Iguaçu, em 26 de setembro de 1992, bem como da Nota
Paraguaia n° 213, de 1992, e da Nota Brasileira n° 32, de 8 de
fevereiro de 1993, que constituem modificação do artigo m l.a
do referido Acordo.
2. Esse instrumentO cria um quadro jurídico para a construção de obra pública, de uma nova ponte sobre o rio Paraná, entre
Foz do Iguaçu e Ciudad ·oel Este. Com a realiiãção dessa obra,
deverá ser significativamente aliviado o fluxo de passageiros e de
cargas pela Ponte da Amizade, permitindo, dessa forma,- o atendimento dos legítimos anseios das comunidades residentes na região
·
fronteiriça.
Brasilia, 11 de maio de 1993.- Itamar Franco.
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rr"t"'t.

art.t ... IU.

ttt2, -

,,.......
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Do:ou~r-

..

~

'"""~~-

"""'.r·-"• ""'e. • ..
"" '"""•-nt.. """'-

•1 ltl'tlcnslo UI l.a) del
redaec:icSn •• la aliUlente:

••

~ .-~ ~~

Ae~l"ikJ

•rrlM

~tonado.

cuva

r•unir loa antac•dentae nee•••rloa • fln d:e elaborar
lo.- tfntlnotl de referencia relatl~ • lo• aapeetoa
t•cnicoa, ~teontt.leoa ,. flnan~!•ro• de la c:tbz::•, • "•r
obJeto da licltaeiOn pObllca ntat"necional, -diante
•1 1'ltC1 . .n de eoneea16n de obra pObllca. t~~ln el aval
d• toe Goblarnoa y ain t.r-lnaito Mlni...a obllcatorio.
Sar-1 C"oncadlda pto~~faranc:l• • cOTteorcloa eonetitutdoa
ent.r. otMPr.aaa paracuevaa J' br. . Ueftaa, de acuerdo a
sua rafllpeethae laclalac:!.onaa J' que tencan eu aad•
en el Pe.racua)' Y/o •n al Braall •
.

Por lo que anteéede· J' On Qa.to d• eont.,_r eon una
reapueata t'a100rabl• d • - GobierftD.o la c:lt.ad& 1110di!1c•r.iOn
podria " " adoptadtL a,.-:.~ a ua- AcuaNio"por· ~enJé: de Hotaa_, el
eU«l Ollt"la objeto~di. la opiobac!.6a cor•aapond1ente, Junto con
el Acuardo dal 25 d• . . uaer. OltiMO P'Ado.
·
Haco Pt"OPic:lao la opot"tunidad pe.ra
Vueetra lxealenela laa MINt"ldada• de •i 1114•
oonoida.aci6n. _
~~

.......

~~~-y~

.......

,...,r

............. lltoco• ., ••• .._.

lllnleu·o da ftlttowe- •wt•rlM-·
::1.

t91n.
,
· Soi)H el pe:rtlculU'• encueseo
a
Yuetitra
IJI:cal~l• tenca a bten tran-lt:lr • 1n1 Iluatrado Oobiel"nn el
lnt.~• del Qoblernc:~ ct. la Rel'6bllc• chl Pftacu&F en IIOdlt'lc•r-

.__

reolteorar a
dhUnculd•

'

....

--~~ a.~~--

Alt. ••· É do cornpotencio .. c~us;.a do Cor>gresoo Nocional

r-....,...,

•r-. ..,.,..,_.-doo ou

atol iNrmtcklfwts CIUt Kttrrelem encat'fOio OU COII... Uil±wi

••VOIOS ~ i*tl iiblio nldOnel.

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 59, DE 1994
(n° 329193, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo sobre Serviço Móvel
Celular entre o Governo da República Federativa do
Brasil, o Governo da República Argentina, o Governo da República do Paraguai c o Governo da República Oriental do Uruguai, celebrado em Las Leíias,
cm 27 de junho de 1992.
O Congresso Naciopal decreta:
_
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviço Móvel Celular entre o Governo da República Federativa do Brasil, o
Governo da República Argentina, o Governo da República do Paraguai e o Governo da República Oriental do Uruguai, celebrado_
em Las Leüas, em 27 de junho de 1992.
Parâgrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do presente Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos _dQ inç_iso I do art. 49
da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao património nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra cm vigor na data da
sua pu_?licação .

P~~~alcuer

Junho de 1994

oldadlo ••• hrtaa IL'Ift&Uriaa, WM vea CI'M . . a.t.at...a

ta'lo paclz'onii&Qio t.Mmlaa a &o

""''90&·

4011 aarv.t.~ da
aatn lnell. ~tlM, Jlll.nl9ua1 a V~l
oonat.ltu• fatora. 1M &&fi&Cilal :ralev&nai.a na proc.aao da
~•vG• nvtonal • pa,n • GIDIPZ'lMiito dN objatlvoa ..so
lllei"'ado
coau.
do
Sul
(KZJICO•trt.J •
O
Pl."•••nt•
Acordo
~1."lp&rt1ta, qua t.l."ata da c;:c;~apat.1b1l1uçlo • un1ton~i~•çlo doa
p~ad1-nt.oa t•cnlooa,
oparac1onaia • cc;~••rClaia doa •1•t.••a•
de talaton1a .OVal calular noa quatro pala••• tl."ar• banat1e~o•
_... ua~rioa da crada Pal:'t.& a tar• ratlaxoa aiqn1t1cativos Pai."& •
lnten•l.ficaçlo • o. adanaa-nto das rahç6aa aeon6a1caa na
r.vllo, prlnclpal.aanta noa satoraa da lndl)at.ria, do turisao a do
t:r-.naporta.
1.
o Mln1at•r1o daa C011un1caç6aa ccrn•lda·u q>.~&
--i-Mtl"'a&nto lntarnaalonal atenda aoa tnt.ar••••• llo rat•. t1nd.o
-. .lloltado ao na.. raty •• providlnclaa cab1vah para aua
ntir1caqlo.
t.
Naaau oondlçG&a, aut.ato ti &lavada conal.daraçAo da
voaaa bo&llncia o aM:IlO projeto da Nanaaqaa ao C:on<Jr•••o
••cl.ona.l, para qua o J.CO:rdo aaja anc-inhado a: aprechçJ.o do
Poder t.9lalat.ivo.
••

A

. . lborla

a

a

dlven1t1caQ6o

tal~lcaq6ea,

••ti

MENSAGEM N. 39, OE 11193
(Do -

ExocutiYo)

S.U... ~doConanuo N~

• cor·1,.
'

stc~<:·

·v·.o·;.x!n"···-~

'· .· .. lL. ,r-··-R.~ ......, "• ,,7J
~~~~·UJ,,.,,,
'-"-.\)voo.~"··'
......,.J<"
.,,,,.........
•.,...........: -....
' ~

ACOll)()
I::XPOa!ÇilO Ot ~!VOa N9 OU/MIU:, 01 H OC JAHZ%110 o• UU
00 St:NHOa MlNII1to 01: ll'l'AOO DAI lll:t.AÇ(III &x'I'U:lOUI,

SOJU

SZ!YIÇQ

RI!POIUc:A' A!GÇ!!!tNA.

00 BJt.Uilo, 0

IUl>Pto ti alta -oonsiller~o â
v••• Elrcaltnoia o
texto do Acordo IIObn lei'Y.t.QO lló'lal Calu.lar antn o
~mo
da
••P'lbUca Al;'9&ntil'\ll,
o oova:rno da . .P'lbUca
·r.sarat::lva do ar.. u, o caverno da il.apUtUca do h"9U&i a o
ctov.no ~a aaplbllca O:riantal do ·ll'Z'1af\&&1, oei&bndo aa. L&ll Lat.ae

..

• n

d• junho da

un.

quaddpntita
t•
por
oltj&UYO
a
••••
Acordo
ooapatLbUh:aoqlo doa
hr~••
•1•t•••• ... o..u,.LoaQOea da&
li9n&t6rlaa,
evitando
1ntartar6nola prajud.t.atala
entra oa
alat&M& oalularaa naolonala, aalla QOIIO .ntn ••••• a outroa
HrYL;!o•
da
radlaoo.untca96&• naa
6raaa
da
ooordanaçto
~apondanta. A oa&~~Notlbl baqlo 4M aiat....• par.itiri qv.a o
uao daa ..taçO.• ..Wa1& autort.,.daa noa quatro pataaa aaja Caito
. . . oa.U.wloa a a . a . .lbor q~~aUd&M ,.,.aivel,
·'·

o

..,a1,...ntM

Aao:rdo ~.S.It1lltar•,

•

aaoala

.oon6a1oa

l ... laent&i. •
a· para uo

t&Hlot~9&o

laedlat&t

..
por

cn,um

E!!'FU O GOVEJUIO DA

qovnHo

G9V!!IUIO DA

anexo

MOY'IL

O COVI!11.HO OA UPOU!c:A PI!:OI!M'l'IVA

OA UPOaLZCA DO PAJtAGUAI E O
lt.tPOILICA Olt.ZEN'f'AL 00 l,llt.UGCAl

Oa Covarnoa rSa l'•pllbUca Arqantlna, d• ••!'4b11o•
r.daru.,va 4o ar••'•• da ll.&pil.atl~aa oSQ rara.,u•l • lia lol•pllblLoa
Or,hnt.d do Urutu&'t

Conai4arando a 1!11p0rt.lnok d.aa ulaco.unLcaoi5e• no
.Prooaaao 4& l.nteqraçlo ntic;~nal • o .sa .. jo da a.pUaçlo a
tort.alaol.anu d.aa ralaçaaa acon&aioaa, po~rt.icular
1n4dat;ria do t.uri..a a rSo tranapcrta,

..

Deoid . . oal.abrer
M6val Calul.al'.

at{r•aante
,

ART!GO :t

Objato dC: Acordo
O

p:raaanta
Acordo
.Soa al.ltaua, a

coa~patibUhaolo

tu
H•

co-.o

4&

objativo
qua

per~~itLr

..•
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t:staç6aa H6vaia
autor1udas
••
qualquer
dos
pahas
&19natir1oa poaa . . ut.UJ.ur o ~arviço K6val Celular quan4o ••
ancontrara111 •• tarrit6rio da outro pa!a, aaaia ea.o avit•r 11
intarfarinei•• pra~ud.t.c:hu entra aist-..a c:alu.laraa ou antra
altas a outros sarvieot d.a rad.l.oc:o.unic:ac6aa na ~:on.a da
c:oordanaçio corratpondanta.
Al\TIGQ

U

Oahn1çÕ.1

Para rins

~o

praaanta

Acordo,

slo

&dotadas

as

dafiniçõ.t biueu dat.dh&do~s ng AllaJCO ' ·

Aln'lÇQ III
carac:tad.nicu Tienic:u M.!nilaaa
1\a Partas c:onc:ord ... •• s4otar aa tfiU"ICtarlttlças
tic:n1caa ,.J:.n.~..a&s J.nicau eontl.daa noa Ana• o• l, l a J ão
praaanta Acordo, a f!.:- da qarantir qua aa l:ltaç6aa K6val.a
partancantas ao Sarvl.;o I'IÓVal Celular da u. pais opera•
;:>l•n&Jalntl 1111 ..,~&lqu•::- êo1 out;'OI pai••• deet• J.eoroo.

MTIGO

VIII

A1 l'lrtea r•c:onhec•• • necettidldl d11 r.1t1~Õ.I 4o
"6vel Cllul&r opar&r•• •• c:1riter p.ria4r:l.o,
p~netpio n11 t.Ux&l de freqainei.as ~JStiDI'llc:.l1al no Anexo l,
e c.OIIpi'C*It•-•• a nio IUtor.~o~a.r, •• caritt:r prillirio, a
in•talaçlo de nova• EttaçÕ•• rartencentel 1 ou'tro• 11:rv1ço1
4e ndiOCOMunieaç&l• e• t•~• t&bu. nt 1ona de eoordensçio
eorreapondentt.
.Sa.rv1~o.

'"'

IC:Ord&m
.adotar
Proeed..l.mtnt.OI d1 Coorótnlçio de frtqtlinc111~, eonfor'lllc
pnn.::ip101 • 01 ernir101 Clt&beho::ldOI no AlltXO a.
ARTIGO
':"rlnt1to l;lttrnto;:iollll

Plrt•• a•••qur&rio qu• &I t:apr•••• Pre1t1dora1
do S•rvico Móv•l Celul&r &dotelll os proeacli:JMnto• opo~rac:l.onail
b••••do• no• criti:do• conltantes do AniXO 4, que uniforai:t . .
&I ulacões •ntre Presu.dcrr••• a ta de 9'&1'&1\t:l.:t' a utiliracio
do terv:~o;o p1l01 astina~;;et \'ilitant••·
Tai•· proc:•di::~••to• •io ••opee1Hc:•4o• e11 Wl ~Manual
d1 ProeeoUI!Iento• Oper&C:lOnlll~, c:on11deudo no illlbito da
J1:1Un1io Qua4r~parUtl.

AII:'UCO V
ProeediMntoa od1 UtUiaaçlo do serviço

..

JIICOMICIIIIo 11ncl1,
Jlre•t•doraa do Serviço I'IÓvtl C1lular e 4e outro• serviçoa de
radioco-unielçÕia que optru tor1 daa hiX&I mtneionld&a,
e~.l.t- 1.nterferinc1&1 preJud.l.çi&il entre 11 meama1.

AR'l'l-"00 lV

A•
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Coordenaç&o ela rnqOfnc 111

Proe•êl.:n•nto• orar•e1on&il

••
"

:x

<!••

~ltlçÕe•

Móveu

At Parte1 &<::ordam que 11 &utori:açÕII o-utorqal'.&•
p;ua .u ~lti~Õea HÕvtil qu• ~nteqr&JII o S1rv1ço Móvel Cthü1r
••rio válid•• •• qualqUer doi paiaet onde oeas.~oonalmtnte ••
eneontrtm, eo111 b1se no eump.r1ment.o daa norm&l est.abelecld••
110 prenntt Jo.c:ordo, ~um tfetuar -:rim1tet ldielon;us.

AI A4ain11tnv6e• trocario LnfOt'lllllõ6e•
tobre ae
fo,_•
.._
outo"'
da•
1Utoriuç6••
•obre
11111
c&raated.IUiõ&lo p&l'l Une 401 oon10rolu n•c•nir1o1.

"
r••ponsebilitari
~la•
&utorid&de• &lhndt9,bia1 de
11111 ret~tivot
pai••••
~ia d• hcilitar
trlnaito
iJI.tunacional dll !1t1ç.S.t M6Yeit do s.rvi<::O MÓVel Celular.

C&da AdMiniatr•c:lo
9'••t!e• co.petental junto la

Aa Partea •neg\U'arlo que •• blpre•aa Pr••t•dor••
do .Serviço
N6vel Celulu
adot- 01
proc:riiMntol de
ut'iuza;lo .So ••niço que c:anatu 4o Anuo s, a t.t.. .se
Plnlitir •o auinanu vilit•nte pleno ICitto •oa ae~Niço 1 e
ia hc:.Uidadea oterec:idot pda :Prllta.Sora Vbit•.S•,

Para uaa adequ&d& orientaçlo aos uauiriot,
Partta eonc:ordu u
colocar li dispoaiclo dot . ...,,
·11•nu11 do Atlinante Vllltlnte•, c:ontorw. o Anex~:> 5,

Scxta-fdra 24.

...

lloti!ic:aç~e&

.!.!IW-!

•

I~:~t•rebb:Lo

de Corrupond.lnci•

Tod&t ••
notitic:a;i5••
qu• ••
r-•te.r.. o•
proctcUMntot requ.l...aoca.:rta do Muo I • a =--na 4•
eorretpondinei• cru• •• nalile - razlo 4o pre11nt1 Ac:orão
4n"•rio •er- dirivid.n lt r11p~etivu A4alinittraç.Sea 4e c:aãa
GOTerno • 101 end•r•o:o• indie&dol no J.ne~o lO, que •• mantilt
Y\,IM.el
qve, J'('f ,_.i<:> 4t \11111 N"'II\11'1\CI~it' (C' .... l• ••"lelll

lt'

"'!Tllõ!

'11

Siat•-• Taritlrioa
aeord.,. :r•co.end•r que 1 ~ilosofil e a
eatrutura tari~lr-.i&, a•• i• c:~ a CG~~pent•clo .Se conta& entre
Prettadorat, •• •f•tuelll confon.• letcr-ito no Mex~:> t;,

-.MU1nd.o•.
All'!'IGO

AIITICO Vli
!nd1o::1dor•n de Oual.l.d•d•

A1 Parttl 1c:ord•111 &dot.a.r u. .;on;unt.o 4e .l.ndi.;adore•
• de P•driSea cl1 qu&lid&dt, 11o;rundo •• or-ientaç6e• do Mexo 7,
COII o objet.lvo de 91r&nt1r 1 qu1l1dad• do "rviço pre1tado ~o
•••.l.nante Y1t1tantt.

XI

l!:ntrad& .. Vi9o:

A• P.ntet

o present• J.cor4o ent;&rl '" vi9or na dat.a -

que o
l!;aa
llelaçõea tr:.t:eiores !!o y&i• depotitirio
noi.i~ic&r b
Partll c:;Ue pelo menos c!.ou ?&ittl siçn.atlrioa
4•;-o•itar... ~:> inst::'Ulllento 4• nti!ic:•çio.

Mir.:.tt:irio

A parti:- c!.aquel& dat1. o pr•••nt• no::ord.o •nt::-ari •m
v.l.qor •ntr• ..,, P•:tel c~:~;o• inn.rum•ntol d• rati.!lcaçlo
t•nh,. lido depoaitadoa.

o_.l<:t:-e~d.r

t:nt•ndQ-•• ?Ot' pd• depontir1o
.;: &&oinltU:rl 4o pr11nnt1 Aeor4o.

1qu•l• -

qu• _~c~
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~~~4

MITIQO Y.Il
O.n~neLa

.t.cor4o poderi
O pn .. nt.l
qualquer u.. 411 'art.ea -diante not.itieaçlo eacr.l.ta 41rigida
ao pah dapoaitlrio, caaundo
1faitoa a partir 4a e1nto
1 oit•,f!.ta 11101 4.1.11 da notif.l.caçio 4a 4anúnc.l.a h Partaa. A
4enúncia ahtlla4a poz u.a Paru nlo datad a vigincia do

••u•

1.

CAAAC':'tlllSTlCAS

'.

PIIOCI:PIMtNT05

3.

PROTOCOLOS f! PII.OCtOIMtNTOS Pt CH.\MADA

~.

PlloctOIM!;NTDS DPEAAC10NAIS

5.

?ROCI:trll'\l:NTOS Pt l:':'ILt:ACAO DO SEl!VtCO

Ot TIIJ,r.!SM!SS.t.O

SIN~LIZ~CAO

Acozdo 1ntre aa 4...11.

.a.IITIGO XIH
t:r~~en4••

o presente Acordo poder:i 11r •-n4aóo Õl comu•
acordo entre 11 Part.ea, Aa •-nd.aa entrarlo 111 v1qor quarulo
t.odaa aa rartea noti.Uqua11 aua •prov•çlo ao p•h 4epoutir1o.
AIIT:yn
OilpoUç~ll

..

XJY
rlna~l

eo~a
o prop6aito de ~Wnter o 1erviço o-per•ndo
aat11f&toria-nte. o
que requ1r
periócUcaa
av•liacóea
ticnico-oparacionaJ.a, a
da aco-panl\ar
1voluo;io
41
Partal
4ecid.e• aprovar a
internacional,
l'eun1io OU.a4ripartlte •nual
sobre c ":e~na,
l\19'ar. ~or rothio, •• cada pa!a
o1eaae
111•rco,
sario
•cordad•a
aa
siqnatirio. Dentro
atual.i:•cõea noa Anexo" do ;ll'llente Acordo, ;3ar1• •dequi-loa
ia evol11çÕe1 <:.ecnol&;:ic~" • de '"r:cado,

..""'

O\ttroa

"'' Parte• acord•111 an111.au·
•o pre11nt.1 Acordo.

STITtAA$ "!'ARiri.JtlOS

e.

COOltDE:iACAO

or. !"II.!:Qttse:AS

'!!.

O!:f:::tUCOES DASICAS

propoataa de t.deaio de

;:~~.ia••

Acqzd•-••· tatl.bbo, - n ' t l t Lnfon~~aclo atual.l:ad• a
napeito 4aa Dlpre .. a Prutadora~ do servto;o MÓvel Celular
q"lll cada p,a{s autorue naa OC:LatJ.nt.aa ireaa t•otrifit:aa de 1111
ter::-iütrlo, taat. J.ntoraaçio 4everi ••r c011un1ca4• a toc:lae 11
P.ut.ea, pela relpecuva AU~nht.raçlo, ••vundo o art..l.qo X do
p:r•••nt.e Acor4o.

Ca:racter1auo:•• O• Tu.nlfllll&io
1,

r1iloc11 de freqflinCl.&l

Ól

trlniiUIIiO

1.1 • Subf1b:• A

t.UnllllllaiO di alt.ICJiO 111ÓYI11 ;25,015 KR~ I 835,005 MKz
reit..o

no

Vala

oe

Laa

Wl'ies,

O.p&l't . . . nto

tra 111111 udo da eltlcio•blll:

da

JtalarqGa, PRv!neit.
di
Mel'Hlos,,
a.plib.Uca
AZ'91htins.
-· l:/- 4111 do Na 4e )\'IMo di llil nOVICiftt.ol nO'IIIUõl
doia, •
wa ••IIIPlar oritinal. noa i41o.al po:rturrula
••p..Mol. aen4o aaboa oa tevtol ipal.Mnt• au.tlnti.cos, 0 qual
llri depositado no Mini atino 4aa lelaçÕII EXt.lriorea e 'CUlto
41 JltepUblica Arqentlna.

-'0.-0lS

GOVE

DA l!.ZJ'Oit.It':A

i'

P!:LO GOVI!.,UtO DA

AaGOTIMA

FUIEl:ATIVA DO

99
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.

110,005 Klb
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q 00
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-11,0
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011
100
101

s.
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-22,0

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

'!'ipc ~· e~~tiuio
vo~:

40KOGJE

d&dOI:

'0KOG11)

tipo l!e rnodulaçlo:

X

o

Prooe4t...atot de Mu.enqlo, tno-tnt. ... nto •

POTENCIA ldiW)

nt

- desvio c!• pieor •I· l2 KHz (excluindo os sinais ele
d•dos • o to111
do sl.n&!izaoiol
4•svio e:fic.n:: •/w 2,9 hlh
w t:rat ...nt.or co.p:-enio ailib.l.ca 2:1 e CWip:ruuento 4.11
Rec. G: Hi~
CC!'!'T
w p:rlwln!Uel 6 datoit.ava, JOO•JOOO Hl

:nnaH:rae~lo

1,

dvel vi•itanu deve ••r iqual ao de ~ ••taçio ..Svel
pertencente a irea de nqhtro vhit&da, coa relaçlo i1
c:b ...4a• loc•:La, :reqionais • inte:rnac~onaia.

'·tora de aeu pab poderlo ••r

rHIIC~d .. eutcaadcaeate i
Controh (CCCI v:Ldtada a partir da
ccc de or:L'il•• liiO illplic• qua, 4epoil IS& val.14&iôiO IS&
lltaçlo .SV.l vidta.nu, o nW:ro pro'l'iiÓZ'io que lhe haja
d4o .s .. :LqDado no pala v:L•itado dew sar i:&foraa!So l CCC cie
oriq... A pediclo do •••inante da eat•d.o ~vel v:i.litante, ••
c:b...4aa a ele diri;.l.daa podo .. r bloqueaiS•• n• cce de
orit••·
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4ê Ccautaçlo •

3.
C&4& pah deçi~!:-i intor.ar ou nio, ao &llinute
vilitante. o nd..ro provi.õrio qua lh• ~oi dea:L;nado1 •o.ente
o •••inuta tc.a.rl conhecimento 4eaae nW..ro, 4ivulqando--o ou
nio, aeqwldo acu c:ritirio. No cato da aer eue nU..ro
diwlqado, o eneaainhDen-ç.o du cb... du 4iriVidaa l ..taçlo
Ja6vel viait•nte deve aer ivual •o de wu. estaçio 116vel da
lrea de U9ilt:t"O Vil.l.tad•.

10. Tran111iuio de dadoa
tipo 4e cooh:!:Lcaçlo: loltncl"lea-:er
Upo l!e modullçio,
rs~;
de•\•!.o de pico:
• w 11 !CI'!t
Vlloc11Sade d• u·an•mudot !O Kbit/a

4.
ledi adota4a • ee:trutu.ra .uC: xY:r: HCDU, a !'ia de
poes1bilit•r • ident1t:Lc•çlo da ••t•çio IIIIÕv•l· O•do que o
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ident.L:ic:a wu ••Uçio IIÓYel c:o11 o d:d.-o
de lO 41v:Ltoa, a !.denu:.l.e&çio do t~•1.• de ori9P 11ri
afetua4a •travéa dos d!vitos A • J, c:oNo .. cru•=
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dqnif:L.cativo• 4• IUNlp, da .. guinu t:o:nsa1

a) os ailbar•• conv•rt-•e - eó4iqo BCD d• 4 bi t•
de acordo e011 a talMla anterior!
'ti

varia anu·a

l

• ',

bl

s.
01 pa4r6.a 4• unali1:açlo ad.otalloa por cada pah
aarlo .a.nt~doa tanto para u c:h-adaa nac::Lonaia eoao para ••
ehUI&d.aa J.ntarn•c:J.onaia.
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•101 ctcho pata aari atatuad&

conjunto.

o• dltlao•
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atravé• d• \1111 t>Lt
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nÚZII•ro
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occ cro41!icado fvar cabala !I

'*IM!Uolo
,.peti,lo
Jl&ptltiçlo
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... p&la'l'l'l
pala na
4a palavn

1
1

2
2

.

PCC riaebido

occ

"

COMPRI

"'""

•••

TO

lbitst

"

SIJUA.l.

l2

rabw1'•

•• ptl.Mln palawn llo fiG••"

•h . . . .o.
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aega:Late f~t01
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Sexta-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1994

Tabda

342Y

C6diq..

li.

CGIIIUU!O,

1:11&

Mnla9••

COimõiO
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~
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,ii!U.JII&

tipoe de -AII9•na diretriua qua do1
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a.c.
b!IIO!

1.
.,__.,, aaiatir 11:11 Ca•c~ de Atan4~nco para cada
.-praaa praatadora do pala IM:&n'. .adl» daa rab~h• entra 11
a.praaaa Pnlt&doZ'&I do •arv'L.;o -'val oal\llar.

bl por p&rta 4& a.pnaa praatado:ra da or1qaaJ pelo
Plt...nt.o l IIIPI'el& praatadora do pala vh:Lta4o
4a R& quota-parta c:orraapondanta 101 aarv:Lçoa
pnllta4o&l

PUa tuto, dnaZ'J.a aat.abalaoar-aa para cada ..,,.,,,
pr. . ~a do pda eantn A AtaHiM'nto napoftahal poz"
todoa oa ooatatoa 4a .-pzoaM c:a. a a ~ia, no qua dia:
raapeito aoa uaiAaatol vJ,.aLt.antaa.
1. 2 •
01 eaat~• da Atand:iMnto poderio a ar o a . ...,, qua
c:ad:a -ctnaa diaponha para ••a• aaa:I.Mfttaa a 't.ado aa
llf'lintel O&Z'&CitUb't.iC&I&
1.1.

a) pnatarlo o aarric:o da
1410111 da ••• pat11

~--

c) por parta do aaaina:nte via:Ltanta: pelo :oeape:Lto
la ratul ...nucha v:Lqantal na l:raa da r..,:Latro
Yiaitada a peh lfedvaelo do p&9&mlnto da
!atura enviada por 1\1.& aa~pr••• praata4on. 41
orio;• ?1101 llrTieoa racab14o• na lraa da

ininterrupta a no

bl 41apodo da u. ntlaaro 4a tuv1~o qu.a 5"nt1lta o
ac:aaao ao .... , Jt:ravla da rad.a f1•• 011 M6vll do
pala. t d. .a~hd q11a 1111 ni1Mro aa)a ~nico
para to4o ua datara1na4o pah'

z.s. Entenda••• qua, par• qua cada patta &11\11111 lUa
raapon.aabilidada,
nacaulri.o pa~qnl.ur aa r&hr:r5••
a•••f'U'•r
antandilll&nto por todos oa part1c1pant••·

••u

tnta:nda·••• portanto, aar conv•nianta
a~int•a proc:adi-ntol 111nillo&l

tarlo a poaa1bl.l11h4a da trooa:r .Lnto-.c:h• via
tu, tllll 011 da4oa.

O)

A .-presa

c:on41~6a•

DI

~I val.idaçlo

auapanalo

A I! F X O

IIIIIPI'Ii••

.. 1.4.1. A
-pl'aatadora 4o pala da:Ltado nlo ter& nantluaa
napoua.bWIII&de 1'10
q11e
H
Af'IZ'I 10 C"a~PI':Ialnto 4&1
e~e:r"acur!aucaa t&caicaa 4a a.ca~lo ..n-1 •1a.Lunte, n• •
'l'alaçlo I ...ataaclo n
reparo .S• . . . . & MftOI que axiata
• ac:o:r4o aapeclf1co.

••:r

2.
oe....do
aatabalaeidoa
valir!aclo 40 a11inuta viaiunu
119natl:r:Loa.

procedlMatoa .tA~I da
~· a t.odoa oa pabaa

~·"

2.1.
lnteade-la que, .at& '1M nlo aa'a poaatv11 •atabalaoal'
u. aJ.at.. a~atoalt1co da •aU.:aolo, aau 41Ve:tl :raal1ur·••
4a toma ...11&1 anua aa ..,raa.. pna\6401'&1 4e aDo• oa

aenoieo• .&.aia.
Poderio, toda•:La, aar nalb..Soa aon.dlllioa Dilata:ra:La
aatn •• -.r•••• p:raau40:raa pua n&Uaar a · valUaclo
au~t1ca. u •eu uatnu:taa 'fiaitutaa.

o izt:tercbbio

4e

J.zt.tp:naaclo

?

ProeMLMnto• llla Ut.ULaa,lo 4o

tai'YL\'IO

Cona1der•-•• que, ao n•liaar·•• WH 'falidaçlo, estio
2 • 3.
11Mo 911'adaa
rllponaUilid•••• tanto
pua a
--sn"••a
pn1tadcn:a 111 odt•• CCIIIO pqa a do pab via1 -:ado e para o

..11Mnta 'tia:Ltan•••

lndapatldaat-nu 4a oon41r;lo 4a 4aa1oc... nto t1a uaa
utaqlo 116-vd, 01 dat_.• pa:raitido q\M aata raoaDa o1o1
••ita, 4a to~ a\ltOI&ltica, aa q\lalqQ&I' i:J:"aa da localhaçlo
Oft4a H
anooou., cbaaada• da • para qu.alquar uainanu
inUIJ'I:'a4o l n4a t.alat6n1c• pQ.blica nacional, un4o taablo•
aca••• a aeniooa Mnu&il, inun~rbuoa a intarnacionah •
Pua qv.a iato aej& &1119~Z:&doo ca4a ...,:raaa pruudora 4ava
of'araoa:r o aapiata e~oajwu:o da ••rr1c:oa Dla:Looat
1..1.
laniQO talaf&nico .:.1o1to.it1co, tuto
u.l.aao:r, local, nacional • :ntanac:Lonall

racaptor

c:o.o

1.2.
1.3 •
1..4,
rathti'O datalhat.
raoabi .. a, da todoa 01 t

,·,a to4al
l

,.1011

l!isponibilida4a p: n
desviar 11 ch ..ad&a racabidu da
l.S.
,.. aauclo .SV.l. part outra ira& da raqi1tro onda "
anoontna a ratarida aat. ;lor

1.,.

pou:Lllil:Ldada da, t pa4ido do
anular aa .ua ori9 . . 110:;, Le1114ade •

.

,

aatn u

pnat.Uoraa, uceaakio pua a validaclo, terul
qa• deverlo aar a:rquhà4oa pal~ • ..,., •

.~de

da

1,

CIIIO lltl
.. LnforMr ao
a .. iNnta ri.a1t"anta,
011
nlo
4a
aoU.cita, aobra
1
aainlacia
Z'tlp:r. .uu.atd qoe poliU :ruUa... o :rept.ro da
11111 -.ai,...tl'l:oa.

. 2.2.

aapaoi&l
!ou da
lavantUIInto
validaçlo naqacival,

011

praatadora do pala v1ai.U4o da.,.rl utar ••

.r1

•l.al\ancar

..

õ~d•validac:lol

cl 1Uapt~ndo da valir5&çlor

• raaUau uat. . da hi\Glon&Mato da .. u,lo 116val

...-.

aatabal•çar os

ai vaU.dac:lo1

1.3.
oa eant:roa da Atan•U. .ato aado :raaponllvaia pala
aaa.:\lc:lo doa p:roee41Mntol da vhitantal C~l , M• co.o
pelo atan41Mnto 4oa pad:Ldoa da nn:Lc:o• aapec:!.d.a ofaHC":Ldoa
aoa uainutaa visitant••·
1,-4.

lntn aaaa• raaponaa.IJJ.l14adaa, naaalt-•er
11 pol' parta
di a.pl'aaa
praatadora do
pata
visitador Filo'\
praataeio do aarviço e011 a
q\I&Udada n•c•aaii':La • J"lO .nqlltro a anv:Lo doa
dadoa nacaaalr:Loa para raa.U.:lar o cQ.rrato a
co.plato t&tllr... n.to doa aaniçoa praatadou

PnoedlMnoa O,.racioM.ia

., ,_.-;c
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at!iiicitaelo a

•.:ao da

vu·J.tan"ta, c:om-.uu ia

~.r.·~eos

•

~aeili:!a4••

d!.~ ·.~:.:..&11 •~:;tfe!li&a

••

é<t

~::•~:r..J.I"':"

'l=1:'t:l:4- •. .:.

2.1.
Pua qua u an~o .•ano:.a vilitanta
ll:rT:I.çoa 41 Ira& de r.:.·-;inro vilitada,
,..1110 •• encontra valid.•.lo noata 'r••·

pOli& utüiu.r e~
I naeuai.r1o qua o
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DIÁRIO DO.CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

2.1,1, Elt.& Y&l.l.daolo 01,1 I IIII IUIPtndo diY- III' fll.tll 41
contorai4ada COII o latattalac14o no Jotanual 4a ProcradU.antoa a
qua •• tas refarfncia no praaanta Acordo.

2.1.2. r.:ata vali.Saclo p.raita • utilir•c•o do con,unto mini1110
ele aarviços bit:Lcoa daaeritoa no itea 1.
2,1,3, Mo caso . . qua o aaainanta "rilitantl 4aaaja utilirar
llrTiçoa nlo bbicoa daV41rl aontat&r o Centro b At•n4i-nto
4& lraa da n'JUtro visitada.
2.2.
o u110 do SMC ud, do ponto d.a vht.a ~o ••rviço
talitt6nico, operaçlo totalMnta &l}toaltica, au niqir doa
aaa:Lnantaa vh:Ltantaa outroa procacU.aantot alia dill ativaçlo
da ..taçlo IIÓval a d.a .. laçlo do nÚMro daaajado,
auphn~antaral,

raqistra4o
confonl'lt

c01110
italll

utulrio
:Z,l,J,

41

1.1,
. . .....
01 ••••• •• l•doe... nto. o &lteinant.a
Yht.tant• tltrl a ..,c:~asii)Ui4ad• 4• IOU.e1tar o tl~oque~o •••
ch ...da• qus crl'letuc..-, por -1o dlt 1\JI cec d• or1•••·
2.
Devsrl "r ••t•b•l•eil!o w. sJ.at .., dlt c:e~~pernaelo d•
contas entre todas •• ••Pr•••• pn•tedorllt, t daaajlvsl qus o
_..,. ••ja 1S..Uar - toda• 11 r•lleiS-Its b1latera11,
2.1.

llt'\'iÇOI

~lo

c•d• " ' v1~0 po4•rl ur ltflttuada
aa1lnanu 1 p.rtlt lit '"'' ••t~~io IIIÓY1t\.

do

2 .2,
eonc•ito 11t 1!1tslocuento
tranc:o""'()Uro (7' .o. 1,

•
pr6prio

O frlnC'('~V\11~•

- d i rtorl

para o - • •

1ntarnac:ional

tario

fixadas

••

di 1"0:01\11.1 \"Uit I' VIl~•! ll,lt'l\1•'\•h•

111 11\1 pa~••

1\1 h.l& .SI

reaHu\•o ''" .. ,.,.H•··

AI A4JII~n1.stuçó•~

dllt P1rt1tt eoord•n•rlo 1 •llbouçlo
do ~."'lnutl t.o Altl.nanU• Vul.tant•"· Cl'l• ••ri •ntrequ• 101
•••:~on•nt.ea V.l.l.l.tlntel
~•r• •u•
otilntlclo
rltiPit.l.'tO 4olt
proeedim•ntct, 11rviços • pr•cot no pah vitita1c.
l.

fatur ...nt.o
prov•niant•
4c.
11rl ntU.l•cJ.4& ...Shn'tlt aeordo

2.J.
Os l'llor•• 4•• transterinei&s por contai 1 eobrar doa
aut.nantss visitantltl
••rio ••t&bltlseido•
pala ••Pr•aa
pl'ltltador• do pat1 vllit•""• r••llu .. do~•• • ~onv•rslo o:Sa

ativ~u:io

"'•••Uv 1 ~1o 41

Sexta-feira 24 3433

'·

•Ini-• p&r& ••r trocado antr• •• ·~r••a• pr••t•doras para
justificar o !atur.-nto qu1 scr.i lnYi&do aQ as11nant.•
Y:i.litant• pitlos serv1çoa prltltados no pah vU1tado.

~.~.
C.ad& .:..d.:rlinti'::'IÇiO ÓIYI, itl.abCIE'&I' 11' eonQj,çÓitl dlt
P:'ltltllçio do SMC •• llt\1 p11h • •nvU•lll a to4at 11 outraa, a
!ia d• •• ch•'i'•r 1 W!l acordo par11 • atuali&açlo do Kan1.1al,

l.2.
A e.l.t•da atl.l.aliJ.açlo serl
i!llhito da Jl.ltunilo Qu•dr1;:o•rt1tlt.

A li t X

o

&pZ'OVIdll

dilc:ut1.o:S•

!

M E X

o

.,

:tn4io:a4orea 4• Qllalidad•

no
1,
Dev•rl ••r deUnido \la conjunto 11t :LncU.ea4oraa •1n1Jio•
&saoeiado• 101 dif•r•nt•• ~~trvieoa • facilid&41tl of•r•eido•
ao, aaa~n&lltlt viaitantlt, .. "'' •hodo. dlt . .di4a 1t anilhe qu•
1•v••"- conlidltr&cio n dilt.int&l •tapas 1111 r•hci5•• •nu·•
•• ••pruae pJ'Ut.ador .. ,

t

lhe. .•• Tal'iflrLolt
1,

t .s... ,ivltl qu• 1

tariflrio 11tj..
Aeordo,

tilo•ofl.a 1 a elttrutun do d1tt1t. .
siail&res .,. todos 01 pah•• J.nuqnnt•s do

1.1·.
SU9U1t-11 qu• 11 ta:.Uaa do• •tlrviÇo• por utUJ.uçlo
da nd• titlltfi5nica piiblica • &I tarU'aa daa facilida~••
suplitllllthtar•• ohr•eidal 101 a~ts.i.nantltlt vititant•• ,., . . 11s
:llltSmlll doa &sd.n&ntltl do SMC da irs1 dlt l'lt'lin.ro visit&d.l •.
Pocl•ri ••r eobr&d& Qo &lts1nante visitante, Uj& ••t• o
ou o Z"'t'c:e;:oter d& :;::n-.ad&, • t&r1f• dlt t1111po no ar
corr•spond.•nt• i
1r•• 4• r•v1atro via1t&dl, pitlO p1doo:to
dur&nt• o qu&1 uti1iu o e&n&1 4• rid~o.
1.2.

'"'ü:at~r

'·

conjunto por to~•• a• Partas intltl'\l'ltnJ.•nt••• •• d&t•~ & ••r•*
.leord&das •ntr.f' •11·•• por solie-it&çlo dlt p•lo Mno• Wll&
d!tlu, . .
tuncio doa
resultados &lcano;ados dfrants
pr•suç;.o do ~~trviço,- uno:to eorr.o ob~etl.vo prinçipal a 1111lhor
aatiaf1c:i.o 4&1 n•c••sid&dlta do1 allinant•••
Oa

pon~tnQol'ltl

capotctticoa da iiiPl•-ntaçio <'lltllttl
••rio
4•c:l.4ido• uuniõ•• posuriore• ~·.
Jl.ltUniio Qu&drlp&rtitl, o;oonror1111 o tl"t\<:Jo JO:JY do Aco~do •.
4,

~ndicador••

l.J.

Ad1c1onalmlntot, pochr.li
YUit&nt•
tar~f•
dt dealoc: ...lnt9
U&lh&dl, llt'l •tu UCitb~~a 0\l ltaid4&,

2.
O.V•rlo lltl' ltlt&bltl•cidoa ob)etivo• 1t -taa & ••~"••
&lq'ançadoa nos dital'ltfltltl indic&dor•• a u11 1ist.•u d• _r•vUlo
Plt~i6d:Lca oonjunta doa ruv.lt&doa r .. ia ae1.n9idos d*rantlt •
prutaçlio do seniço dlt validaçio, que inclua a posai'bili4•d•
dlt •v•ntu&il. lllld&nc•s d&l ••t&a propostas.
'

por

e•d•

--------· -

ehacot1d1

,. w
1.-t.

Coortl~tnaglo

•••

a) uaa t&rifll
Z'lt9iiUO) I
b)

\Dia tarih

di~ia

p&ra

de 4hponibil.idldlt do serviço,

1.5.
Caso sej• posatv.•l o~rar ~,m~ aist••• pelo qu&l waa
chuada para Wl assinante v~sit&nte poua
•ncpinhad&
p&ra o lai&JN) 1111 n•c•slidat.l~de p.au&r por ltU& CCC dlt ori9•••
pro!)6•-s• que, •• o &llin&ntlt acdt&r ••te lltrviço, lltJa •h
consider&4o pltrtenc•nt• l eec vilit&d& durant• o tempo que
durar 1\1& OCI.Ipaçlo, &'Uit.ar.dooos• c:onnqtl.entemonu a tarit:& 4•
dltlloa ... nto,

••r

·- .-..... '

r xo
h

rrtq61ncln

AI all.bt&i)l;al 4• frltqGinç1u de US,OU ... 144 , ... ts ""~~'·.':
~~trio utJ.Uzadat •• car1tltr prJ.Jn(~o ·
para o ••rviçc 116vd cdu1u d•ntro da sorQ. dlt coord•na;:lo
oorr•apcmdantlt.
1.

110,o1s ... •n,tn

""*

As Adld.nistr&c6aia dev~tdo tQIUr •• . .elidas n•c .. sht.•a
a proeeçio do ••rvico 116n1 cdlll&r n.. r•.f•ri4i.a
aÚbfaixaa, n&lt aon&a d• coordltn&çio.

'2,

P!4'*

3,
Para o Cllftl'rilnento doa princ.tli':Los esta'be1•cidoa nos
pontos anterioret, I adot&4o Wl Manual 41t P~•diMntos ...
COOrdenado
1St
Pr•qllnCI'iaa,
qo•
't!áfiri•
clan
•
dlttltll'lad-ntl_, no 111lni..o, os ••911int.e• ,aspeotou
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not 1 f J. eac:6...s,

la.

Ana ~• 1tagi1tro Vlsitad• ou ton11 da RUi~ineil
irai (j'UI
VliiU1h
f'Or
f:!t!çi<l
'1Ôv-el
reqlaua11a I:'Ot!IO r••ldanta .,., \11111 Ana d• ltaql!tro OIJ l01,. 11•
R11J.dincia p!rtlncenta • outro pah uqnatário do Acordo.
Vi!lU~II

3.2.
planoa da traqOineJ.&I qu• penait&lll & convlvine~& •·
aerviçol ra6vaia e•lul&:ru. 1'10.1 d.ivaraoa pa.taaa, cona~d.er&l~<'.
ae .l.ncluaiva a avolucio tiOI rMIJ.Oif

I

coordanaçio, onde aerio coord.en&doa ·.:1
ealularas entra ai • C:OJI outroa aervtc:oa .. a
r.adioeo~n~nicacõas unto a:d.atental co.o f1.1turo.,
3.3.

~onas

sarvio:o:•

da

~aóveil

3.4.
•itodos da c:Uculpa da interferlncia • et'itirior .;.,
protaçi.o para o .. rviço 1116val c.luh.r COM a Unali4ad" ...
realizar a coordanac:io1

pou.tveis erit,rioa
a procadiuntos
para outl'<.:.l
serviços da radioco•unicaçiSas, tora dai zonal da coordan•cio
eorrcurpondant&l.
3.5.

A N E X O

Dat~niçi5:. .

liuo••

Ad!iniltucioT antid~da
'fOYarn . . . nt.al _
da
da cad& Parta, co•patanta para intervir
CWIIpriiMnto • aJCac\lçio do pr111nta ,l,cordo.
l.

talaco•un~c•c6aa

2.
Sarvico Mõval Celular !SMC! r urviço que, 1Mdl•nu· u
rad.ioco•unicações, ~rllllta aa co11unieaçlloea entra Eataçõaa
K6ve11 a entra ••t•• a a llada Tahtõnica P4tJlica lii.TPI fi;.~a,
utiliundo a ticniea calular.

3.
Tkniea calular1 tionic• qoa c_onwt•t• - dividir waa
ir.& 'f•09rific• •• ir••• -nol'!ll~ denOIJ.1,nadas cilulaa, a cada
u.. da• quail •• atrtbui . . gnpo- de fraqt.inciaa, pan'Aitindo
qua ae fraqCiinci•• 1.1tilizadas •• uai. -ciluia pouM ••r
reutil hada1 a~a outr 11
1 u~a' aaparadu ••P•c i alll'lant•-

c'

tl . . cerectarht~c:a
tund ... ntal daata ticnica '
a ~·
parMiti.r a tranderinel& autoúti.c• da wu ch..,d& ar' eu.rao,
de IIJOdo qua a1 ch&~~~adaa a•t•balacil!ae continua• qtJan1o 11
!:staço!i" HÓvaia aa l!aalocu da Ull& cll~ala pa~• ou.c.ra.

4,
'iatado M6vel ftl'll 1
H6vel Calule.J: daetin&d:a a
anquan~ esta~&
datida ••
unil!•da• porditaia da 111lo,
va.tculoa ou outroa ••ioa da

11.
Cantr.al da Controle a Comutaclo d! Orl.C1&1111 Can-cr•l d1
Controla a CoMutação que atenda à1 !:1taçóa1 da 1,raa de
Jl!qiatro da Or:l.ga~a ou Zona da ltaaidinci• da Orig-.

12,
Central da controla a comutaçio Visitada! Cantral da
Controle
Co~~outaçio qua aundt h tstaçi5aa da Â.ras de'
Req.11tro Visitada ou Z~n• de Re•idincil Villtada.

E:atacio Môval Resl.danter t:1taç.iio HÓvel que 1a aneontra
'•• aua Áraa di Reqlatro ou zona da 11a1idineia.

'13,

14,
Estac.iio Hóv•l Vidtante1 t1tac:io M6yal qua inqre•u a•
wu Ara• da 1t.aqi1tro ou tona d• Raai.dlncia clivaru da qua
pertence.
lS.
Asllnanta Vl!lt&nt&l utuirlo
tHuLa_! 0\1
port.ador
. autora&do de r.:attçio 1'16vel vua.ant1 que toMou llll.nltur.a do
Sarv1co M6vel Cdular "" •u• l.ra& de Reqiatro 41 Oriqe11 ou
. ~on• de Raaie!lncu de 0r1qa111.
. U,
Ert.prell Pre1tadora IEP) 1 Entidada IUtOI"i~adl pot IUII
relp&Ctiva A4ainiatraclo, qua ta~a & •au c•rqo • a11ploracio do
serviço M6val Celular e• u1111 ou vi.rlal .lre&l qeoqritic&• de
cada pata do Acordo.
11,
Dnpraaa Pra1taéora da OtiCIIflll E~P,resa PraltAdor& q\la
opera •• Ál'a& da Raqist:r-o da Or~9111 ou :tona da Rasid.inc~a da
or.tqu,

'?Pre•• Pra•tadora Viaitada: Drlprasa Pr61t&dora qui
.li.raa da Reqiu.ro Visitada OIJ tona d1 :Relidincla
Vl.lit&dl.
11,

o~r•

1t. H t

l,

utaçlo .radioalitr.tca do Saryico
I!Z' ut1li:l.ada •• IIOViMnto ou
ponto• nlo l!ateaainadol, I:~clui.
tranaponiveia ou inataladal ,.,
loco.oçio.

1.
haa 4e 11:agilvo 01.} Zona ele 11:addfnc1a 1 Ana da
Local:Lzaçlo ou Zone da Poaiclo 'on4e Ull& J:stac:lo Mval . .tl
raqiatrada.

t,
l.raa de 1\!!btro ela Orit- "
Zona ela 11:aaicllneia da
2I!2!!l haa oncla aa Zetaço!iae M6va:Lf ea 'anoonuu r&'IJiauadaa

'

aou1 Jll oas

Fone : Sl-l-U,412
2.

~
Y.Il'IIS'f't:JUO OA INFRA-r.S'f'Rl1Tl!RA

Secr!ta.r1• N&c:lonal de Comunieao;i5es
tlplanada dOI Mlnut9r1ol, lllC'Ico Jl,
cc'
ott, nre•IIH•. 1'1u1\
TehKI H U 1'144 "'Nl.'O "li
ru 1 nu nH~~2
ron• 1 s~u :lUHl

'a

'•
Cannel dt Çor.t.rol• e eepudo do IJ!Ç
!SS!1 ou
$!,1 equi.p...nto que oonuola •• latavMe dia Udll.o ... teaa qua
dala dapand- • euea n•paetivaa lstavha K6vah, raaUu •
co•uuçio a intarCionacta o larv1ço J'Mval Celula-r oeta • !'ada
Teldo!inica Ji5bl:Lca Uu.

... s.r,. da t.ocaU1aslo ou lO!!! de Potiçlo1 lna M qual
u.a J:n.aclo Mlval pode -Vai' .. &! U:v....aDta aar necaaMri&
a atualinçlo doa rat'ituoa llt! local:Ludo ou poa:Lclo.

J.RGENTTMit.

rax

taudo-•n• fl!a!
ou F!taçlo da al.dlo-lllna ftUI ou
l:atacio '!'arran.ra fHI 1 aet.e,lo :redi.oelltric:za do 5arvi.ço

1,

lO

,COHISIO" NACIONAL OE Tl:LtCOMUNICit.ClONES
Sa:naianto lS.a.,, 4 Puo
1000, Buanoa Aires, Arqantl.na
Tal&XI 21706 SECOMAR

5.

M6vel Calular, utilizAda para aa ndiocottun:Lcaçha cOM n
r:nac6u Hóva.h a int'arcotaunicaclo çQII a cant.ral da Con-crola
a CORU"t&ij::IO o

lC 0

Lilta de lt.cblinutracõas

'·
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Presidenta d.al Consajo da Admi.nistrac:l.ón
Casil!a C:orrao 2042
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Talex1 H007
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Brasília. 30 de abril de 1993.- Itamar Franco.
DlR&CC:ION NACIONAL OC CO..UIUCAC'IONU lDNCI
Dlr•e~tor

Nao1ona.L da Co.11n1oa01ona•
Sacoand1 47:1, eu.Ub Corrao tn
Telax1 23213 DINACO U't
Fax 1 S"2 9U351
Fona ~ 5tl2 9540U •
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Fernanda• Craapo, 1534, Ca1ill& eorrao 1477

Montavi<lao, uruquay
't'DhlCl 23136 GASINT UY

rax
5912 237045
rone , su2 4094111

~
-----(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacioilal.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 60, DE 1994
(N° 340193, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéw
reos celebrado entre o Governo da República Fedew
rativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia,
em Moscou, cm 22 de janeiro de 1993.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Federação da Rússia, em Mo_scou, em 22 de jrileiro de !993.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à ap!CdaÇão do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património .nacional.
Art. 2°- Este deci-e-to legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

MENSAGEM N" 230, DE !993
(Do Poder Executivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da
Constituição Federal, submetO à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de ExposiçãO de_ Motivos do Senhor
:Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da RúsSia ein 22 de

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N" 105/MRE OE I" DE ABRIL DE
!993 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à alta consideração de Vossa Excelência o anexo
Acordo sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, o qual foi
celebrado em Moscou, em 22 de janeiro último.
2. O instrumento viabilizará, nos seus aspectos técnicos,
operacionais e econômicos, o e!lotabelecimento de serviços aéreos
regulares e diretos, de passageiros, carga e correio, entre o Brasil e
a Rússia, a serem explorados por transportadores nacionais designados pelas Partes Contratantes.
3. O Acordo, que formaliza as relações brasileiro-russas no
campo aeronáutico, deverá facilitar a intensificação de intercâmbio
bilateral nas áreas comercial, cultural e de turismo, bem. como permitir o estreitamento dos contados-e ·dos conhecimentos entre os
povos brasileiro e russo.
4. O documento reafirma os princípios e as disposições
constantes da Convenção de Aviação Civil Internacional, concluída em Chicago, em 7 de dezembro de_l944, ratificada pelo Governob!asileiro, em 8 de junho de 1945.
5. Nos moldes dos instrumentos sobre aviação civil firmados pelo Brasil. -o Acordo consiste de uma parte geral e de um
Anexo, contendo os Quadros_de Rotas. O documento estabelece os
direitos e os deveres das Partes Contratantes para a exploração de
serviços aéreos _regulares internacionais e contéiu, ·entre outros,
_dispositivos em matéria de navegação aérea, designação de empresas, regulamentação da capacidade, tarifas, -transferência de receitas e segurança da aviação.
6. O Anexo do Acordo estabelece os Quadros de Rotas, que
deverão balizar as operações dos transportadores designados pelas
Partes Contratantes. Importa assinalar ter sido assegurada para os
transportadores _!:>rasileiros a fu~ura utilização da rota transiberiana
para alcançar a Asia.
7. Em vista do interesse de política externa em se formalizar
o intercâmbio com a Rússia no setor do transporte aéreo comercial, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao
Congresso Nacional, para encaminhamento desse ato internacional
à necessária apreciação do Poder Legislal;ivo.
Respeit6s~ente, - Fernando Henrique Cardoso, rvfin.istrô de Estaçlo -~ RelaçqesJ~!terio.r~s ..
ACORDO" SOBRE SERviÇOS AÉREOS
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASTI.., E O
GOVERNO DÁ FEDERAÇÃO DA RÚSSIA
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Federação da Rússia (doravante denominados "Partes Contra-

tantes").
Sendo Partes da Convenção sobre Aviação Civil Intemacional aberta para assinaturas em Chicago, no dia 7 de dezembro
de 1944;
Desejando contribuir para o desenvolvimento da aviação civil internacional;
Objetivando concluir um AcordO com o propósito de estabelecer serviços aéreos entre respectivos seus territórios e
além;
Acordam o seguinte:
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í1111NISTÉRIO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 61, DE 1994

D~·t·ur1cm.:=nlo

COi..~ ,~/CACÓES

DAS

Nocrohol

3441

oa

ltrlecornunrcOcóes

(N° 364/93, na Câmara dos Deputados)

_ci_
--~

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Novo Som de Barra Bonita Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Barra Bonita, Estado de São
Paulo.

I

ClõiC 119
SO~t4r.

OV.I.IHtO

O CongreSso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se referC a Portaria n° 58,
de 22 de junho-de 1992, que renova a pennissão outorgada à Rá-

AWdLIO SAn'%

or

dio Novo Som de Barra Bonita Ltda. para explorar, por 1O (dez)
anos, a partir de 25 de outubro de 1989, sem direito de exclusivi-

n9.27B,J04.lll-9l

dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na

.. riARI_O ~AR So\:FFI .
Cl'l' n9 US.06S,JU-OO

cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo.
Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data dé
1
sua publicação.

: MAitlA m::r.Hmn. GJ.'l"l'' Sl'.FFI
'epr n~ 049,703.!179-20

jZ, 375
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I
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I"IC/iA

CAOASTRAL

'tOM[

fAURILl:O SAFFI
CPF N9 ~78, 304 .1111-U

z.

oa breio• co111patantea ctaate MlnlatÍrlo lllan1raatar.,...ae ag
b " 0 pad1do, cona1dararu1o-o davld-nta lnatruldo, o qua lavou a
detarlr o requerimento de ranovaqio.

~IO CE~

SA!TI

CPP N9 415.068 ... 398-00

3,
Eaclare.;o qua, noa tai'MO& dO t 3' do art. ll3 da Conat1tU!
çio, o ato de ranovaçio ao. .nte pro4ualrá a!eltoa l•&aia apóa' del!
'oeraçio ao concraaa" Hao1onal, a que•'•ncaraço •• dlJne Voaaa Exc!
linc la da anc-1nh&r a ana.:a port&rl-& 0 a.ca-pUihacàa do prooeaao &dia!
nutraUvo ql.l& lha dau ortc...

COMUNICAÇÕES

d• Tll•comuntr::aç:oeo

JURÍDICA-QUADIIO Dlft!TJVO

QU&OJiO

Tenho a ntmra de enc-lnhar a Voaaa Excelincla • Inclua•
, da :n da 3unl\O
da 19112, pala qual renovei
parMlaaio da aÁDtO NOVO 1C* DE IAJUlA IIOIIlTA l.TDA. • para •~~Plorar aet:
vlço de racUodltuaão aonora •• traqllincla ~dulada, na cidade
de
Barra lonlta, Eatado da são Paulo.
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~"

837

25.lC.7t

·~'

25.10.79

D:tr. Comarc:!_
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I
(À Comissão de-Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 62,DE 19!M
(N' 371193, na Casa de origem)

Aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia, em Brasília,
em 10 de maio de 1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo Com~:rcial c~lebra
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gov.emo
da República da Polônia, em Brasília, em 10 de maio de 1993.
Parágrafo único. Ficam sujeitos-ã apreclãçãOdo Congresso
Nacional quaisCJuer- atos que impliquem modificação do Acordo,
bem como quaisquer ates que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constitliição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo-

·--1·;"1:•
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''"''"'íb
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.. ,,.tooou r~ oi!'J'I.h's <tyiM!Jy~

••nt

00 ays!M! t• ~~vueu

sos'.ao patrimônio naciQp.al.
:. Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
· sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 63, DE 1994
(n° 375/93, na Câmara dOsUeputados) -

'lliofto•.

·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 101,
de 22 de junho de 1992, que renova a permissãO outorgada à Rádio Panati Ltda. para explorar, pelo prazo de to (dez) anos, a partir
de J 2 de novembro de 1991, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pãtos, Estado da Paraíba.
Art. 2° Este decreto legislativo CJ1tra em vigor. na data de
sua publicação.

••• • •U '""

~""'""
l'<lt
~•• iHo ~· >
••ri •~•-•• ~~ .... ,.,. •'"' <<I<! no .-o< ·~~••• P•t ioooo, , -noo ·••
- . o u l>u~u ~<~~~•uun•u ~-··"oi.• • o•~r&. III<>< -11 , o,p 1o••u:., •••
oA<•nc,ÕO ...

~

Aprova o ato que 1-enOva-a permissãoooutot·ga':
da à Rádio Panati Ltda. 1-ara !f:XPiorar s_en:iço de ra·
diodifusão sonora em frcqüênci<i modulada na cidade
de Patos, Estado da Paraíba.

•••••uco

pOU . .

•I'•Uc•oio

•••••••

(À Comi~sáo de Retu.ções Exterivres e Defesa Na~
cional.)

IOft .. MI,Õ•oO.

•nooo

oOOO•O

MENSAGEM N2 302, DE 1992

IAUI 00 <OIU õiiVIOII ••>•

,,.. Oaj>Uoçie,

-

:.. ~·•unu•

,..,•••., •••• ,,.,._ .. ,, • ••••~H1o

••

Su~ta
i
apractaçio do Congresso Na·
c1ona1 o ato eonst•nte da Portaria ng
tO!. de 22 de junho de191f2, que, renova a
permis8io da R*dio Panatt Ltda., para explorar serviço de radiodifusio sonora a.
freqü6ncta modulada,. na cidade de Patcis,
Estado da Paralba.
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loouO.o huroou•

\co"-•'•
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POt.CIIu•

4.6 ~- ....... ...

~-"

,._.,,.,,

·(Às ComissOes de Ciência e Tecnologia,
comunlcaçlo e Info~m~tica: e de Const1.tulçio e Justtçe • de Redaçlo
a~t. 54.)
Senho~es Memb~os do Cong~esso Nac·t o na 1 .
Nos
te~mos do arf. 49, 1nc:1so Xli, combinado co~ o§ 1• do art. 223. da Const1tu1çlo
Federal,
submeto à aprec1açlo do congre•Wo
Nacional. acompanhado de Exposlç6o de Motivos do Senhor Mtntstro de Estado doa Trens·
portes e aas Comun1caçOes, o ato constante
da

Portarla ng 101. de 22 Ce junho de 1992,
,..enova a permtss6o da Rádio Panetf
Ltda., para e~plorar serv1ço de rad1od1fuslo
sonora em fr•aüêncta modulada. na cidade de

que

Patos. Estado da Parafb•.

Bcesft te, 21 de 1u1no de 1892. _ r. COI•
lor.
EXPOSIClO OE MOTIVOS NA 061/92-SCN OE 22 OE
JUNHO OE 1992. 00 SENHOR MINISTRO OE ESTA•
DO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇ0ES

_,.

-·

Excelentfss1mo
blu:a.

DO POlia L!OIIr.ATIVO
··········--·~········~·····~--···········

....

··~·

Se~nor

Presidente da RepU-

Tenho a nonra de enc•mtnhar • Vosse E~c•·
l•nc1a a tnclusa Portar1e n• 101, de 22 de
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junho ae 1~92. pe1o ~01 renove1 & perm1ssAo
da R6dtO Panat1 Ltda.", para e)(plorer serviço
de radiodtfusio •onora em freQü6nc1a modulada, na ctdade de Patos, Estpdo da Peraiba.
2.
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Os órg6os competentes'dàste M1nistério

manifestarem-se sobre o pedido, constderando-o aevldemente instruido. o que me levou 1
defe.rtr o reQuer"1mento de renovaçio.
3.
Esclareço Que, nos termos do§ 3a do
ar·t, 223 d• Const i tu t c;: lo, o a to de renoveçAo
Somente produz trá efeitos lega1s apó~ del 1beraçio do Congresso Nacional. a quem encareço se digne Vossa E~celincta de encam1nhar
a anexa Portaria. acomoanhada do processo
adm1nistrat;vo que lh• deu origem.

da eccrdo com o d1.sposto no er-t 6 2 , 1nctso
II. alínea d, da Le1 na 8.422. de 13 de maio
de 1992.
e tendo em vista o que consta do
Processo na 29122.000368/91, resolve:
I _ renovar, de acordo com o art. 33, §
3a, da Let n• • 111. de ' ' de agosto de
1962,
por 10 (de:zo) ano5. e parttr de 12 de
novembro de 1991, e perm1sslo outorgada à
R6dio Panatt Ltde., peta Portaria nm 218, de
1 O de novembro de 1981 , para exp 1orar, sem

direito de exc1us1vtdade, serviço de raQipdifuslo sonora em fre~Oénc1a modulada, na
cidade de Patos. Estado da Parafba;
II _ a execuçio do serviço. cuja outo;ga é
.renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo

Cód1go Bras11etro de Tetecomun1caç0es, leis
Respe1toaamente, Affonso Alves de Camargo
subseqOentes • seus regulamentos.
Netto, Ntntstro de Estado doS Transportes e
~,III·-· :este ato somente produzi,., efeitos
oas Comuni caç6es,
· · · · · 1aga1s após de11beraçlo do Congresso Nacio-·
nal,
nos termos do § 3 2 do art. 223 da
M/H/STÉR/0 oos· TR•HSPORTE.s· E DAS. COMUHI.CAÇ0!! Constttu1çAo.
PORTARIA N2 101, OE 22 OE VUNHO OE 1992

o M1nistró·dé-Ést•dô·dôs-Transportes • das

tomun1caç6es, no uso de suas

atribulç6es

MINISTÉRIO
Departamento
FICHA

.

NO~

DAS

Nacional

CADASTRAL

ENTIDADE . ..RlliO.....l'.ANATT t Tn.6.

E'

e

-nw

IV
esta Porter1e entre em Vlgor na dat•
de sua-pu~ltcaç~o ._
1
Affonso Alves de Camarvo Netto

COMUNICAÇÕES
de

Telecomunicações

JUR(DIC.O. -QUADRO DIRETIVO

- cc; c

]

o~
i
r~P,0001•48

'-OUAORO

OIRETIVO

'

PRAZO
MANVATO

Ct.RG('

Q

OE'C

N'

iXl PORT 0

E M

2 ·oov ·

'

'
MARIA ELI~A!ETS VlEUJ. SÃTUO

:crr

229.225.854-72

S(\CIA•GERENTE 014/9

28.(11.91

S!:ICIO-CER•SUB 014/9

28.01.91

'

'

'
'
ÍKILTON COMES VIEIRA

TITUTO,

·CPF 005.679.574-20

.
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MINISTÉRIO

DA5

Departamento Nacional

COMUNICACÕES
de

Telecomunicações

FlCHA CADASTRAL JURÍDICA •QUADRO

. 'OUADRO

SOCIAL

SC C I A L
··,!·

A;..r-tvv.::.VO PELOlA)jDECORRENTE. DA 'f:'QE!
COTAS

NOME

HCCIO WAND!tRL!Y SÃTYRO
~F

AÇÕES
OROINARIAS

VALOR

PREFERENCIAIS

.033.62.6

0.33~,26

303, 9 74

3.039,74

009,281,784-04
''

SEBASTIÃO_ ~llANCIS C_q: n:_P,-: _. _
'

~F

009,288,954-91

'

GERALDO GOMES DE CAJtVALUO
'

~,

121.726

003,803,264-32

KILTON GOMES VIEIRA

.

.

'
121726'',,,

.5.5,000

sso,oo .

2.948

29,48

!~F 005,679,j74~~0
!

'
lRL!!i!
KOUII.A XAVUI llA!iTAS
'

rr

206,818.444-34

:~~:~~
~PF

I

ELIZAI!TB VIIIII.A

SÃ-

682 .• 726

6,827,26

299.225,8.54-72

r

/------.

....

\

(À Comissão, de Educação.)
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I

PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 64, DE 1994
I
I

(n° 372/93, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem a uso de
Armas Químicas~ e sobre a Destruição
das Armas
Químicas
axistêntas
no
mundo, assinada pelo Brasil em 13 de
janeiro de 1S93.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica aprovado o texto da Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagélll e uso de Armas Quimicas e sobra a Destruição das Armas
QUímicas existentes no mundo,

assinada pelo Brasil .. em 13 de

janeiro da 1993.

Parágrafo único
Congresso

Nàcional

quaisquer

Ficam
atos

sujeitos
que

à

apreciação do

impliquem revisão

da

referida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do
/

inciso I do art. 4 9

cta

Constituição·· ·;F~déral, acarretem encar-

gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2° - Esta.dec:teto legislativo entra em v;i_gor na

détta ~e

sua publicação.

Sexta-feira ·24 3447
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Lt016LAÇ'A~ CI'TAI>A.-

CONSTITUIÇÃO
llEPOm.Jc& FEDERA2'1VA DO llULSD.

Jl88.
. . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. -· .................................. .

Titulo IV
DA ORGAI'OZAç.\0 DOS PODERES

Capitulo I
DO PODER LEGISLATIVO

.......................... ........... -......................... ..... ..
-

_

~

Art. 49. ~ela competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados. acordos ou
atos lntemadonais que acarretem encargos ou compromissos

gravosos ao petrim6nlo nacional; .
. . . . .. . .. . .. . . .. . . . .. .. .... . . . . . . . .. .· ................. .,_ ..................... .

.

MENSAGEM N• 448, DE 1993
SeltMru ME:arn~dGeo.,r-

~

dilpoleo ... ~ 49,-- r. ... ~ Fodlnl,
.._,dnâ~dlv-.~~· E1.qloliçlodlt...,._
do StMor ,......, • EDM. - - . . . IL!Iaç(la Euzkna, o .... lrlllaflll ,... o

...

Pan.p&. di ~ la!r-=iaMl 101ft • PnliiJiçiD do Owa ui;'

• prescreve o desaJ;'IUI-nt.o unive.raal a. ;6Ra
quuaic:a. lnc»rpora aec:llnisaoa iflCIY&dores d. veriti.::.çto •
controle. Kenuqaa do rE"x:celant:Lasiao S•nhor P:reaiclolnt. ot.
RcpUbll.ca ao Ccn\qresS(I Nacicnw.l. dai;"• in1cio ao p;roc. .~ M
Ratifieaçio da convenç:io, pelo D~aai)..

clis<::riain.~~tório

Do!:~ co. o

l'ruda;ll:l.

~-u.·"-~·
·~·"'-~~~~~~
,....,_....._, pdo lrllil ao dia 13 di:J-inldll991

Qu

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N- I''UIDNU·MRE OB 01 DE JUNHO_DB
1993 DO SENHOR MINISTRO DE ESTAOO INTERINO DAS RE1.AÇOES

EXTERIORES

........
~ janeiro de 19!t3,
o Draai.l aaainou a Convançlo
Internacional sobre a Proibiçio daa At'lllaa Quialeaa. O texto da
convançio, neqgciado durante 2$ anoa, IIII aquiliborado, nio-

De ll a 15 da :taneiro !lltJ..o, teve luqar, . .
eariaOnia da aaaiiUIItuora da convençlo In.ta~:ruu::ional
Proibiçio do Oesenvolvbanto, P~:ocl.uo;io, t.t~aq.. a
~.
QUildeaa, • agtJra • O.atruiçlo daa Anaa
!:xbtentaa no MUndo. Na oeaailo, 137 {eanto a t~:inu
pai ... , ant.no os quais o Braail, finaru o d~to,
ano& de ec.pl.ua neo;~ociaç.Oee.

PaorU, a
aobn a
U~ de
Quillioaa
e aat.)ll
·~·

zs

2.
A aaainatu.ra da Convençio aobn a Proibiçh da Ana&
ctui•ieaa <t ua r;-aultado eoncreto do daabloquaio~ oU aq<~ncia
intal:'flaeional deeornnte do aneerr. . .nto do ciclo que . .
conv•ncionou. _danoainar •cu.rra Fria•. sau text11, equili~rado a
nio-di~illinatório, conatitlli ~ -rco politico da pr. .ente
ta.. da "Páa-Guana Fria• por da110natrar que, atrav<ta da
naqoe1aç6ola
deiiOCr,tieaa,
•
PIM&1val
dotar
o
aiat-

inta~:~~&cional

conta~' . .
ln1
l

que . . . rqa no
inatruaantoa de r&QUlaçio .ultil
univanaia ela direito • equidade.

: ; : • ot:ot. . MUndial" ele
ado& a
pdne1pia

__ .
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.:ontrol• •nt..-n•c,ona!,

'·a~:~anjos

sator-1aia at' aqui c:onc:luidoa, a Convançlg sob-ta a
Proibh;.!'a das Ar..a Quiaieu <11 c:oru~ict.rada a aab avanç&d&,
tltCI'!c!'••ntl•, po:r IIIW j.i. citado cad.tar da unill'&t'Hli.d~ a
abran<Jincia, ~la utilitaçlo da _,.,.;anhaoa da varitie.çio da
~t'ta aticãcia (incluindo ua si.e. .a -da -iioi~P.Ç~ niopl:OOjlt'&Adaa aa btadoa-•-.bro•l• a pala pr•••rv•ç.lo dOII t'lwr.oa
da 1 c:~n:io
a
tranatal:6ncia
tacnoló<Jic•
a1.mcliaia,
da
.c:~~r•ctariati~;:aa paç~rieaa, na •"'• qu1&.i.ca.

i

1
o taxUI da. convançio,
al<i•
cs. prOibir IJ da . .nvolvi.Mnta,
praduçia,
astocaqa• •
aapre<Ja da •na~
qu111icu, ••tabel- tal pl:'ato da da: anga para a'a pai . .a
ct.t.ntarea da tais ar-a& e/011 de IIUis linhas da produç.l.a
pE'OC:.<Sat'e• • sua dest.~içio. o l!l.raail,' auita eabora nurtea tanda
sida detante~r de •na• qu1aicas • nunca t•nh• saquar planajsda
d-•nve~lvar
tal tipo de anasanta, optou 1 pol:' partic:ipar
ativ ... nte do prcx:aasg da discuaaio sbbn o tNoni-nto d&Qa ·
q~nJ da anaa de deatrviçig •• •••••· E1l aat&a.bnJ da 1991,
junto co- "'rqantina, Chila, IIOU.via, EqUador, Paraquai •
Drugu&i, tir-ou o •coapE1:1aiaao da Handaza•, anuncio con,unto e·
s.olena da lntan91o da adaz:-ir a tutura Convenç.l.o I pan a
aU.ainaç6o de ara&a quiaieaa. !'Cii, adeaais, c:o-patE'OC:in&dOI:' do
PrCijato da Jtes.oluçlo que, na XLVII Aasaabl•i•~ral daa lfaç6aa
un111u; aprCIYOil c o\nta-pnJjato da CCinvançao. c..-r•nt-nta,
tomou-- dÇfnat.ário oriqinal da convançlo •· praaant..tnta,
encontra-•• ativaaente e119ajado no exercacio ault.ilateral de
planaja-nto •
iaplantaçio da Ot'9'anizaçio · que apo.l.a:r• aa
atividadea previat..ll• na convenç6o.

'4·.

lfCI plana in~;.amo, o rea.. rat:y ssta eoordetiando c:o. a
llit~ise.rio da
IndUstria • ecrs•rc:io (Ssc:rat.aria de POlitiCll
Indastl:'iall, cc:~• a !:atada-Maior das ro~a• An~adaa, • co. a
UIQQIII
(Asac:~c:iaçlo
JrasLlaha da
Indus~:.ria
Qui•ict~),
1n.t.it:U1çlo da UN •Autoridade Nacional", capacitada a ec.a;r as
p~idlncias cabtvai• para
o !ornaci. .nta ct. int'onaç6ea l
"Orqanilaçlo Mllndial pan Praibiçlo d.aa Ansa QU.iaic:as•, on •
proc:a•so da it~at.alaç&o na cid.lda da Haia.

.,tOdo• aa t.l.ooa

•nclua~.

.... a or-o.t.Dloc:ao • .,,.,,.acae ela
-·-·~

ar••• da daatnud:J -

<1&

:caHUil!:l'il .üntrlbuv• aara a raa1~::a<:llo d<1&
o.-•nc.i.al.oa :a Car~• daa Naco.. Urudaa.
~ <lU&

.,,.-.',toa .,

I

Nllcfles Llntd- ~-

A Aa...OI.J.& a..-.1 .j&S

atc.,t,.olllr'I.CI& p.-t"c:~o•os e
<>bJ•t1vDS 1:10 ..,.ote~colo .-elatlvo ,. o,-o.uu.çp dO
'-'&elo n• ~ue,..-a, <J• Cla ... •atlr.~-t-. ~IUCO& 00.0 •~••la.-. . , e
<la -~os oactar'LolOQJ.CDSo • ·;anadO - Benewa. - L 7 - ,...,.,_
ra"tJ.dl-~&

.:ond..,ada

todo&

o•

k«ct>n,._,,...,.,P ;~,... ~ata l;otlv-çaa .-aat.a..-. .
.,. 1 n r:~- •
oo, .. t.a.~<>a .:<> F,.a't,Ocolo -2e Beneb,.a ~ l~., e <:la C<:•,..·-c: ...
soo.-. a 1".-oLb•c:&o -20 Oaa•~<wot ... ,._to. F,.octuo;. . a l:atoc:aq- <1e
01..-. . . 9açt-L01o)<1LC:&• 'll~olc)<U.<;••l a .,
tia. . ~• To"'"•• '!' O.st.-ua.o;ao. ~••a.,.•da. - LOI"'<I'""• -c:oú _.
M lO <~•
•to.-tl l:la
t>e<11
c.,... •• c:~O.-•q•ç(Je•
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Ol.&

solic.z.taçm

&C:On::lg d• J.nsta-

d• 1na"çllo 0 c - ••

,..piJ.•-

reault..,.tea do 1)11'ri-tro .alt•rn.at.z.yo ou d1111nlt111P.

dentr-o, ••

de substl.n.ci••

qtd.•1·

• seus u••u-• oq das suto.t.t.nc:•••
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•n•C~Qçlo"

"•qui!)<! d11'

r•el1~•r

Ger•l p.-ra

.a

...,t.,de-••

•n•PAtç~

1ns1Q11'tPraa • liS11111t.,te• d•

a<:UlDa 1111'"

d11'S1Qn•dcs pelo OJ.retor-

u - ll•t•r"•"•"• •n•peo;Zo.

~o,.. Hu,nd.od•" lun•d•d• de p.-oduçaci. u"ld•de de oro-
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••••-nto) ..,tende-se •

c:GIIIbU'uoçlo dos • l - t o a
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.,.,.."JC!•
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P•••c• ,.,.,..lld&

c,., . . ..,clc.

c:of>tcro"o.cte C<:IOI ••t•

de ln&t•l ~ÇIO" ent.,<:ls·•• .... ACOI"dCI 0<.1

•ntr"e '"" Ellt;.do·P•,.t•

•n•U•L"'ç~
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s•t•l•"
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LnSP11'ÇliQ.I nllo •• ..,t•nct• c Lncluõdo,
c:ontudo. o

Est.a<~o-Part•

••pec1t1c•do no parõ119rato Z1 ela p.art•

•n•pe~·<:'bntPr-

d•

110

per'i-tro
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.. J.Qor"
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. .crato • todos oa Estad0a4a,.tsa a ,.._, • nacaoroaladad& & a
cat~DJ"Uo a - 1na!Mir.orsa • <1- aaa.a.at.;.t. . de Ü••~Wo;N oa...
ll"'tanda .,.,_,.,., ·~- c - " - d&&CO"lÇllo de suas Qua!.&.fiC&ç~
...... •~-r•Mcaa pro'f•saaoroal.

;,
Os ... -~o..-os da ote~uura .... •n•pao;lo qua •-l•:a a
1naoaç:lo .,_ · - 1natal•c1o d• u• lli:st•oo-ft&r'ta •u.tu.a<la "0
_t ...,.,tO_I"lO "'" '""' outro e:ataa.,..Part.e ....ao "o-a&Cioa • .:E>nt.,.,.,..~
~• 'o,.oca<tl.-tas
•w~t. ,...o
allll.oc•.,.•~• t-to --.. iõat.oGo•Par'ta .~.,.._.,1on.ao ,;;;oao .oo l•tflldo~

....

..... :-

~'•··~·

..a•.,..,,.~,.o.

a.-

"""hil"~'d

• •e•Ndadll

z.

C.da Eatade..Par't& acusara > . - d i - t . o r'&c:sln-te
da l&.at• <J~ .Lns~~etar- • a . .iat.nt- da 1ns~~eo;:ao oroPOsto.
pa,.a n-acao caua lroa u .....- 1UISO t.,.an-.ltida. O Estado-ftarta
~.&.c:a,.& pOI"'
-.:;r'l,to ~ Sacr"at.<lr'la T-.:rt1c• 1 Sl.la ac;a1t~ç~
de cada 1.nsget11,. • •••11U.,.~a da ~onse~eç:IG na llr'•:o """"'"- ;;la
'
I
• '
'
'
lG dia• .a....O. ta!" acu...-dO 11 r.calu.-ta ;;la l.o.sta.
~,.,.
cans~octirrado n-old~' i:~C. lt\a~~etor. • '"•~•~•t-ta d .....;..~c~
1.,Ciu.i.do , _. . l.L•ta, ,,.,..,., - ,.. IEat&do-fta,.ta. na p,.a..:o

•U••

...... _ d .. :;o
·~ ta,. ~cu...,.o o ;.acn~.-to da hata.
a.ca..-a,. POr" ..C.r".Ltll!' • .... naa aca&ta~&o.
O Est•~.af'ta
POdara .l..,d.t.Caf' a -t.l....o ola obJaç:la.

NO

-=•- da nollia

ac:a.a. tacao. o 1.napater

.,... ...... t.,..ta da

lnae~ee&a.P!"II90'Sto .,aa ,._''"'''""" atl"'&dad- dot ~-~ofic.,cao .. _
partac;J.p~.a
dela no t~,.J.tCII"lO ao Eat.atill:t4ef'ta qua t.1:rdactar'- ...,. nao aca1t•caa, , _ - qual.....,. .,...t,.o k&Q&r' •oO

eua JUt"l~lt;&CI
ta,.a., 1ft.I.C:1•1•

c:•aa

t•,.-•

n.caaa.,.l.lh

<tc-a~•

•"•Pac.-o uua
4,

ou c~tr'ol•.

tolo

S.cr~ta;,.

oro-taa

,;..,..,._caa Õa

t"''"- .. Ldo

c- ,. ........

do

r•cn1.c• aor-~·~

,..1c:1Qft•1•

.napetor- •

•

lista

.oas1•t-~- .sat

.,..-oldoa.
d.l.s-to

IUJ

"''"' <>GJoteilo a 11ocfara ind.lc.&r 11 .at:L.o c:o,.,.,..ooru•-ta.
laaa
'-hl.lO::.IIO ,.,... alei. tal ;b iJ.l•a • - - tar a.I.Cia racat..Lda e~el• ::la~
..:,.•t•r~• r-)cn~c:ll.
A ~c:r'at.aria t•cn,ca c:-..n.1.c•r'.& 11- .;~-,.•
..e "'•~...do·"•,.t• - quastaa ..6 ,....,oqaçao aa na.a•c&o da ,,. ••
.,... .Ja •••i•t... t• "• •"•pac:to.

'

Nanl'>u• &ôat.ado-,.arta
quoa t.a.,_ 11.1.óa not.a. f •c•- da
.,.cao tontarll a•cl,.Lr' dA _,pa ;;~a •n•e~eela d"lqr>•da
Hl'&
S11S& Lnapat;iiO lftSHtOr'S11 OU ••• 411Utl'lt.. o1• •na-ç.lo
•n<~&c.ld- ,,,. l1•t• d•
da ..,. • .,.o:.lo.
~.

ii:•t~o

p,.,. ...

pr-I"CI.on.,.a • .,o o,.aeo ,...i_ H

•c:u••,. o .-ac•b.l.-tll <la 11ata ela •naoat11,... •
..sa.1.atant.- J• "•••c~. ou dfll11 alt.,.•ÇOas • •••• l~ata.
~~•toa
o•ra ..Ult.I.Dlas ..,t,.aclaal••a.daa a/01.1 t,..ana1~ • 1111
fl-..a.a do~tOtl >lUS Cada lnar:&~tor OU 4 . .111t.nt• O,..C:I.. .f'
para ... t,.ar • .,.,._._.,.. no ~r,.ltoi"\O
Catado-Parte .::oa
o Olll•hvo .J•
.-aala.;a,.,. •t.lY.I.dac;~aa .Ja v•acaao;:ao.
1..Joc:..-.tõ. t ... :~o ~•hd.ade de do~• .,..,.. pele _.,.,.:, cOfttoldóe
.,p0a

oj••-

,. "pai"U.r

11.

.-fr.t'•

À

,.,.,.,.o

d• -tr~a " . . crat&1"1& T•c:J'Ilc:ao

••-ci.e.t.o das runctsas aoa

af•c•~

,.,_t.or'_

• .taaaatant•• da , ....-..ao. ••rao • • • - o::oncacu,d1111 os .,,.,.,..~.~
l.to•o• a
lauf~.d...:l" . .t..W1ac:l.doa
nos autJINr&Qraf- (a) •
•.I. I. \la l)f'IV4l~~011 • ~-~.d.a- • .,.ao eancaci'Cioa- _..,._
.: .. N•.uP. Ja •"•""'ill:t ...- o.:onata.....c.•o • esta Co•w-ç&o,. • ...-a
I>.I"A O ;ll" .. vt01t" •>art.lC'.. : .... o::lae - - - · · Qs ........ ,~,..,.I.CIS a ~ ...<o>o.l4d"S ,g,..!lo ~ oHM <OI'Ua~aoa ,;. ... a ,. tot.•hll•ds do ;.ar"~~
<>ua t,..,. • .:....-...,. ..nus ..... .:haQ,...a .... t.,.,.~wra·~ •lo ~ata_..
"•• ta "'"•114PC.1.,,,.oo, ""'
•• ~•t•··•·>r ...,.t •• -va

::•d•• ''" ;, ..,.c:1.:1.:1-

.Jo

"' -.

~o .. tado !oO•~•••
aua aal.d.o ':teie
~ .. -.c.rsea ... ,te,.aerr_,ta .. ,..h,~

.,..,~o;.Jo

:uas tun~ oftc••~•·

,.,._..,.,.,o 5, ,.. IEst...,_

P'a,.ora tara ... dar•&to • .;.. qualq....,. -~· da •ar...,.ta" .,_....
•orce- c;Ot>tra .... .1.napato,. "'" aaaJ.at-ta H •"•-c~• .,.... t,.,....
~J.do ,.,._aao.
NoU,tl.c:ara oor aaCr'1to a "S.c:,..tal".l.& r•.::ru~a •

~>&ta,.

Cada

t').

;o dJ.••

\IIWI ,,. •

~~
.:...,..:..,ar··-·• a.;,• ~ oJ• •<••u.,. H~.,·-~ a
.. ...,l.tu!•.J.-.l.o J• ,,._. • ..1"1""'t- :>11 .. a_t. . .t10I.,.,.tlc.:ra-,•,.tu.Je .Jo .,,.,,~,~o .::9 o•
cM .:la '>1-• -bo'a ~•'•c:oee
O.Lal-,.t<•:.a.a .!• Uil .:1• oDI"\1" Ja 1-i.,.t.,
~.,

eon.....

Canc-.-..--.a-4 ãs -I"MI.I.fiiS a aoe loe&la acu.-M
r'aal~.:ar •t'"';;l.ld.., -:1 .. •naoa.;J"o"""'0,...1.~
4•- ,..,. ·l•ta t:~v-<:.llo ,. '""•olaiUl.!.dacla a a protao;lo .r.>Jo~t,.•·~\.,c .. •: ·IOI .. ~ ... t - ~1ol-ãt.l.=• - ...
DI

~>el"'

...... , . 'lue

·>•

_,.a.ca,.,.<<=-

1

,,.tu,..• ,.

,,..,

,>~t,ao

·~

"• <:onvanc&o H

· · · - • aob,.a ::a&•çoee

:h;.to••t.~~~··

aqu'"

"·
n.-o~c~o•

fi .,..._~ ~a

•n•oeta,.. . .,.,. .asa.Lat_t_ .Ja •n•aoeo:.aa
.,..,....... l.:staao-t> ..,.t• • .ao:a&toa OCif" ai• d.,...,.. • -

' r '-'" loc..-~- a • ..orr-_.lnc ,,. _.. o-qu.L- dao
1n 11 oao::.ao. · u•c:ho11 1"• • - .,,..._..,,.-. desf....,t.IOO'IIII .::t• anv.l.ola~
tu 1 '" .. .,. .·:~.,.-:a..u<l• • todos oa tllo-tCia a .:.,..,..._...,• .,cia

Junho de 1994

dos aq... tss dU>I,...tJ.c:os -

;so da

u.,_

c-....,..;ao

~,.,.,.c..

coa •

do p.~~r6qrsfo 2 da art.1.110

YJ.rtude

de vt ...a

de , ...... C:.IO t-.6

-.q 1

ausa

IH~tl-.Aot.lc:&a.

sob,.. Rel•ço dH"•.ltO de

!iolc:~•t•,.,•

A

ut111tar COCI.lOOS pa,-a

pootgs s. ti\tctt!e

Totc:I'IJ.ca.

1•.

d)

As

•-•t,.~a

a o

~UJ.a-to

•provado

os -bros

Q...

de eQU.I.IM' da .1.napeo;;.lo I • " - C:Cioi'OSJ.QO ... ,..o '"'Holol~sJ.a,

rasarvs asa

chspaa.~.çoea

c:ontJ.daa

nesta

c..., ...ornc:ao,

a

trsnsportadaa -

confar"aldada

c.,. as

c;.,.
aatsrao

, .... toa da oualquar dlr"aJ.to slf .. nde<S""'o• l'la • - t r s a
. . . . . .,..o

Ptfr'lQo-

r'eq<.~l-tca

cor.-.aponcS.,.t-.

ai

S.r'llo canc.oMhdaa,

ç.lo, •• 1-l.dad- lisa

-
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llirt...ra

Aalsç~

f)

S.rA conc.-dida,

"'• IW11tr'&d•

•• •ntor••co.s n•c:•••-'r••• .;, S•c:r•t•,.~• racn;c:a
no pr•~o ,.,..,._de ::o d~•• .. I>Ó. a .,trada YlQOr <~••t•
Conv.,:;.•a.
O• ponto• <1• ...,trada d•..,•r:llo ••t•r 'lOltu&ao• a•
t•l ,.,,.,.,. que
.c~u•o• de tn•-cllo
Cl'le<::~Ar'
ou•lquer

a

•t•

oo•••

..,,..,. de tn•oeçllo - u• perl.odo d• 1::: I>Cir'•e 0 no '"""•-· .,,.,...
tl.ndo d• "'" d•••- ponto•. A s.c:,.etarl• recnu:• co-nl.c.a.ra •
tod<K os Est•do•-F•rt•• a ioc:•hz•ç•o do• ponto• d• •ntrada,

da in•pe-

oua d-1.-utaa aa • 9 - t - d.iplcoallt:Lc:os

.,..,.~,..,.,.

doa

da IIJ..,.a sobra

aos _,...,. da e<PJU••

t:.d• E•t&do-P&rte Cl•t•r•;n&r& aa pontes

f•c•l~tara

1, :: a :; da sruvo ll O• Coow.no;:ao

O.tpl-hcaa.

AOa

-ttro:;~a

ds

....,1..- da

1nape~

....,. raahz- aa <lth•i.d•d" dl•t•r•J.n•d•• - v~rtun d-t•
canv.,.çaa, • ~..,.,..., <~• tar'Ha" • ~-t.,. d• qu. d"t"'t.,. AO*'t" d.t.pla.&Uo:a. - v.Lr'tl,ld• ISO art.I.GO :S4. da. ean...... ..de v.a....• ..,.,..
D~pl-t<Lc•••

"•t•çeo..

-.:l•n,..s _.._ •f•t.J."•• lO d.a.•• ·~ a
r•ceber & ' notLhc.c.,;, • 11• IMt q
noUficaçaG a tOdoe os IEsUdos-4"•rt•••

S.c:r•tar-1• racn•c•
•t•tu•,. & a•vtd•

111.' ie • litrcretaP":L• racruc• c:..;,•J.d•r•r aue o• Pontos <le
.,t,. ... a sao ineuficlenC. para & ,..,.11zaçao d•• •n•o-c:Oa• t....., OPOP"tiUIDo oal que •• -..cl.,.c•• d?"
de .,.tr•da
propast.,. !MlO Esta--Parte dlficultar• . . . . . . r•all.z•çllot - OPOrtuno. ~-•P"6 con.ultas c:,_ o Estado-f"&P"t•
int•r-sada
r-lver o prat.l-·

_.to•

ol S.ra ""'.a.Udo, ,..,. _.,..,. d• ""'.a.~~~e de .t.n•jMiç&a,
'"trocNz.a.r- no t•rr'.l.tor'i.Q do E•tado-f'arte .a.n•IMICJ.Qfla!SO ou dO
l•t~rte no·~•.a.ro, hvr- d . . . , ...... ta.
•lf-deq6ra•• ou
a.>u• -llvnt••• ~t-• d• ,.._ .,.__.I, c:a. e .. c•çSa daquel.a.t...• cuJa J.•OOf"taçao ou •NpcH"tAC.., . . uver Pf'OliU.d• IIOf' le.L
ou •del.t• • qu.,..,.t.., ••

oa,.•

'"·

r.ro.

IE•tMJo-4"aP"te

'

c•..,.. ~

c-cedida•. ..,.
- r o • , dA. ~·~ de
t•o:.a.l11lad" - . . totraa de -.ta, ••~,..,.
c..._.l.o d"t.-utM•• pela. aoent" d.l.pl...at.t.c- virtud-e do par6Qrato 1 CIO art.I.QD ~ da t:anv.nçaa H lliena
..,....., ltelaçfle& Dipl.,..tiC•••
!korao c-c.c~.Laa., • .,. dOC!.I_-tta. • & COI'"r .._.:illrnci&o l.nclu•.a.ve ào. •r<;~Uiv.,., As
c010•.t.oo • .,.
h)

s.,.aa

j,,._,._, &• - •

IJ•.t.t·• •

.._t,.•• • ..., ......-.-to .,,.__ Pt"lv.a.l~tVia. •
ldl ao

1•••ud.O.. " " - • -

11.,.,..,.,.,.,

a...,.,._

nos su~J!Nr..,ratO. 4 c)

•

u..

qu. ••

.~onspecJ.Oitada

de .... E•taóo-Part•

•"•t•l•~

ou

=-•• d•

..,.

. . c.J- local.t.zael•• na t•,.,..a.t.CP":LO
' '~Jara
'
oal que
. . t•r ac:e..., do

.

...._....,.,,..,
.

II'O"tO d• ... tP"ada at«o' •e J.nataJ.•~' ou' zon•• .... leÚ.•• •
lnspecao
* i o tr.,.•J.tu ~lo t.,.r,tOr•o de u•
Cll&tP"O E•taoo-t"arte, o &at_.,.parte l"speCJ...,ado .,..,.c...-6.o•
dl.re~ta. • .,.,,.,Q&çO.. ,.•l•c;~...,ada. c:- tal.• ln•IMIIõ.;.• ..,.

-J• .._...

pP"OCJO':'Cl.onsr• faciUd•d" o•r• • •n•pecao d••••• ._n•talaca. .
cfer•c•t"6 o •11010 nec. .Nrio pal"a a =•prl-.ta

ou zQI'6a, •

• •t•c:•z '<lall tsr•f•• d• equ;~.pe-' d• ln•iMII;:•o•
0•
cUJo t..-r'1tOrlo
n•c-s&r1D t.r.ansitar
1 n•pec:;~.onar ~n•t•I•<;O<I'e Cll& z""•~ ·de u• E•tactÕ-Parte

cport.uno

••J•

IEst......,.~•rt" por

p•r•

J.nsii"'C1Qflado r•c.t.lit.,.llo - - tr&nsl.to.
l:So . . . ~JU.i.ZD ... , . _ IM'"iVU . .i - e 1-~d..-.,
- - . áa .ctu.t.,_ d• .;,.,.oeçlla . . t.,... ~l.Q..C.. • ,.. . . ..it•r
•• l•.t.• •
Ga c.~ ... ~

,....,a...,toe

,,.._,.,.aaa .,.,. .._

hclep,.da.a.,.... •• ne ...,ida que ror c:-..t.h.. l c:o- e
..,....te â
~n•~MÇ~~G• . . tarllll OWiQ.-doll a
nao int.,.i'.,..I.P" ...... t.,. J.nu......,. do IE•tadO • ....... tao~ . . a l•t~aP"te
.a.n•~;~.onHo
Cll& o 'E<IU4o--f'.,.t• ~•iro CCW'I•,LHrar qu.

IE•t~arte

hclu"• •bl&..,

dos prl."l.lft9i.,. • 1-l.dacJ . . ••pecJ.flc:ados no
p....-c. An••oo
•f•tu.-cl• o;onsulta• ent,.. - - lr•t._
,...,.t• • o OiP"et.,.-e.,..a ~,.,. d•t-•in•,. . . • . . .

oCOP"'MI e,

••raG

de -

•••t•,

•IILI-

1-"''"' -

,.._.t.icao•

14· O D1,..tor-8eP"&l ll'OCMr6 . . _ c t ... AI J,..,.iáACI• ...
Jur•Milõaa d.,. -wos da equ1pe H
l.n•...,~ n_.1 . . c:a- ~. n• ""'• oet1n.a.ao, .a........i...._ dificult• • açao 11•
Justica • - - fazl-lo • - IM"•JuJ;:nJ da .l.epl-tar;:ao da•
di._.a.çfles d"t• CGnv-çao. 1•. . ,..,..W.cia ......,.. d•vera ..,.

:lO. No. c . - que •• 1n•t•l.a.ctses Cll& ~t;ll'l•• de u•
l'•tado-f'•,.t• an•pec.t.Oit.ada -t.eJ&e loe.l.t.zada• no t•rr.t.tOP"l.o
d• ,... E•tMG nao-.,.,.t• ,_te CGn....,.ça.,. o Estado..P.,.te
i.n•pecianaàlll adOtaP"a toá" •• _..t.CI•e
,...... ...,..~.... ~r•

Q&r'Mt.t.r q,.. •• .t.n-~ d - • ill•tal&e~ Cll& z010•• ~ - • _,. sfetu-..• - o:onforal.dl_,. c:o. •• dL"PP"i~ ~t• An•xo,
rodo E•tado-P .... te qWÍ t.,.,. ...,. Cll& -1• in•tal<~çee. Cll& 101ta•
no t...rit~.t.o a. ll:atada ,.~rte nHta c.., ....,..cao adotaP"6
toda• •• ..,..t.d•• ne<:Ht:llrt•• IHir'6 M
••""''ur•r di• IZU• o
E•tado hosoedeiro ac:.ataP"a oe tn•o-tOI'"- • •••tstent•s d•
.t.n....,çao .._....,. oara ..... &"sta~.,.te. a. ,... E•t.Ado-P,aP"t•
1,.•..-c:&anado nao ptoHNr
o ac. ..a, t.r'6 d-•trar
q...., ... otCII& t.DIII•• •• _..t.Cia• n_..r;~.s• para o~~t•-.t.o.

,...,...,.t.Lr

e.,.......

c•- - •• i"•talaçOes. ou. zon•• que se
l.nsiii"Cl""•,. - t • J - loc•11zAd- no terr1t~r.t.o d• ue
IE•t~s,.t•o
- • - ... local .u-.t.l.do 6 lurtacu~;ao ou.
canot.P"ol• áe .,. IEstaáo nao-paP"t• n-t• c-.,.,~;ao, o li:stado:0:1.

No.-

pre-•

c:oru;edid.,., OO....V&dDr'"' os concHldDS J.n•petar" - vl.,.to..de
dellt.a ...,....,, c - •"o:;eçao Cl.,. p.-.v;~.stos no ... ~,.,.,.. • .,. CtU de

P•rt•

.,...,..,.• .,., u .•

••~liii<Lde•

15·

......

...,.ivU . . .t..,. e

l......,idACI~

AdoUr6 todae •• ..aLá••
nec. . ..a.r.l.a• q,... ••P"l...,.
"" , .. Estado-P.,.t• ;~,naoecJ.c.~sdo • d• u• E•t•do-4'•rt.•
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"on .... ~-•""' •'""t•>.&<1&S ""' C:Oilof"'r"'•"••l• c::~ .. '' <il&>~&tc ne<otlt
s-\ne.o. ~. '-' .:s~•~o-F"&r<• •·•o .,l.lder '-l,_,...,.,tl.- .:i 4.CO«SO .. ~••••
•n•~•L•~O,.• '"" ~cn.a~;, · tv~l> ""• o<....,nt.t.-.llr ,,._.,. Ado~ou tod&• ••

,_ ....,.,,., tr~nsCiortlt, tt•p.a.,;o ·•• tr&b&lhO. t>o•PM&o- • .aLJ.-~
,,.<.~o • ato,.,,u,.•n•o ~'"'"'
IJ .Est.&d<>-f:'.o,..to ..,...spec:•.,..•oa terll
r<'-,.,1••<1.., CI•L• Orq .. n•~•aa d•• de•~••• .au• t•~•r •••tu&Uo
.,;o,. • equ.L~• dw 11"'t•p•c:.lo.

...... .ooL•-:;odo o•••l"ldo •• >.nst .. L&~;C•s 011 ~01"1••
tn•o•c:•on•r ~•I•"' .oou•l•t .J~ !ÕIIIt.lldo·P~rtlto

Eq41 p•lf!tntg ''Dr? •ot99

·>~-op-..Je<r.,.

~&r ...... t1r

., .. - .

.,........ lt'tP•<.!IC"S ,11tSI: .. S

1""Ct&l .. <.t:!r~

~~

1
"""'"'"'"'•rr•·~·e•'"''-''-"'''""C•o-•••'•IR'-'••
•'-""····~...-t."' "'?tl

Que •• l>,.•tltnd&.

,.xg

PPP"'ar

.:.o-.o . .s• 1nspeçbes ...&IJ.z&d•• •• ~irtude lfo
de outr&&. •"&p.&c;tfes Qu• nao .f:~tJ& pot.s!vltl
•• tc.,co opoo.-tW"Io "tlll.i:&l"ldO uo& transpoor~• .:_.,,.,.,..C:l.&l

~-··

artsqo

No

IX •

~•;oJ.ar

""'"' ••,....,.,... <1• propr•ad•d• da Sec:ret•rt& fec:n1c:•
fr•t•d• poor •'•·
C•d• Es.t.&.:lo-P•rte. .,.,. prato •R41K.Lo110 de

p.o•••• •...-

ut.Ll•~•r

J1•• ,

"'"tr•<~•

d•

=>•<=r:•~•r~•

t•~"'".:;a

- · "1Qor - t •
.., ''"-""o >:~•

CCII'I ......,ç.llo,

c:c-.~n•c:•'""

.at.jtOrlzac:ao

::7.
eo., .-.~ • ..,...,• .Jo dlsoot.to na p.ar41!1!r•fa ;...,, "~ tr.a~-a
,..:,.,~.;,. '"••ti-•.;ia do E"~t&do.:..p,.,..t.a .LI">&~c:J.OI">&dO ..::,. ,..•l•o;:lla •o
••to de •ou•o• de '"•"•ç:~o 1 ......,.. .::Otla•qo ,. .t.re• <1a '"•c:teçaa
.,.. .aousp.a....,tos, .oorov.o<~os .:ontor••.t•dot .:-~ .:a p•r.t.9r•fo
=t. <:~u• • Se.:rat..-•• ra.cn~..:. t.nn. .c...,.,.;.,.,...do nac:•••"'"'"• pt,
r;~ .::u•pr.Lr ••
·J~.LQII'Ic:••• ll• '"•IMçJlo,·
o~ aecret•r1•
r•.ci'IJ.C&

»
a

dlol..-.t.tic:•

o•'""'•t;"-~•
P&r.a
••'"""•"•• .....-. .....,. n.ao requl.arws.
tr•n•OC!rt- •Qulo•• da ll"lso•Ç.IP o1 .,qu•o•-to nec••••r.i,o o•r•
•~"~•P•t;•o
.~.aqda •d• • .-oJ.t• ao ta,....1tOr1o Cll'lde
••t•..-er loc:•Ls;~;•d& .a ~ra.a da J.nst~sç~,
O .LlJ."ar.t.rlG <~••
••'"OI'I.t.vas o•r• t::"'"'õJ&'" .o Ponto Oe ..,tra<~• d-J.qn•do t p.,,...
11a1r d•L• .~•r.a &Justado .as .-at•s ••re•• .Lnter,.,•c•OI'I•J.••
.ac:ar<llld&s !lfttra a&. Est.ados-l"•,..t•• • • S.cr•t•r•• T•c:nJ.ca c : tr• . . para ssll.& ... tOrlt•ÇJlg dlpl.,..at.Lc:.a. '

da& <04U10-"ti.o& •orovaclo• oua
necs&•4!r1G& o..-a o&
rins .ac:1•• ~e•crl.tos, -.:...a •• nor••• .apl.~o.ca~eJ.t a,.....
•ou•a-"o&, ... Qu••• ser.lo .&Just.ad•a •11 dsSIIOtta "••t• :~r>e~
.~ tl&bora.- .. llt.t.a dÕs aQwJ.~tos .aprovado• • "•fln.Lr
e•t•• <'lor-•. a S.c:reUra• T•Cftac.a •••~u,...ar-.e~a de que •••
J.a• ol-•....,'-• L<~"'•d•s - O:OI'Ita •• c:OI'Is.L.;J...-a.;;:bH .s. et~ur-c:.a
.,•c:•••""
~o~.ar• toá- os t.LI)CIS. de anst•l•c:csa•· ,,..,. ""'"'• n.aje
protr•O:al.L~ad• :1c:1• eou.Lo....,to-. ••,... uUl4~•do•.
ol! Cwnterfl'l~
e• ... •~•••n•,:." e' •cu-c:~va.-. ,..;. 11•ta dOs •~:a11•..-1:ot. •orO....- '
,Jgs, - cOI'ItoroiLG.ad• .:o..., subJN,..4!4r.ato ( ,) dq "p.arJtc;JrafO ;;:.L
dO .. rt!QO VIli,

I••

O.-

28",

••1•

:;::::. O..,&ndo
útlll:.ada .... .aer""•"• •• .-Oo n.lo requ~
,.,,., • s..cr .. t;or~.. racn1c:.a ta<:.Lllt.ara •o li:•t•da-P•rte ~.,.._..
.:1~•<1o, 11<1'" •nt•r•~io
<1.1 At.ttortd,acie r~•c:•on•l•
o ot..,o a
...o d• ••r-••••• .:lo Ult1..0 A.&rooorto "nt.•r~or A ... trad• no
••o•<:o aotreo do Est.dG 0t1da e&t.i.v•r loc:alJ.J:,aci• • ar•• <~•
.Lnso-c;li!Oo ate o, .I'Otltg da ei">V.ada, ca. . . Is hol'•a de - t <...tln.co~,.a, J,.lo -o~,
"• 110ra,de . . J.d.& or'ltVIsta d - - ..ropor~o..
• !!:s~•- j:ll•no •era __ .p......,tno COI'Ifara:Lda.cN C,.OII oa
p.-o.c:ed,l..,.,t~ <1•.ort;r..,lt.ac:llo d• Av1.ac:11o c1,;;1.i 1ftt.rt~ac1on.a~
•ohc:a_.-1!!1• •• ••ron~~~- c:J.vla,
·~a..•
d.aa - r o n • - ""
praor,~ad• d• S~to:ret•rl• f.tc:/'llc.a, Ol.l fret:~• POI' el.-, ,;..
o;; ...:,..etaraa r•cnh:.a l."<.luJ.r.a , .. Mçh de OltSt!rv.&çfle& de <:ade
pi&"" d• 1&o o ,u-ro d.& _._.tor,.:.ao;ao diplQ&4!tica per•&t~snt• •.l>l"'tet•<::.lo .ap,..o(ll""l•cf• ,..,.. J.d.nt.J.f•car '.a -rOI'Iav• ~
.oerOI"!.av• de 11"1Spaç31o,

=•·
••.i.G.a

Coe tr•• horiJI& dll ""tecsdltlc&ao pela - · ._,
prevJ.st& d.a lrQIO.Lpa d• ln•pec:la de o11u- .-opartlllt

- ••t.-

-•

.~tnter~or
.11 _.,.t.ra.da_ ne -~.;a...,._
~
r•al u..aa •
uw.pec:aot. o ltst.s.,......,.t• insoéc.L910MG au a
E"&t.sdo4•rte 110•PIIde1ra .~tdat.arll •• d.t.IPDSicee- I'IIICHS6r'1a•
P•'"• •· •PrGV•C:11o do pl..,a de ,...., • p r - t a. . - cenf-&dUG
COO& O .P•r.t.q ...&fo 0:3 .& fi.• da QUG a ~.l,. de .1.1'1...-ca- _.,.....
c:r.eq.ar ao ponta ,.. .,.trHa na ' - • ....-.~-.e.:

::.,. O E&t......,..ar~ 1.1'1...-c.u.t..,. f~rA -tac:i-- t a , proteçaa e . . . ,• ..,.ça . - - i ç e e . . ...,._.~o;aa • .,_
c~
o C:CI<&IIU&t.L ... al litM.l- pel.a . .CntUI,.i.A T~i.CA ....,... 41
•-on•.,• da eq~,~ipe dw lro•paçM nct pont• d• entr'ada ._.....- •
••.:.O...ave - q..-taa . . , . de ~~sei-. da . .cretaraa Tacn.t.ca
au t..,.n.& t.lcfO Prwt.ad_. POI' lllllo 'IE•- ~·- niiO -t.-a
•uJ•lta •n p.ao.,_..t.o de t.axa• <III
~.._..to•
d•
sa!d• n - dot!us •-'"-"''"••• .:. . . cret&,.l.& racruc" C:llbrir& o
custo do c:""'IMJ.st ... ~•l utlh.J:aalo, d.a proteç:le' • •119'U'al'lça • da
_,. ... .~.c:o d• ....-.uteno;ao.

=•·
J•r•

•G•~"!'sr•tiym.

D 1Est&do4.,.te ln•l'll<=~-.-e praporctanara ou .,.,..,._
f.ac.LUd.ad- n__.sllraa• par~ • ........ de 11'1&.-.;:llo,

t.a1• co.aa -los de .:CN~Una.:•t;lo, ••rv•coe de .Lnt..,.ll!retac:M ""'
..... J.da "•c. . . a.-,., P"r• • realu:a~aa d• .,.t,.IIYl&ta• e ~1•.

c:u•t~1a

d•

Secr•t•~

...,•d•

'"'""'":ÍO .........

- -

.

.

-

-

t•r•

o d:llr•itcl de. O.
•uJe•ç:lla aos. or•z- pr-crJ.U..o 1flspec1DI'I.ar oa - l P - ' - ,... o,....,.ç• d• • . . - , . - da -a.P<& de
;:.onta de trad.a 1 lato a, .:1• t:Oi&Pr<W•r' • 1'14tu.-.s• dOa MU1~t- tr••i_
do• .ao c..-rl tOrLo do f:•tacto hoS~ii"' ou da lliat~D-,..af'tw '"•
peC:LOI'I•cto ou retl ..•doS d. . . . t..,.rit.Of'iG· COII • fia H facÚi.
t.&r . . . . ld&ftUfic:.ac"aÔ. • Secretaria Tfcnlc.a ai'IW>I.&rll" dQcu_..
-t.oo--lt·~t;.!,llllll ~,. • .autar~1:1e&r d-tenac:ao' e .aorov•~
, _ equlo-tos- Gu...- •s_. squi~t- t - l.l'le.ct"Cin.actoso ..,.a deter•&nacl.a t.-baet a queUfJ.e&çlla doa -ouJ.p.-...
toa .al)f"OV.ado• p•r• o u.., aapec111CGt M utsCI"CIO•
o IEst.aara-Ll'la.-c.Lat~.&dcl ~· .-.cclu1r' aquelaq~~i~to• CIUG
n:IIO- C11r,..sp01'1d . . • . . . . d-cr.t.t;lla ou QUe' naa con'-- eae oe
do~tos ou
d:afliiMIU,_ d• .&Ut.eft1!.1c:.çWcl -Cilll"aciCM!•
A
COI'Ite~c.La
•~~-~nera e a..-vara
I"""QcedJ.-toe par'• •
•n•peçaa doS MUJ.O.-t~ - conto,...ldadtl .::011 a ...lloaraQrafe
1l do o•rar,r-af!l! 21 OCII .arUQo IIIU.
:::9.

O ltstada4.a,.te ii'IS.-c:J.OI'Ia<IO

,,..geçao ,.

,..,.t•

:::o. s. •

eoua.IM' de '"•oec:ao conaa.Mr•,. ~ ...... l.o uudi&PQfli .. wt• ~ ou• ~tao pertenc:- a.
a.c ... t.ar.La raeft:ac:a. • ~a.r q- IEst.aal~.arte i.I'I~OI'I..te ltw
IJ..:.r- sausp-t!IS

1"••-

~r•l.t• utJ.I.Lz.ar - • - I&CIUiP-tatl. O E•t.ad04.,.t•
cl.41'1.-dcl •t.,.d .... a • . .sa -uc:at.aç&e na .-.... d. dCI poesb•l.

•tar"'!l.....,._•

As•rtO•

fJ.caraG &ob a

equ•11.-nt~

rac:ru.:• • ••rao IKir •1• d••sqnacl0a 0 c.alibr.ado• • .oo,..ov•dos. N.&
.to PI)Ssi ..e1. • S..cr~tar:a• TfCI'Iie& _.,~a os
eou•p.a--.to& ou• ••t1"•r- -oee••l-tw I)O'"IIJet•doS ~· •
c:l.as. . ••pec:1r1e.a" ds
,.J.d.a.
os eouso...,..t~ ·
"•••ona.Jas •
&Drov.adaa "••tar'11o oroteq•doa ••aecJ.fac....,.te
C:OI'Itr.a Qu•l ..... r alter.ac:ao naa •utorJ.~.&cfa.

O, Arly111tdn

fOrtv•••

I

raetwdq

NQhttçedq

:1. Pr~tv1 ....... te .1! <:t•oetM• grltVi•ta ela ectU1PG dw II'I•Maorota d• .,.trad•. • abs-llf'v.andcl os orasos av<llf'lt.ual-t.e

ç&a .,.,.

••tabelectdo&, o Dir•tor""\Jeral nat.t.f1ca,.a •o IE•t~arte - ·
propOS.t.1:o d• ,...ll;:.ar u - l.nspeç:IIO.
:s2.

N6s

not.t.Uc•cee-

ir'!Clutd•s •• seQUint-

fei.t.~oa>

i.nfor-c:~•

c-la D1,..tor...,.al

_..
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40. ~ at.l.v1.dacl" da .ctlnp• dy ~nspeo;ao estarao arvanl.;:adas da t.al to.-- que ala poaaa c:u..-JOrJ.r opoOrturta e ef.t.-

c:J

"' data •

ca~-ne ~~<.~as 1uno;Oa• causando o ..,o,. inconv.ntent• pasai.v•1
ao G:stada...Parta ~.nspec.t'X>&do 0<.1 .ao Eataoa haaM'deir"Oo a a
-.!Qr" perturbao;llo poaa.i.vel & l.nat&lao;lla ou .a. zona l.nspecl.onada, A ttqu,1.pe de .&.nspeo;.ra ev.&.t&r"A toda ab•tacu111Jaçao 01.1
de-ra 13asnec••••r.&.a ;oo func:.Lr:;~n....,.to da u•a 1.nstalaç. . e nllo
.&.nt...-rer.&.r• na sua saqurano;a.
E• particular, a eQU.lpe n
.Lnspeo;•o nllo por& •• func.Lona....,to nomn..-"''"' .&.nc..:alaçao. Se
<>• •nsoetares <:QRSI.derare• que d:;l,"ltf'l"'"'• p.t.r"& cuspr1rae seu
_..<lata, .-ea.L:;.:;;ar detar'.,1n&das o"er;oçOe• •• .,.. .&.n•talaç&o,
sol.LC.&.tar.ro oue Q representante da .nstalao;ao l.n•pecl.onMia

l'lora ealaa&óa d• cheQada •o ltOI"t.O da

•

..,trad&l

ou•
III

Ou.ando

for" pr"oc:..s.,.te.

.,.,.,. afatuar .,...,.
33.

•

au~.-~;uu:ao

•

aeronaves

C Eat&do-Parta lftSJ*C:lex>&elo AC:uaara ao rac_J....,.to

da

s1da deSl.Qnad<:~ ,fl.l.•aanf'la •
sua real_1;:ao;ao.
•tanl3•r"• • sal.Lo:::.&.tao;.lo ra -J.<IA do:J pr:;~ss.i.val.

o

••~•:1a1a.

~la

da nohHc•c:ao tonta
pro.,.,.ltO

t.&.Yer

.-aores-ta~ote

.-aaiJ.~ar

:iecrat•r.ta TacnJ.c:a aol)ra -

uaa

pra~o

•nsJJa;J:o no

•• ,.,..,

da u -

hor'a apOa ti-l;a racab.Ldo.

41.
No CWIIpruoantQ d• • - • d•.,.r•• na tGrrl.tOrio de u•
Estado-Par"ta .&.n•p•cJ.anado ou ,.,. Eatadc i"'a•pade.Lr"O, os -br"a•

da egu.Lpa d• .&.n•p•ç;jla ••r11o aca.~pa"i"'ar.os, •• o Estado-Parte
1nspac.&.onado assu1 •Oll.c.ltar. p<:~r ~•prasM~t..-.~'"• d-•• Esta~
do; .. _ que, por cau~• dJ.s•a. • ~u.l.pa eiS lnspaçllo
atrasada QU. abat.acu1:;.;:;od&.d• qualquer <:~Utra for•a no ax...-cJ,c1 o déo
suas 1uno;Ces.

-J•

:::4.

"•rta

NO ca.a da

-

1na~ç.ao

aau.....r

(nJnste 09

da ..... ,.,atal•.;ao da u.. li•tado-

local.u:.ula

Isrqsong

no ttwrl.t6r'J.o

sg hteoo-p.rss

da

.,..

tn•qesaooadg

outro

9H

stg

f la d• • • r - incluidoa na Manual
d• l<'l•paç11o da Sec,..tarJ.a T•cn:;.ca,
lev.,.,do catlta ••
tUr-•trl.z.. que a Con1'•rlnc1& .&.r& • •w .. .t.nar" a apr-ovar- con1or•ul&de coe o .,.bpar4oqrafa ( 1 I do O&r"AQrafo 21 ela art.I.Qa
VIU.

3'•

C

~ira,

l:at..Ge-Par"ta .l.nSMC.illf'.OOo
qua u.ver a1aa noU.fic.ct• a

ou

o

l:atada-f'&r't.

r-•.i.to d.a C/WIJ..,.

da ,.... _..,,__
para a .,.t,.Mia

da 1"SCMO.;&o, adotar'6 •• ~idas 11acaaWr1a•
l-lata o-ia no tarrtto.-10 •• par - 1 0 dO

acp ern._.to

no pa&a,

pel" autr~

au

-t1Yar a ...,. .;olc..nca para aa.-anti.r o

-1-,

farilll o

-

tr"aalAdo• . . c:cand:Lo;a..

di• -.ourano;a,
da equipe d• ~.nsiMCio •
- - • ~:Lp-ta •
"-"'• -t..-:~.al, de QOnta Q ..,t,,..ada at• a .,._ ou . , . . . d•

.l.ns"çlle • at• ,.. ponto de aa.id••

4::S.

No

de-..,alvi..-ntg de

- • at:Lvidad. . ,

os :Lnspe-

tor" a . . .~.stent. . de .LI\speçlla observ•r.ro os reoul-tos· d•
seo~o:~,.ança
v.I.Qent" "• ,,... de 1nspeo;.ra, 1.ncluaJ.va aquel . .
~1•.-.nt" " pratao;ao de
. .bi-tas caont.rolMI- dentro <~• ......
lnstalaç.ao • a ...,.,.&f"ç& aesaoal.
A Con1'er•ncia eN... _...,..,.., e

:s.. a

.l.n•.-c::Lon.-4o, ou a list~&r"t.
~:Lnt,
dar"& • aaa1.st.lnc.ia n.c. ...,.,~,.,
a· ••·upe d•
~.nspeo;aa .,.,.a ala ctwQar a •raa de
inapeo;aa no praza· .,.;.:Leo
da

IE•~•rt•

12-"-•• . . .

lntqcees'A

sue c:h&IJ&d&

trty••

&O

pOrltO

d•

aprovarA, confara.t.d.ad• c • o subpar"&Qr'fao ( 11 da par"&gra'fo
2J. da artl.;o VUl, OS praC_,J....,tOS detaln.da. .aproprt&"lpars a cuaprJ.. . . ta d-t•• requisita••

ltftti"M&o Çqeyn 1 S*Fl!"

+ 'O'"'"'

44.
::S7.

Na <:ha'Vada •

,.,._ de lns. .o;ao, •

ant. . d• .l.n:l.d.al""

..... .l.nspeo;llo, a equ1.pe de .l.nsoe~ rec:aber& ln1'ctr"a~~. da.
~Pr41SIIfttant. . da l.ftStaleo;lto, ~ O auMUla d• _.,.. • " - 1 s
dOCY~taçao

aoroar"1ada. sob,..

• inatalaçla, ••

. .,:U.daa de

'"'9urança • .,. .,.,.an;aa .adal.n.l.atr"&t.l.v- • lOQisticos n•c:waúr"ios para e••• inspeo;aa. O t"fJG dltdlc:aH a . . . . . in'for-~

nao

ser-& U.e.l.tMD AO •i.nl.eo necssúr.l.o e, _,.. supet":I.Or" a t.r"l& horas.

qualquer C&'l-0 0

·o.

tAiriiO o dir•ita. durant.

.&.n•IMOtO,...

t.odo o pe-

ri.ocSo d•- pa,....,,nc.t• na pa.i•o da - CQIIUftic..r.. coa • s-. da
Sscret.o-4& T&o:n.t.ca.
Pai"& • • - .-fa.t.to, poderllo ut11J,.11ar .....
prapr-i.a equi~to ..,.ovado, Gevid.._.t. ~IOQ&dO, e - - r:llo ~1.r ao Eat.aQo-Parte l.n•~M~cionaH ou ao G:st.ada-f"arta ho&

pec~.i,.o que lt'l" fac.i.Út:a a ace.sa • 011tras -.i.aa --~-- tel•co....,;,caç:llo.
A aquaoe Cl• inspeo;.ro t.,.llll o direita -d• liu.uzar
..,. pn)Qrio s:;.st. . . da o:oauru.cao;.ra por-'r.td:Lo, . . ..oaa oa
•entldflo entra o .,.._1 que .. u...• os d-:L• -br"aa da

~~&ltrull\andct

o P&f".i-tro-

e<~uJ.pe ct& .t.n~;. . .

P'r•"in dp !10'PR s. tonprlp • sq fahctre'•ct• tn••s1Faft1..!3Q

::s•.

O.

~roa

da

e<~uipe

d• :Lnspeç&o

d~M,.aa

:Lnspeeionada • •

4:1.

suatl

funçOtta con1'ara.i.d.ada c._ •• d.l.s_1._ctlew d . .ta canven~, a
coa •• nor-• . . tabelac:Ldas pela D:Lretar-a.ral • c.. os
ac~
d., inst•laç&o C:at'lcartados antl"e
o lst.a.cfaoof'art.
Orq~an:L:~~ao;ae.

E. confor•iGad•

cooe as r•le,.ant.Q ar'tiQIM • Ane•aa

d"ta Cor,.....,o;.ro, aa ac:ordoa de tn•t:alaçiiO • aa oroc•cU-ta..
aatabel•c:Ldaa ,a rtanual de ln•peç.lo• • eQUI.P& da inapeçae
terllll o di,..lto de ac. .ao . . . ,...t.r.Lo;Oa-a IIII a .... d• lns.,.o;ao.
ce e l - t a a a _,... inspecian~ - a o •l•:LtiM peloe
inspato,....

S..

IIII

IUftllllata "-

squ.ip!a

da

ins~

liaLt _

_ . . . .tri~t. ao

..........- ...:Lt:ido pelo C.t._t:_..ral •

fUo QU&lGUSI"" at:Lv.i.dade que ••c..U. • - - aandata.

....,.t.el""___.

au-r

4olo• a. J.nspetar- taraa a ~i,...Lta da ent~i.star qu.l-'Iro do pe•saal da .l.,.talaçllo na or•...,ç• de repr....,-

tant. . do l[stMio..Parta lnspec.l.onada

a

·r.t.•

de d•teralna,... aa

3476

~ ..
,.,,..,,.,,-.._,,. .. , : > i

~<.''i:l•o,

.:

Junho de
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III'JOII'tore•

~,.<lc.o•

'l~"'ente 1'0)1C~t•r;IO ....

••c•~~.lor>o•

P"''"" ..

lc ,,.,.,o-'"-""t• •n•r>•-''"''&4o ,,.,.,.

..-••'~""'C~l<> <1•
0

" 1 -'"••.to

.a••~•t,j.nc~• ~..,,.,.
1

j•

•~•"

.an.al•••r

.a•

•-•t.-a•

•<~u•P•

~.- c...,f.,.,.,.~

o.

<~•a• c:::o• o• p~oC..tJ....,to• .ocor"lf&do•.

to.- ... •ltern•tiva,

a

....,,. '"•oeclo ~er& "011c1t•r Qu_• •••• •n.IIIJ.•e ~

'"'" re.al•~•<f• n• 1u.a pre•ttnça.

t:•t.o1w·Po.-te '''""'"'.:'"""•"" """""' ll't•• .,~,. • Oev•.:l• re•po•t&.
1e ,,,.gec.lo r>• uer.a r .a~•" "'<><"•t•r tod.a neq&t1••

A

•

••J••
••J••

'""<:'"'·"'-;"' '• .. nt••~•-

••• <'U • r•r.,1tH' ~:~ue oerquiH••
,..,.por>.:l1.l-'"• oe• ..:oOU)
•. .>o.a• ,.,. -'•PI•<:•o;D••
que
~,•,..•.:.~·'••.
..,,. ;l,jlr"t•
•:o ~.,l•to.-ua 3e "'•ooro;.llo ··•terlltf'lte
!;:)! .lll:leõ• ·~:lo . '"' • ~~ ... .~.:::-J.o ... , te ,,..,.~.c~onado.

.l

,...,,.t,.••

con••,.,,,.,. och•çOe• de todaa ••
colrud••·- de coll'l.,..
.:lupl.t.c•t•• .,,.,. ,.....,,.~,..••• - c - d• ••ta.- p.-••••H:.e qu..,da as
..
••J- .onalisada• 1J1....1..,llw..

-•t,..••

A '"!Ytpa

55.

d• tnsjNçllo pc>der&, se

c:ona~d•r•,..

••r-

•.1tr.1.o. tr1nata,.,,. .,.,... t ..as ,..,..
•nalls•O•• rsoa ••ternos e1es1qn&dos pel• O.. <;~an11açao.

"8.

~-

.1-nso-tor•s tM':Io o d.l.rtuto "• ~ecu..-- que
E•taoo-Parte 1n11jWC:..I.on&do ou da .~-n•talaç:llo

,.,P,..•••nt.n~•• CIO

••••P•c:.~on,.da
t.~-.-- totc:q.-•f.I.&So
lolave.-.a. <l.lSI)On.liUl•d&da da
_ .. o .. c:.ul.ode ,te •• 1..1.r•r totcqr:•t••• .:la ... .,..el•ç:la u•st.ant&nea.
>.~
•quJ.pot Ja ~nso-çllo d,at•t•J.nara •• •• totDQrat.1.aS corra••
oono- .as ··~l<t:.ltt<J•• ~·- c•-.o c:.ontl"~t'L0 0 novas totoqra11••
Oavarao
t.l. .-ao•••
Tanto
aq•.u.o- da J.ns.,_c:..., c:.- o
Eat..a.do..Pal"ta '""INC.lonaoo c _ _ ,.,...,,.ao ,... c:.Gpl.a de c.-da
totoqr.a~.1.a.

011
raorasant•ntas
do Est•do-Parte :""'*"'on•do
o <ht'aJ.to da ~Oservar tod•s •• •t1v.l.d..,es d~ ~a,.i.f1-

c:•ç:llo

raa1.1.:~:•d••

' !'<).
.)L anta

o

O D1rator·O.ral
tar'ol a rasgQn11aD11ld•d• QI"H•c:&.a.al
qarant1a de eavur•nç•• lr'lt..,..ld.- a c:on,..,..,.açllo das

,..

pelA

•-t,.•• e

Dela

aqu.1.~

Est•dll.of>;arta '.l.nspecu:tnado

lfa1

O

D~r•tor-Ger•l

afatu ... .a .t.•ta cos ... J,..I.ç.., • -

que • Confe,.tr,.C:J.a '""
o •ytJp.ai"&Qr.uo •~I do

-•tra•
1napeç.llo.

;~rocedl...,tos

•N-~n•r

• aprove,. confar•,d•d• c:p.arlc;~rafo .tl do •rtlqo "IIl
par• serd•

In•"":llo"

IMI'"• •

aJ
E•teboelec..-& "" ....,1_ ••trito
.,..,Laul•ç:llo, tr.an•,.art• • ..,,.,, . . daa - t r ' a • •

otJt..,o;ao,

rac:abar.a. .Q)OJ.1'11,

da• uttarsaçf!- • •Qtl. ..lado• oOt.l..:l- '*la
.,Gct'•t&rl• r•cn.I.C:.&' sallr"e sou. .~.nst•I•.;.Jo 01.1 u••t•l•çO.s.

01

t•rllo o d.1.re1.to d•

-.ol1c.l.tar" asel•-

rflc.a.-to• soDra •• _l,uid&d- ausc.l.tadas di.IP'ant• . . inspeçao. Ea.&s'.Ot.l.cJ.tsçC.. •• ,.., tor-..l..r•s ~r•. por
elo repr'-ent.,.t• do 'Estad~ar't• .1.n11pac1.CIII'I..,a.
1 n'ts,..õoH.I.a
~: 11·..; .. aar•santant• tacl.l&tar~ A -.I.IM O• .1.n11CH1ÇIIo• ttur~ta a
1ri 11 P.,ç.lo. .o• ..ac:.la,.ec:.l.--:'toa .,.~ _ ,.., •• n...:-a~r1 __ p&ra
<tl.a.Ot.l.n•r .or ••O.a.o;~u.l.clad••
la n&Q ;><.~da,_ . .,.
;:~u••tMs reter ... tes • ... otu•to 011 a ~ prH.I.a

,._CIIJV1das as'
la'eal.i.a•do na

~laqar&

a• lai)Or"at.41"11H

o_.~,.,.,....,.

p.ar"a -•Uzar"

· d.l.fe,.ent" hpos cM .... .au .. ,
cl

tJs .a.n11CHitot"-

do ;:a,.at..- C'OI'If.l.d..,c:J.al

da J.napaçaa.

aol.a..~ataçllo,

51,

• p,.oteç..,

- t-...... t-.,.~lf•• oara ••,.- •nai.I.•W•• tora da 41r'aa d•

lnctuidas "" "'-ual
!Jac,.atarla f•cn1c:a•

••·

tar:lo

-.ec:ea·

!atto .. etl)-

n--

s.. ~ls.l...,.,.&

•

Sl,..,...,,z•o;ao

H

ettul.p,._.t..,

•

t'•bcl_r'~~~~l.- d-.1.9"--· <IIli equ.t.-to
proc:.ct.l..... ta~
para' •n6tuias 1 ·l>r'OCM1...,toa l•bclr'atOr'Jooa -.!!vala. e
tor•,.• o c:ont.-oia' d•. o..,.hd.cl• • •• nor.,.e o..-aJ.s c:- ral•çao
.a ..._loo•çao .,.,._. l•aoratOrl-, aqui-to, sodtvU
pr"Qcecl.l._,tCISI e
di

qua .1.rllo

-u-

Elaoer&. dant.r"• oa laDDra~:&.os dea.l..,.<ld-· . . , . 1 _
fun.çlles an•li.t.I.Cas .... da outr• netu,.•••

de~..,.,.

c:- ralaç.., & pe-.1.-• C:Cit'cr•t••·

~r••. ~· ~n·~~aa: ~·,.~ ~.a.;~d~s. -'~nta -U<:I.t&çao pr...,1••

fOt.G9r"&1i•s de1111a aOJeto gu ecUtiC:.I.O p.ara - -C:laP'ec•r' ...,.
n•tu'r"a:r:a • ,..;.,..~. , . • 'aa01Quld,... nao puder ..,. alJ.au•Ada
dYf'W>te a
t,.•..-çllo 0
...,
1n-tornot111car..,_ o. fato
:~....f1at.--t• A S.c-t•r.t.a r•e~'ILea. a., 1na~ i.nclu.l.r"aG
na ,.•l•tdtf':I.Q da .t.nsoaçac. toota ......t.IIO d-t• tipo .,.... ,.. .

'57. - 0\ut'ldo a an.a.l.a... uv..- d• r•elh.ada •or• ,.,..,. de .o.t>apeç•o, •• •-t,.•• ....... ....at.I. ...Ciaa - · "lo
_,.,.. deus labor'•c.ritH d-1Qftadawo "' S.c,..Ur".l.a T•CI"'.I.C&
..,.,. ,..._.. .vel pelae . - t r a • e tQd.e - t r " a 011 II'Qr'~ da

h~•,.

"'•- .,.... ..ao tor

Uc:AdQ _,.•solvida •. O!',••cl•rac:.l.~tos ,..,..,.,.t~ _e...-

eoaJ.a da taoas

·~ fotoQ.raf~~·

Çgl1u. r!Mtpuleçtp 1

Ant!!M

Uradaa.

Aepttcll

d«

58.

.an&l1•l'lep,.aa. . tant- da lr•tado..,.arta .a.napac:&.on..to ou da
:~.nat•l•ç• lnspaC).Dtlada
col~llo _t,.aa a
da ,....u•
da .t.napaç:kt na presença d - inaoaotor"H.
S. ti...- a1clo
:)2.

ut1l~1.ada

-•

a...,..lv.I.H •

iiecr•"tar".l.•

r•cn.l.ca.

.,...,de

a,...,,,._t• •C"Or"'dHC!I c:- , . ,.....-u.nm. de li'atado4art•
1nscoac1onado ou. da .1.na'tahr.ç:IIG 1napac:&.onada 0 • • .-t.,.•a
poc~..-ao ..,. colhidas oela .au.I.PA da lnaoaoç ....

A S.cretar"i• T•c:n1ca tOIICI.I.t•,.• as ,.,....lt&d- d . .
d•s - t r a • fe1tae l&bor•tOrla. ....,.. ..,.,t..,.,_

,..l•o;•a ~ o ~1.-to d-t• eonv.nçaa a l.nclu.a.r• - ,.....,lt•d- no re1•t6r1a f.t.f'l•l __... a 1nspeçllo. A S.c:,..t•r.t.a
T•o::ruc:a 1nc:lu4f"& n . . . . relat.Or'.t.o ,.,.,..,.. . çe.s <~•t•l~•• ..,._
o equJ.p&.... to s ,. -tocSOloq~1a uUI.t.zad~Mt CHil- labQrat6r.t.des.a.9"•dCia.

l"rnCO?P*S•P d4 puuçlD rte lcegeç'O
!1:$.

r•aUzada

C...ndo taP'
~·

o>o:;~as,va1

A equioa

a

0

.... uz•r" a an•u- daa ._t,.•••
a - t D &Pr"Ovada

~

an.u1 . . daa
~

ti...- l...,&da

direl.te da

utililantkl o

C:Cit'al....

. .,.,.

•-trt~

O• 1naoaçao tarllr. o
•

-.u:~.

poed1f0

da

"·

O. .,..,.,~ tte lns~~eçaa pocMI'h- PI"Wr"OOJ•dDs - -

d.l.ante aeoraa c:a.
n•do.

o

.-~tanta da

l:st,.......,.te

ln•pac1-

~~~4
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e , ... ,,.,. rntpcmtr'M• tpPc• • Intadg
OISPOSiet!ES t;C;RAIS
Ao

bO.

.-eu,.lr"-'St-41 c,..
o

a ~n•~cJio,

•• c:o.,chur

rtPf"tS.,t~ntet

lnt~çao

<:...,cluser... prtU,.u•a.-et

da .-q1.upe

Qu•ltQue.- ••DlQul.dadt...

~

p.-.11tl.nartt

~nsJ:MOc;ao

•

ltltPt~o.

t

Jun\:o

c:-

lnfor .. ao;:O.t ••Cr"J.tat t
rttlraoos da

doc:u-..to ••rol attlnado Ptlo ch•f• lia
Co-

o ClbJatJ.vo

dt 1ndic:ar

QUt t-ou

<:onhecl.-nto dt ,..., <:ont-.ldo, o raetrtt ... t&ntt do Ettada-""a,..te

lns!M'c:.t.anada

,...,.,....,a.,..•

o

doc:u-to.

c:onc:lu.t.da no pr"a>:o oa4oou.., de ::•

Esta

""~"•• ·~

o

.-.unJ.IIo

_,..,.

..,c:err._,.,ta da

~nspeo;ao.

F.

ARTIGO VI
ln•p.•11 • Acgrt!p• s!s tnet•l•F'q

pos•iv•l,

,,

~n•ta!açJ:a
Cl•c:lar•da que fgr tU.b_t,.da e
I.D...llJ...t.l, •• confa'""'.l.dael• c:- o• art.l.og• IV • V, 9
eo• o l!a.-aorafo ; dO af"tlQO VI. rsceà•f"&
.:o.n•peçllio '"'-'C:ial
~,.IHI.I.<It&-nts
alléls tsr ti.I.Cio dsr;l•,..•ela.
c obJet.l."o dsssa
J."llllPÇI:O el• &ntt'III&Ç.IIg IPf"& .. er&f:Lc:a .. ., ln fo.-mar;.llo 10,.nPC:.l.da.
obtar Qualqus,. ~nforooao;ollo aO.I.C:&onal ous SPl<l n•c••••r 1a para
olaneJAr" futu.-•• At1Y113aelss 13P ver1f1caçl:g na &nstalao;ao.
~nclul.l.vP &nti!P<;:tl••
~ • o 1110n1tor:a-..tg
continuo c:.l.nttru.....,tos ~· • Plab<;lr"ar os •c:ordgs d• .t.nst.alaçao.

Cada

l.

~nspsr;•o

u••

Sec:rstari•
pcastsr"Jors• a
a equ"~ de ~nspeo;&a abandona.-&, 'll.l&nta ant•s
o t.,.r"l.t<)r"-'0 do E•t•d<~-fl'ar"t• J,.nspsc:J.onado ou do

~n•!M'o;l:o,

\lli:RIFICAÇllo ADOTADAI

"-'=<~&

Ato , • ..._ c:anc:luidos o• proc:edl....,tos

4.1.

O[

ounar' ••

• clarec-

'orooato p&dronJ,z;oQo,

cCiplat dtt

t

~•••

PARA AS 11E0ICAI!I

t:ONF'OF<MIOACE COM 09 ARTIGOS IV E V E O PARÃGRAFO 3 00

tuat concluatltt

d - a l t t l - t o t qut d t v - t t r

Cl<ldOt otlt.Ldot t

Ef1

eqUll'e CIP .1.1'\tpecao C:08UOJ,car.a.

pa.- tt<:r"l.to ...,

area dt l.n•P4tt;•o.
dt

par• •

Estado-Ptrt• lntpeCJ,onado

l.lsta a•• aooostrat

equlpe

dt

'dt 101-l:lt<;:&o

v••~\ca.:mado

ao Ett.aclo-Partt

pessoal respon11.1v•l ptl• .t.rta dt

repretotnt.anttt do

a ~ul~

T•c:n&c:•

oo••• ,..,,.,.

a

c:atxr ·a vsr"1f1caçao

das

dPCIAr";u;;c. . • dar .1.nic1o •• O>Pá.l.das Cl• "•r.l.f.l.caçilo' •.t.it-111tu::a . . tOda• a• v••t•laçC.. Clsnt.-o dos P~"•~o• PstatioelPClclos
!OQO CIIU. ••ta Corwençl::o .,.t,-ar . . v.:o.oor p•ra •1-.

Estado hospedeira.
3.
Cada lttltado-Pert• •c•f"t&r"ill ... acorde~ Cl• inptaleçlo
c - a 0f"Qan.t..zaçag sob.-. cad• .l.n•t•laçl::o declarada a suHPt.t.da
a· .Liiif~-ao ~. "
eonfa,..J.ded• c- as •rtioos IV •
v •
C:o. t;:o par&qrafo ::!: dg artJ.qo \II,

li. Re!ttortge

ap4• & J,.ft.Hçl:o, oS
f.t.nal >~Qt~,-s ••
at.t.v..,dad•s que> t.nft- rselJ..zado • S4.1aS c:onctu.O.s.
E•M
r"•lat<)rJ.o J,.nC:luJ.r"a •Kclws.l.v....,t• , fat- r"•f•rsnt" - e...llr"J....,to d•sta l:'onvsnç:la, nos t•r.G• prev1stos no -ndato d•
lnsoeçaa.
O r"elat.Cir.LD conter"• t . .w. ~nfo,-. .çflss SOb,.. a
ro,.~• c:o.o o Estado-,.a,.te .~.n..,_ç~an.ao colabar"OU o:a. .. sqy:i.ps
d• Jnstoeoo;ao.
Pade,.ao ,.,. an•Kado• ao ,...latOr".LO otoMrYaçtJss
d.1.es.1.dsnt••
dos 1nspstor...
o r•lat;jX-.l.o
tara c:a,-atar
conf.:o.d....c:.l.al.
No

82.

"nspeto.-se

Pr"AJ:O .!&lU_, de

elaDQ.-a.-ao

d•z dl&S

.-euo~:..o

Wl

fatu..l

"·
Eõa1Ya no easo <ta• 1nst•laçl5ss d• d-trutçaa d•
a.-..s qui•ic••· •• Qt.l&.l.• • .,..., &!ll.l.c•d- os Mr~~~Qr•f~ ~ a 7,
o• •=,.do• de .t.n•talaçao ficara~;~.conclWOOS na prezo .e&llid• 190 el.l.as apOs • ;,trac!a YiQar ~-ta Convsnçao p&r"& o
Estado-"'a,..te, ou de d•c:.t.•r•c:l:o da J.nst•t•cao PR1a pr:L-.I.ra

~.
Na casa CIP ,.... .t.n•tal•çllo d• dHtruiçao de.. &r. .•
qui•.l.c&tl ou. lnJ,.cJ.• sua• gpsreçS.. ap6a t•r tr..,•cgrt"J.dG ......

d• ~· ano da sntraoa - Y.I.QOI" d-t• Corw.ncao par"& o Es~~
Pal"ta. o. •co,.dg de _ln•t.-l•ç•g,·_,~c~rlll_ ç~clu.4CIG "I!'
.,~'h.~..O de 180 ~:ua• ant.. da_ 1n•t•l.•çlfo ~ ç.olgc.aCI• tuncJ.one...,to.

13"•"'•

ó3. O relat<)r".l.a finel ••"" 1-.d.l.et....,te ap......,tado ao
Eet.....,..,.t• 1nspec.l.OI'eáO.. Cu&~......,. o~aca-s POr "cr:Lto
que o
solu's

E.tad~a,.t• Jnt~Mcion- DOHN

for..,lar" 1-aiat....,t•
c:antJ.U. ,_ · r"•lat6r'J.D
a

,..,.IIG

I;CII"'C:.I.u~

as

aneKadaa.

O

.-.tatO...io

fl.n•l~

~

•• oa.rvaça...

Part• .l.ftSIMIC-'on&CIO 4n•ltGo . . . . . &Pt'..... taclo Gs .. el na ore~o -M.I.SG d• ~ rbas eptlos. • ~neptoo;::la-

6o4.

u....,.

S. a reletorio

ponto. du"i.S0.0. 0

gu

•I•

do l:sta.doDiretg,--

4.

Ng c:asa

d. u••

ln•t•lal;&o d•

.s..t,....t.ç11o d•• ,.....

QU.i.•'.l.c:•• Qu• J.a . . te:l&- fund~'a.-to n• dái.-d•

.,..C:,.k.'a --

v1Qg,. d•sta Can....,.,çaõ ....,.., o E•c.~art•• lN 1n1c:.i• ...,..
o,..reo;l!l- no ,.,. ... o -><1- d• ,.. ..... •JOO• -•• data. o acardo
a• .t.n•telal;&o Uc:•,." conclu.i.CIO ~ prazo . . .
d• 120 d.I.&!Kls a snt.-llda - v.I.QCW a.. ta COtW.,..çi:O per• o !l•t.do-f"•rt••
ealvo . . o eon-lho E•sc:ut&vg d•cidir CIU. -.-a Pl.lf.l.e.tsnt• a
,.d~;~cao de acerto•
trans.l.t.Or"los de ,..,.J.f.Lcaçao, •

"'*'

..

a c:a-

labaraçiiG ..,tre • Au~id..., .._c:ion•l • ,_n•MtO,... nao
fgra •Just•da •• nor. .s ,-squ•r.t.des 0 o Diretor-a.ral snt,-a.-a
- c:ontato c:- a Eat.edo-fl'.,.t• Mr"a gbt.,. "cl•r•cJ...,tos.

confors~dotd•

AneKo.

Gl~

ca. o IHI,.. .
inclu-

1.1.11

,.,.,o

'1

a•

ac:grdo

.,.COo'..,_-

ssçaG A da Mrte
t,..,.s.l.ttlf"io f t

lY.d-Q

.t.n•ta~ac. . .

d.l.•pas.t.çes.. IHI"a • ...-J.uc:açao ...u ... te J.n•pacao ~ • •
••o•ator-tg c- 1n•t....,_t_ ~· e u• C:f"Orn:)Qr. . . p.er•
6~.
M

a

9• nllo
natur•~•

••-•• -

v.1.r~

DJ..-.tor-Gsr•.t.
E><•cutl.VO·

H.

ü.

.,..,..a-

Oeste

~icar"ill

POntOS dUYldosos,
•• obr".I.G•ca...
, _ _ r:u.p .. ,.da•, .,

c:em.-caa

-

nao

d-•

o

fato

-

con .. lho

,._,,~til••

a.. ta

part• -rao al)l1c:ada& a
d-ta Conv.,ç.ao,

... Y1f'tude

qu.ando d.Lf•r,,. ... da• di•PD•içfMIII a•tetlelec.l.das

pa,-a g•

a •Pllcaçao d-••• acertos.

7.
No c:aso . . . . _ qual -. ,..,.,.. o par&Qrefo •• c1111 u..
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,...,..to our~nt• <.~ a•r.OCio "• detot.-•••.;.a<JI
C
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•n•talacbes

oetotr•uçao de ar•••
••~araD ••
tun.ac.n••

COitl

Qua

1:0.

!MMUçtlato

&ti

InUtll.l.:&"tl\a c -

~;ait.,

ti dt1. .1.

olltlltOtllt.l.vOa

tltiJ-

cta •an•a.ra .t.rr•ver"11.ó.Ytll•

Ca<fa féetaao-Parte

Htare~onar.llo

ao praocach-tao a Stlf"

SPQUJ.dO p•;a a .:ltltltt'UJ.IÕ:IO dae arees quoi.tlcae. a..sch•in-·toe ·~u.l.n~••
ll""0:adJ.••tlf'lt.Q111 dar;ae-to uea ••tentoh .,.
.. a ..... ant•rr••.,.>:~ <.lU o..ncJ.neraeaa • e ... aberto. C:..da Eat.adoPo~ort•
.nti-C10tHh:IO s - t • detot.·u.t.r.llo
aui•i.O:tl& ..,

J• ,.,..,..

.1.netAI•t;Ciat1 e..spratltl.....,.te

~ua.•IC3•,.

3 t1ao ooor • • - l O . ao..,ttl n...,rotc:.1co

"" .. olent .. ·•••..:ante'
.;aro;aa au••IICtl

A

••'"

• • auent•ct•c•

... aoro,.u.adA de

1e•tru.idal

ou•

'•1daa a dtlv.l.dolo-'t• tiQUlOadolo&,

dtlt11~

14, Cada Est.llldo4arta .l.n&o•cionAdo cartLficar-11-.111 da
•u•• .1.natal•cO«• d• oaatru1cao de .,.,.... e~uaeicaa ••t•Jf~c.1.on-

contotruld•a •

dtl lor-..

~.,,...,t,r

•

• daatru.\o;I:O dolo&

.ar••• qule•c•• • o:~ ... o llr'oca•- dtl datotrulç&o
•&,.Lfl.;ado 110a te,.,.(l& d1saoo•toa n_t., l!otO.,..,.;ao.

infa,.,.AçO..

fi

~t.•tl

o

.,.,...,volw1-t0

-tO<fOtl ll'Af"A A dtltotP'UI.ÇJIO dtl ar•ato IIU.iti1CAtl

t1

ti

dtl

POtltltl

-

no_.

-1PIQr1a -

,..toelo• ••••t..,t•••
ql
"'" ••t•-t•va•
ar•ato <>U.iA1CAtll ti

dtl cuatae

o•r•

a

dest.ru.&.cllo das

1,,.

d-tr'l.lit;~

A or4- lltl

dA& ..,,....

qu.Lotii.C:a&

IM-.1.•--

ntl& otJrtqeo;CIH llr'.,.ltltaa na art.&.oa I •
n- d-1• art.t.oos,
lnclus.i."tl ,... . ctDriqaçO... relact.onac~aa c - a .. er.&.fical;l:o als-

hI
Ou•lctol•r arolll- o.,.. _ . . .t.nt lu ir
desfavar.a.vel no oroqr-a nac::~oontiL de d-t:N1ç•o•

de

for-

t .... hca ~E•tadoa..fO&r't. . na

1:.... onl- leva ....,t:~odo

canta 0t11 1nter-- cto.
...,.,...,.,.. nao ...- pr•JIAII.I,.-

de -

cade durante o Mr'lodD o. d. . t....,içhS o -tJ.-.alo • confiança
n• ltf"l. . . .l.r'a ~~&rt:e dtl fa- dtl d-t.ru.i.;actl • ti0U1Sli;So qrHual
•• Mtsu.tu R•?

AII"!!C'r • ec•ur•r '

[ n t r t l l ç l p de

d<tl ••Mr~f,.c.&.e dwranta a d-tn.tlç..,

7.
Cada '•tllldo-fl'•rt•• 1-.d.iat-t• •00. aor•..ntar
sua Hclaraç•a de .,,...., QU.I,tl.tcas, tllletar.& •• . . . f.llltltl IIUtl c~

uder'tl '?llll"t...,...tl para es....,rar ...,... 1nstasaçe.e • :Le....ir.&
oualOUtl,. - • - t o - dtl ••J.da. de "t14.1atl .,.... . , ....,cae d - i.ntlt&'"'
laçe.to a .nto ...- a toUA r'tlt.lr . .a aa.ra f .t.ntl • ~ti'U.t.~.
11.
C..ta "'•t•tla-PAr'te cerUf.t.c----.& de ~ •• - - •
au.t.ouc••· .,,.,.,t... t - - touae :t.net•l•eae. de ••tec•~ ••teJ.,,.,..,.JAdas dtl tal tor- o.,.. .,.,. _..,_.~, aee.Â-la• aa.ra
fa.ns da

das ...... qu,Ls.t.c••• • •
d• ~.içai efat.lva doa

••Uc•Dt.Udadtl. 1ndàollnlllant-ttl

fltpçeQM

•.--a,• •
d0t11 •todatl •l•ltaa aa.i-• a dHerut.eao d•• .......
ctU.i•.l.c:as.
A ord- <lt1 dHeruiçao ba-:L•-- na ort.nC.iii.I.G H
n.i.val_.to.

1•..

Paf"a

0t11 sl•.ito• da

d•cl•ractaa par c.ad•
cat&CIOr't&tll
Co~ota-aar.1.a

11

ctaat.N.a.çao. ••

li:atadct-Pert•

Ar. . .

,,,deicas o•--.:11-

c.-ttltl·

au,;ea.cas da

<tlr'.l.fiCAçaG

oar'&qr•fo~ :S7 • ""·

9. é'l<luMitQ
tech..ta o;ara todo ..,.. , _ t o .se ,.. ..,.. 4e a r - ctUILaa.cas, .,.c••
to par'& sua .-~t1r"Ada c01t1 11ns o• cl-t.P"UJ.c~. a IE•t.aoaa..fO..-t•
gOclarol C<lf't.l.""'ar ... rea11oz:ar, ....... LnsUl&CIIao •• at:t.v111adtltl
nctr'.,tll.• dtl '"'"'"..,ç:lo, l"CIUS,lV• A -tllllca. nOI"-l, dtiS
ar. .a <IUJ.elcae. "' _.,tora-to da t1t191U'tii'LÇ& • aU.v:t.dad" Ele
stoqurane• 1 !s.t.c:a. a a preoereçao daa .,.. . . ~t~.~4•a.cas p.-ra sua

C&ttiQOr'a.a 2•

Ar. .•

TaMla

aua:~.c:oa

.,.... qw&•.t.c••

..,..llo dlv.l.dldas

l

•

tr••

nas euoat&nc•a•
euas

ba. . . . .•

" - • • tiUHtlnc.l.a• 111.14t11C• c _ . , _ t. . ,
Cat•Ciar'iA J:1

-

-

IIS'C-

to~~••

e euae

•

u

~

~1.çfllla • d.&.•DO•ltivnao carrsqecto. •
PQU.&..,._tcta .:;..,c•ll.t.Ha .,.a.c.lt.t.c..:...u.

Qtlra toW& utUu:açao llireu c - f"•l•ç: . . ea
u - Ele ,.,.. . . Cl ...l•icas,

daat.,..,uo;ao.
10.
~·

Ent.,.. •• at.I.V.I.d.edeS dtl

•~tllftçae

d - .,,....

q .. â.e1-

nao estar.aa 1nclu&daa1
ai

ln:Lcl..,...&

cat&Qor.l.., l
DI

A

.,.,.i.hcaç..,

-i.çOtltl ou l)tiÇAtl

Ot.l .......

daa

caracter.laC.leaa

.trU.C.Lala

daa

..-PO'ttlf\te&.o

u.. Todas •• at.iv.t.dadaa d• ...ut.-Ça.
ao -.t.to,._t:a da Stlc:r'tlt.tlr'.l.tl Tilcnt.a.

. . u,.h -..Ja:l.taa

C. Ret'CUlEI!O
d11

1.2..

,.or
-

~o-ti"U.i.çaG

v.t.rt<.lde cto

a

llfttertd.-ae uoe

eu-.tilrlc&- ,...lll:l.cas

...

.,.....

QU~tl.iCtltl

••

• entr.M• -

,.i_

ftr:ee• AH!etne

,.,._. Olol.l•lc-"

.,.I, ••

III••

dtl do.t.a ancM ._..

~-- L1
1\0 ltf"•lo ....,.,_ dtl 111a.1.a &06S . . . . ti"&
da V.l.lltOf" dHta Can ...... ç . . tltll".& -ClU.I,dD O tHt,al
dtl eua .,. .... :t.ra •natalaçiiO de d"tn..t.;...
,..,.
- o • 1~ dAtl ...... <tt.~.le.l.caa da cateqor:La. l . .,..
d&Str"<&.I.IM no pr'alll ...
dtl tr•a '!'lf'Otl a!IOS ti

..,trH• pr-ac....

d-t;I'I,I.Lo;&a
.a.&wi~

"lOOI" o. .t;. eon....,.ç . . ,...,.. •'•• • c:-l•ta,.• a ctaatn.t.iç . . llt"&.IO HdiiO da dtl:l ap&tl • ...tr'Ma ,.. vi.,.,. dHU
Can....nçllo. C&da llst~..,..t• dHtf"U.I.r.& •• a r - qu.l,•ica• ..:onf-ldade coe a• ....,.Lnttltl p r a - de ~tru1çae1
li

ecJar'ga.., • "'tW'P' MO • gnrnuçlp

•

na orau

UI

,...,.,. 21

"''90"

d"t• Cenveru;ao.

_,a-

Ctlte~Mr".l.a. i

45~

d. . ., . _ qu.Lslcas da

.,.,.. . dHin.illaa na Df"&:IG • b i - de

ssti~R&l<lda

ngs par<IIQI"<I.fOa

efatuar6 C:CN"'SUltaa c c:•t-o.-la 1

••t•

aarao

daatru.ód<I.S no

•no. &P<)S .. Sl\t,:Ada -

cu••:co

-aKUIQ

b)

21.

'ltdaJ.caa da cat~o

..,troada -

v.I.QOI" a - t •

oor ..-.

qui.a.Le.a d•
&nU<IJ,.S

v1qor d-t• eon....,çaa.

Aa

•r-•

sarA o ~

das

Inicl.&r"ll

a

deet.r"ul.o;act

das

22. c.cla li:st.aclo-P,.,.ta •datar.t tod&S •• - l d a • nacesHr'.l&s p&ra qarantlr" a dastn.u.ç:lo das ar••• qui•lc&s da cata-

.,....

gu.á.a.t.caa

da

): no Pr"Sict ..,..,"_ da ... .,Q &IIÕII a ,jnt.i-uA -- ~t1q
daata Conv ... ç.Wo para ale, •
coapletar"a a deatnu.o;ao no IJf"'a&a
.,,.~~...., <la c.i.ncg anos a - . a ...,t,.acla v1qor" d-t• CQr,vançllo.
"'•, a,.... gu4s:~,caa ala cateo;lor.t.a l" -llo al-t.n.Jida• l.nfr..-.:"~tos a..ua.La lQ"ua1a. ao t .... oa do ~iodct de al-t.rl.o1çllct.
fat;g.- da CO.I)«r"&çllo. P-"'"• •• -..n1o;ae. e·d.t.•-..t.t.ilt~ nao
car".-.qadgs, sar"ll .,..,,.~·- - . vgU....-de car-qa ~.t.e& _ t . . l e
_,.. os &qu:I,Qa~tos •. - ,nll-.a.cte,un.t.dM~es ••

c

p,.,.,.

a Cl-ti"Uio;&a <fas ,.,.. .a

quá.a1cas IU.RMJ..Is - r •

s~u.a.nt.e1

F•,.•

al

qOI".Loll 1 canfOI"e.t.dade co.e as pr&zos de d-tl"'...a.~o -t1PI.Ilad.,. no Sl.IDoar...,,.afo &) do p&,.,.ljl,.afo 17, wotqundo t-.1'1- •lda
Contudo. •• u•
cans.Lde,.a,. naa poder"ll qa,.entlr a ~-t,.ulcao
da QOO"e&nt~ Cl• - - • gu~•icaa d& e&t&~t;~or1a 1 .-.o...-•do .,._
t - do fin&l Got ua llt'azo 1nte,.-i.,.1a de c:l•st.r"l.l-11;.10, pOCier".t
pedir - CQr,-ll'lo E~<acut.a.,.., Clue r a - . d e oll Cante,.lnca.a u•a
Pr"Of"I"OQfli;llo Cle Sl.la Clbr"1fõlao;aa da c:uai!M"1r •••• Clr",.zo.
Es•a
~~oat1;:1/'D
dave,.a . .,. tor ... l,ada nQ Qrazo ..,.;.ru.oao ..!e 18•) d1aa
l•tad~a,.te

&nt- da Unal dO Qraao 1nter-111r1o de d•str<Hç.to. • estar
ac_......._ 1101':' . _ e1111lanaç&a Cletalhad& <fe s...,s 11101:-l.ltOS •
dos pi~ da G:at~a,.ta ~J&ra t;~ar ... t.ir q,.~e OOCiara c,..o,.l..sua atlf"a.qaçllo
~

a quanhd.cla aeclar"ada ~- tonal6Ciaa) da c -...ta c:na- daSt.ll\ado .. ,.. pr"od4.t.to fil\al tó•lcD -..c:UJ.co - • "'"'l.a,.a. .Qu.,~l<f~!J , _ tonel&c:la•) d 1'1n•l tchrica
c&l.eu.la<!• ,wotlr~ ~.~_.. qa. . -taQY~t.,..t.ca, Sl.lpanGO ~ o
,....,u..,t.a
da 100X1

,...,.te

••J•

bl
A adq•l\c1a de outt . . ,ja d-t.Ná.da uaa quar~t.t.Gade
date,.,..t.nada da co•oanant• ·ena.,. i._l.i.car& a ill~<.t.qofncia de . .
deStrui,. .... quantidade :orr"HI)aftdanta dD outro c - a n t e ,
cah:ulada a IJ&f"t.t.r de r"ala<;:ID efet.1va de ~ ...,. ca.panant-

n.o, hPfil' , ral~van,te
qu';•fc,o, b1'1""i,a•

de

qu;t.aJ.ca

,b~n"r:.t.a.fd~apoaJ.t.J.vq.

'uoáa' ~-tialade

. .1ctr neces...,,.ia da

-1;:1/'o

Se for Cleclarad.

..... tra ..,_RQnante, 1:011 tia. . na _,..lao;aa. eteU.Ya ant,..
os coaPOI'ent-. o a~<c.s-u ~~c. _.a c:l-tr'u.i.da ..,
lon9o <1011 dois Q,.i_.L,.os seouJ.nt- ao .&.nicJ.a alo~~oarao;:tles de daati"Uli;&a'
d) No Una I de cada MD ~ac:J.anal que .aQII.l"• cada
Est&Cio-Pa,.t•
poder"ll can..-va,. uaa QU<flfttJ.d.._ da outr"O
c-pon-te d•cla,.ado 0 que
r•laçiiQ afetJ.Ya c:1t1 ,paeo ctat1
....,iç~ qu~·~ca

da atender

IJf"'&IO J.nie,.-.d&lll"llll

_to,. caneedJ.d•

,... II"Or,.oqaçllo,

de Cleatn.~.a.~;ao

. . ...,UJ.r".

na e'l'alto• da on:t- de .S.Stna.t.o;aa. urll o:ona.t.~.

de.-~o o<.~e

c)

d.,.•• ,.. ••tar ac-oannaoa
•Cit,~o•.

M.IIIS-

cat-.;~or"l.a

18.

det.,.Htada cJe s .....

c:•t.-.;or1.a 2 aarao a-t.-u•d•• c~;W~ 1nc:,.._
.ao lonqo da ~iOdo H d_t,....J:;aa.
O

da c:-11•r•cao .P•r• -•••

•ol.t.cado o

vl.qor- desta Ccnv-c;ao •

aKpl&na~;llo

.I.QU•.La

t.lnel•• llui•lc:•• .1.nc:lul.d•S naa•• <::•t-oorJ.<II a

!;]

•r-•

qu:i.•H:•• cJfl catSQCir'1&
poda,.,. QrOIIGP' altarai;Oes dessas n.i.va1a.
Essa Qrcooata
ct.v•ra ••,. tor-..l.cla no prflzo .... uto de 1:0-. d1•• aQOs a
entrad& -

.,_tas

plano n:llo

1,

-da C:J..nCQ.

•r•••

Con•ell-o G:><<~.eut.l.va

S. Ulll Estada-Parte, par Cl.r"cunst.lnc,•• eKceoc.a.anaa.s

t&- ::: da ord- de da•tr"Ul.l;ao das

•r•••

,..,_. :::: 1"10 pra::a "'olll<"•a da ...,. ano •l)l)a •

-

a

alheias • ..,. controle, con•,d•,.ar cu• naa Qgder"fl "'t'"0'" .o
nivel de d-t.ru,o;ao . . IDScl.fic&cJo Qara • 1ase 1. • 1&- 2 Clt.l &

Ccmv.,ç:llo p<~.ra afe. a <:CMIP.iat&f"" • daatru:a.ç.Õ no DP"a~o . . IIJ.MII

•nos •lXI• • ..,tr&d.a

1'11.

Eatado-P•rte cujo

V.I.QOr" d-t& ConY-Ç:IICU

l::Qny~ç:llo.

:nu;,1,•r• • Oaatro.u.;ao dolla

l' a

qu<~.lquar

~

!l.er:llo deatru~d•• na Pl"<lli:O ... K1- de dar •nos ADOa a

an trad• •• "1gar daata

f<~.to.-
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se

pe.......ce,.a

d-tl"'..io;aD

E•t6Cia-P ... rta

a CWICII"':I.r •• .,.,Q•I\cl.a• ac....... lata.~t•• de
-t.li)Ul....,•• pe,.a o Qr"azo de dest.l"'..l.l;~ aue se

~JSVUJ.,.,

.,ao

·o

atlf"i~õ~ad4

As
pi"'r"f"''9a;e.s conceda.da• alw.-,.,.ac. abeol~o~to
a obr:Laaçi!Q

~tirtude

desta •e~;~
do E•tad<J-Pa,.te da

•r-•

d-'ti"'..J.r" ~aaas ••
qu.i.•:h:as da cat..,_,. 1 na llr"«la
..... ""- de de.l .,os apos a entr"aoa - VJoiJQI" d-t• CQnveno;.lo.
,_,.
'

.

erm·cmaç'A "" !Onrn ner• •

Cpnçlua~g <~•

P. . CO!icag

24, . . ,.. E•tado-"a,.te cana.Lde,.at' que
nllo I)Od..-olll
q«,.ant.J.,. • d-t.r"'..i;IID qe todas as .,._. qu.i.•u:aa da cata<g~,..La

"'"' õl""

1 1\D Pf'alo .a•J.- d,e .,.,. anos apOa. a ant,...,. d-ta
C<lftV...o;aa.,
~,.• &Jtt"....,ta,.
.... ~~oat.io;.la
ao con.. u~
IIJ<act.&t:Lvo, a ti• de obt.,. a c..,.c•ss&a <1• ..,.. ~O,.r"OQaC&D do
p,.aact l)&r'a conclui,. a ....tl"'..ii;Jio das. . . a,.-• qu.i.aicas. Eaaa
peUç8D Mloo.,.a _. apr....,t.Mia na ltf"&ZD ..,.,_._ de no.,. .,..,.

IOÓS a antr"acla -

v11l0f" d-t• c.x.vano;:.o.

det.-:in.._ ca. U.. ~·
Cl!'Apcll*n~.na_ t:1 . . ,...l..,ante de
ser' IIIi

b..t.~ .. P'.l./di.S-:I.tivD qu4aJ..ce DJ."&r.lDo

u. Na~ diz·;-pe.itO .... a,....-qu-'•J.c•• ~ -..1u~
panant-, a a,.,._ de d-t.n.tiçiD _,.11111 &no~~loe• àctuel• ~1sta
para •• ar"-• quJ.eic&a b.lnllri&s.

b)

U...

••pl.,a~;:lo

detaln.tda

dos

- u ..os

oar"a

a

Pr"on"QO&ç:lo pt"O-t.SI
'Cl
u. 11lana ••ll'lada />Sr"& a -~,<uc;ao dur&nte a
pt"Orr"<Jqai;&D pr"opo&ta ,i'a Q&r"te ,.. . tante da pe,.ioda inic:~,al de
d•a
..,._ist.a IJ&f"S a d-tn.ti;aa.

Qara

20. o Co.-.-lhe €11acutJ.~
a d-t.l"'..a.ç:la da• . , . _

•~<-.tna,...,

qu.i.•.l.cas.

- . p l - o-a.l.s
a_,._tad.,. -

c:o...pri,..rtt:o da .l.t- {vl da Sl.lllpar"illllt,.•f• (a) dG ,..,...,.,.afo .1. do
a,.tiOD

III

•

-

canfa,.•J.dU. coa

a

_...

oe

~tnu.;ao

:u.. A canf-encJ.a, no - i o d o d_,....a.& que . . seouJor,
adata,.a ..,.. dsc.t.&ao aotwa a ~D&t:LI;JIO, cOII JN'SV1S rec-a;:lo
da Can-lho ll~<ecu.t.t..a.

fOJ"

c~cft.t.da

A lkl,.a,.aa de qualqu.,.. j:lr"o,.rooao;ac. ~
. .,.. a eirt.l- nec_.ll,.1a . . . . - ,..,......,. caso,

3481

3482

.,,.,.-,. g,.-orroa .. ..Jo
1••tru 1 c::llo
-

,J.,
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~·
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=~ l:lr'OJe~o
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• •n•tru..,.ta.:••u

• ·d..l'" •J ... t .. ..: .... ~ .. nc::llo.

o:ondl<;Ciof•

..,.....

•

•ft•~•.:•• -~~~·~·1•·=
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-;.a

·.c~uiJ.-nt.cni

~nsoatcr••

detar"'"~"arao

o

dLre>.to. durante

lnst•la.;:.llo da

1nsr.ec:O.•

astoc:aCI-

oc•t•r•oraa,

•

saqwrlll'\1;'&

QUà.lll.c•• "

dasiqnar-

as

<la

al._t.~

~nso.c:ao

11'"1-ira

de ar•••

de

.JS

aua1.a o•

de

dut".nte

-nl.cO.S,

aA<'A ele

•or"....,uor '11.1111111

ob111111rvaçCIIII• no or•:;o

..,;.na- de

:;:70

da•• •"'-•• dA &nllltel•çolo :t.n&C.I.Ar" •• OOoiiii"AcOe• dlll d•atru.l.o;.la
- confor"e.l.dACie COla - t • Conv_c,.o.
Ou&lau•r dl.scrlllailnciA
... tre ;o :;,~t•r1.a r•cn1.c• e .., E'lllt&do-l>.orte in'I~C.I.on&<kl
d•v•r.l.• •er r"llltOI~&d& -diAntlll C-'lllloltt'l.
Uutlau"r" q<&llllllt:IIO
uue t1C&r" • ·eaolv.l.d& ,.,.~ r-t&da •o Conselho E,-ecu-

••r

t.lYO" t1e dele .. dot.ar" \'1 -chd.aa ;.OaQu.adaa o•r•
~tl.ne .1.eple-.nt.aeao dlllatA ~ ..•no;.il'o.

•.ae&l&t.llr •

d1•oo•1t1vos "' os re<alnantes do• ouaJ.a "•"'- ....- o=ouu.oaa
.aaostr"a•• e ae af1xar•• nessas ""·"UI;"-• diaposJ.tl.va. e
r•Cl.lll,.nte• .._ et.z.gueta Sln<l!ular que u\dicara oualciO,aer
:..<)qo
a.eSSi~SI.

pr;ot.l.<:aaenta

"'"' CQfOforaul~e

Que

. . ,,.

c - Qa c:or-r-DOI"'d-t"

oroar•••• de daat,..uJC:.IO •• -todos os casos. ~nta• da_,._
con<:lui.das ... OIHir"aç~••
de de•truu:ao,
,...,., ..:olhl.dA u • - t r • <la ua dós • l - t o a

da

••toe•;~-

o,~ea

atHiuat.ados -

~nstalacao

de

•r-•

qu.i.a.1.ca•
<2estru.1.o;•o de •r••• au.1.•1ca111.

Vpnhsadp !Http•+tasa dt pusrmçlp qu Areaa

'54. A SecretAI".I.A Õltcn.I.CA riiiAl.I.ZAf".ll u .. & v~s&t• IM.I.<:&IIII •
colode .l.nllltalaçalo de o-tr•.u.ç:lo de .a.--a Qu~tO&c.as do Estado-

PArte &nspeCJ.OM&doo no

t.On.l.- de :;:10

aro~o.::a

"~••

•ntes de c•d•

anst:al•c:lo uuc:t.Ar o~oa a~~er&çO•• de deatruu:ao. conto.-•.td•-'
de CDI! eate C""v-çalo. • ta• de 'IIOCI•r ft.,l.l&ar&~tr-••" CDI!
.1.n111tAI.a<:&o ,. úetere&n.ar •• o Qlano de .. nepec:lo • OldiiiOu.ado.

No ceso de ....
ln•taleç&tl e><.l.'llltente na :~u&1 J.ll
sido .l.ft.I.C1111dllls •• oMr".açO.. de Cl. . tn.u~;:ao de .,,...,.
'lU.i.a.lCIIIIII. o Estado-Parte anapec.1.onado nao estarA abr:t..;ado •
d-cant-.l.nar 111 .1.n111taleçllo .,.t_ de vi•J.t.a .l.n1s:t.tl da S.cr•ter.I.A rac:ruce. A vl.sl.t• nao d...,.,.a dUrAr" ,,.,, de c.l.nco Cl:t.AIIIo
e a n.:...ero do _ , v.1.1111t.ante naa a..... ,.•••,. .. u-r1or • 1:,,
,,.

Ouimasaa

t""~

~.
A veriticaçllo d& dellltruu;ao da111 ,.,.. . . QUi.e1c•• terA
o otueu.vo c:ler

Cg..h,... ,. •

t)

trea• qu.l.eu:••

~

n•ture1a • a au...,hdade dQII .ar..n111.1.111 ~

c&everilo ser dellltn.o.i.do•• •

u-

,1,

operaçO.. d111 d111111tru1çao

Alll

de

••J- ,..ah>:&d&lll

, . , 0• Dl.,.oe detelhllldoa. •conlolodoe Qlllr"• • ~e,.,~.t:Lc&çao,
Junto coe
re-=-<~•ç&o adeouada 'da S.cretAf".I.A racn.l.cA,
'lllllrllo .--t,do• •o con . . lna t:xec:u~1"o oara •• ,._ eH.;oM,n&dolll.

&,....

Qt.daLcas

QU.

.:luratu:.e oa. l1'0 di" teqCo~.tntH • - t r • • viqor" .:1-t• ~v.nçaa toer"llo r~td~ par &certo• tr.,lll.ttetriCIIII ver"1f1caclllo.
c• . - •cer"to.. inclu111.1. .. e u•' •corda trans.l.t&,..~,a .se
'"'t.,:. ...;:.ta, d.llll-.l.o;flllllll ~t~~~ra • .. .,.,.,,cacao ...,i..,h
a -J.tar"-to c - .1.nst~tos ~.
o c;ronoor- Qlllr"lll • apUca..act d - - . o~ourtos, ..,.. .
•>:ar"dAdof entre • c.-oaru:.:acao • o E111to1o~arte .t.n•pec.i.on..do.

c

Con. . lha &:xecuta.vo •x-J.n&ra o• ~l&no• coe ~''"•• • ,....
aorov.çóllo. et.,.a-do ao. .JbJ111t.1.voa d• ~..-s.ficaçao • .11111 obr:L.,aç~

1•po•t•• IKW esta· Cl:lnv.,.çao.

E•••

e liA- t.a.D- d - -

r .I. a cants.~ .. ~ •1•t-• d• "lllr"ihc•c•o de de•tru.l.çao
cOr"r••pand- a0111 obJetJ.vo. de vlllr"lfic:açao e s*a eUcaentea e
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1.0 di•• .... t . . do J.nJ.c.io dO periodD de d_t,.,acio.
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diA• •aOS A .ntr"adA Vif~Qr" d-tlll Con,.,..Çact
INr"lll O
Eetado....Perte, !.,..ando - conte •• r•c-.Ge~ dA s.c...tar":LA

CIIII óo(t

racn.1.cA. 11.... ••rao 'b•-•dll• nA o~ov&I.I.•ÇaG dalll .l.nf~...,..
detaihA<I•• 1110- • instAlaçao, to~ocil1toloda - confo,..1d. . . ~:a
o !SU"AQrafQ :s.t, III ....
V1SJ.ta .. .I.MIIItaJ,.'.çiiQ, 0 CQn-lftll
Executlvo •stao.lecer"6• dur..,.llll 1111111o1 pr.t-.l.r"G per.i....., de

....o...

•• d.Lr•trl.ll'- &pJJ.c6..-eJ.• • - - o~ocert.- tr.-•1t.Or.l.olll de ver1Ucaçaca ca. bar•~nr·çe.. que a Conf-

"'!I•

r-.rtc:.t.a ex-.t.n•r • eprova,. • - c:Mf..-.1-..de ca. o ~-r•
f3 til do ,_r..Or"&fo ~l,;o Art.1. . YIU.
A fiLneUd .... dele
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Nolll

d"tr-uiçi!G
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à
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. . tnu.;:ao

dllll

t•r inJ.eio antH a tr"~~~n.cu.-v&qor o..t. c:env.,.c:llo.
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laceUiedas n-taa 0 dur,anta tode a fa- at.:Lve da daatr"U1Çieo
...

• ......._ , .••

c-.aM

-tru1~ . . •• 1n•UJa~ . . . .-..::. . . . - • • , . . .

u.r. . ....as et.J.v.t.dao. . , •• .a.n•taloit.ç~ .:ia deati"Uic;:ao .S. ........
Q<.liaJ.caa a as 1nstalacea.a da . . toe&~~~- d• a,._s ~t~o~.i.al..:aa,

CN!o. ic.aa,

•

Os .ln--~
d. . .J_ &n•.-c;10ftar . .

-:a.t.--• ......u..

P'erte
~~o~.

~~-t.llll

..

aül& ... - t r • • . . . . . . . . , . . . _ . . ~-· •

~.

P1edts!••

.,..,... . •

--tt"M.

~

-11.1.~

P"eru .t.n..-ciaNIIIIG • ..,._-. _.,.

iMIUJ~

M

l.c.e.U.•all-· J.ncl....,_

-.1r;oaa ... ,......,u-.

• . . . 1 . ,..c;i.o1-t.aa
16 . .
d•tar'eine,.aa oua.t.s os •1-t.Da

r'alavant-.

..,-tM .... 1naul-

..,..__. a

-

® ' - 1 - nal-

-

u ..

-

M

ll'latalaçe.. lia daatru1c;:,. • . , . _
cartifo.t.car que n1le ' - .._J.D dW'

lo
acorlln -

"G

ant:1 ... -

..,....CM-...- ...tru,...

,.,._IaM na ~ ••

de

3485

3486

:;:.
Aa ,.,...,.,. qu.La.t.o;ea eb..,donedea. l.no;lua&v• •'""•'••
qwe t-1>41• a• ~Juat...,. • ,j•f1n1çl.:. oCa •uDaer.t.q0"&1.:. Ct!l dG
P•r"•qr&fG 'J do &rt1QO ll. ••r11a daatO"uid•• da •carda
~:~r•v1~o~o

n& ••çlo c.

9. RpQlM Ap11ffy•l

... f!r1Upn

ArM• Qulelçea

J:,
a Eat.ade~_,.•,.t• qu• t.nh& • ..., ta!'"rl.tdil'"i.:. ant.t.o••
........ quia1c:ea, ~oaqurodo • daUnlç:la do -D~f".t.qrafa I ai do

a•r•orafo ~ 40 e!'"t19Cl U, &!lf"....,ter.a ,. kc:!'"•t•l'"1& T•Cft.t.ce,
no pr""ato ..,.,,.1_ da 30 cu.ea epOII • ... tralllla vl.QOO" dewta
eoro ...... çaa p&P'a . , . , toda• ... 1nfaraaç0'- ..... _ ... t . . di•poroJ..... , •• l.r~ch•ai..,a, na -1d& do poaa.L.,el, .a 1ae&li.li&ÇaG 0 tipO,
quantl.da,_ ,. Cot\dl.ç!IO etu&l daiO- ant.t.qaa .,.. . . qu.iaJ.çaa,

Ma ca.a

daa ..,t.I.Qaa ....... quieio:aa

t.•,...,.

Ari•ICOo

a

Eat&do4.. ,.ta qu.e d . .cobr.t.r.

•Pra...,tlllr6 a S.Cr'at.,..LIII T~.t.CIIIo no Clr'&iUt . .da ~ d.t.aa •pOa a ~~~ntr&Oa - .,l.o;or d . .ta eon ...-o;ao !Nir'a
ele, todae •• .t.nfGraaçe.a P"al.-vant- dl.apooU.,•.t.a soOra a•
q~i.~l.caa al!oan'donad.a•.
E••- .t.nfor. . ~ 1.nclu;t.raa, ,.,.
,.....t._ do .,_• .i..,...l, e loe.lu•ç&a, ti~tG, ~t.t.dada • conllll4ç&a atual aea .,..,.,. qu~•,c•• •bandC~~~aclaa. -;a-o lll&dQa
.abre •• c&rcun•tlncl.aa dO •bandona.
t.,.f'l.tor'.l.llll~l

.,.t,-

•r_-..

•·

~uoaa

• r - • 4uJ,a1-

caa, apG-11 • entrada .,1q01" daata Conv.nçllo par• ala, .aprw•antar.t. ,. . .crater1a r•o:n&c& aa lfl1or'-o;:oa. . .P.CJ.ficaa. . no
p.ar.t.;~rata :s, ne . pO"alla U111- H
11'0 ou•• aoo. a ,..cctt~erta
dea .,.t1Qaa ,.,..... Q<&.i.a.t.ua.

a •• d-.1.• .l.r~a~ que ton'llll,... n~Uriaa 13*1"& ...-.t.f.t.c•,.. •• ~,.,.,,.. . çeas •o,....,tadaa noa t e r - doa INII"-.,rataa ::::
•

4

*• -

•H••t-

a•,..t.t.c:ul•r, !Mr'a datera.t.nar • .,.... quUoiCH • def .t.n.t.ç.lct de ... u.waa .,.. . . qut•.t.caa .,.,...__ roa

p.ar.t.orafo ' CIG Ar'tiQO It. III Conier'fncJ.a •11-.t.na,.., • qw"((var4, confa,...id..., cga o MII)Dar~t~rafo CU dO IMr'.f.OI"IIIfa :u óo
&f"UIJCII VIU, d.t.retr.t.laa p.ara det<tO"ainar
qual a COI"Id.t.;;ae de
~~~ncvnt,. . .

u.a - . . - M
l'r.l'5 • .1.946.

aa ......

'INL&.I.c-

.-

co..-r. .PG'tdllfltaa •

a

c - ...,.,..,_

S.Creur.t.a

T._.t.ca

ej .... t.,.aa • Nt.t.".t.c•

tO~e.t.co.

_,.,.~,,_

aa

~

da ......,.AQrafe Cal

no prazo .,.,..t._ a.
eon...... çao .,...... ,.,

S...Ja.Lta -

d:La~t• ~

QY.i.Cil.CAa

30 di.•• aooa a
antracle v1..;~ar d"t•
todaa aa .t.n'fOr'.açflea ,...,.v ... t - d.t.a-a.-

"•.t.• aobra •• araaa ~~<&.i.aicae ,.._..,adas. li:aaas J.nt,....ça.a
l.nCit.lir':IO, na aacl~dlll do CNKSJ:.,.l, a IDC&Ilzaçao, UPQ,
quant1.dade •
dadoa SQD,... .aa Cir'CW'lat&nc&&a ~ eban<ICIIIo • a
cCIIIdt.c;aa •tua! :laa ar•a• qu>.a.t.cas at!andon•d.aa,

A S.c,...tar.t.a

• aa .s-J.a

-J-

T~ica

.t.n•~ Cf<ICI

.-ael.t.l!&O"& t.1.a inap.ç:la l.n.t.ct.al

nacaasar.taa par• ver:i.'f:Lc•r
t.,._ as l.nt.,...çfilllla ,.,.l...,.,t . . d.tapan:Lv•.t.• apr...,tallaa noa

i.,._.-- par69ratoa e a

t.O • dec.td.t.ra . . Hr• ,.......,,..

.---

l.t.a.,. ...-.t.tic:•;ao aiat...,t:Lc• con'f-id . . . C1MI par.tQr'•taa 41 a 43 da aaçao " da tMr'tlt lY d-t• lllne.. o. ,.. hill'tt. . .
afl,....t.t.va, .,.,..t,f.t.cU'.t. • ario- dae .,.. . . QUi.a&ca• •bandCIIIa-

orov••

da• • ao.,.,_t•r•
-.ocw• •• c.t.reo#latanc.t.•a do
• • .t.dentJ.d..,. do t:•tado abanddnador.

. , .. .rat . . 3 a s. c.,.a l:ata

da-fl'•rte d . . tn.u.r& •• anUo•• a . . - qu&•lcaa • :Jttc:reter.t.a
T•cn.t.c• conf.t.rccwreat~Qftdant. . • aJuatadaa • datin.t.cao

o

P"ela~rio

eoro .. U'O
llat......,..,.t•

"art•
,.,._

do IM't.Qrato s dO U't.t.to 11.

7.

er-•

10. .O l!atado4aO"te qu.e t.roha •bandCIII•da .,.,..,. a<&l•t.caa
tarr~t.Cr'id I:ICI or..tra Eetada-Par'ta
fdor'avante d-1.nacl0 "a
Eat.eda-l"er'ta ela&nOQn&dor•) • .,......,t.a,..t. & llecrat.a.-&.a rao:n.t.c•.

12.
ar...

daacGbr'lr

ab.,dono

qu.i•.l.c- I)I"'dul.t.daa .,t,...

Cada l:atllldO-ft•rt• tr"at.,.a

•·

qu.

poea.i. .... l, •
local.t.:&açao. t1110. quant.id&O. • c:-•l:l.çao atual
daa ar. .•
q<&i.•.t.ca• abandona4aa, ~ c - d•daa .aor. ••
ct.ra.n•t.,C:.I.IIIS da abanodono.

11.
A ...c,...ta0"1a Tl.tlcnica r•aUz•r'• ....,. .t.r~a~...-o in.t.c.t.al

'·

l!ata.do-l"ar'te

O

abAtldonedaa •OGS a antr"ad• "~IIIIIN" d-t• Convano;:ao o•ra ale
••resantar& 6 S.CO"etar;t,.a T•o:n~oca, no prazo ... .,,_ da 110 di&a

de'fit11daa no -.ut1PM-

ra9rafa llt) do p&r&lilra1o : 1 - art190 11 0 a IEated~•rt• &PI"a.nt.ar.a A s.c.-.tar1• TaCI"iCe ..... Clacl ......açiiO noa
do
l . t - UI da ...,lt.,.,.a.,,.ata lbl do ~>&r.t..,l'"af'o 1 Ge .,.t.t.oo lU,
&nclu.a.ncro. na -1da l:la JIO•al.,al, •• l.n'for. . çO.. -c-cJ.ticed.aa naa par•orefaa 1 a ::; da _,..., A da parta IV d-t•

4.
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d-. Sacrat.,..l.lll T•cnica

..,...

~,......,tado

ll11acuu-. eo llatlllido-Parte t.,.ritar'~al a ao
• .,.,..._......_ au '" llatilldct-f'.,.ta owa o t:•taaa-

tCII'ritOf':Lal tenha daci-MIO
qu'aicaa, ou equ.ele qyao •

coaa tendo abM>donado ••
S.C:O"etara• '!'acn:Lc• tenfta

id-t1t1cad0 ~ tal. S. ... doa Eatad0a4art- di,..t._.t•
..walvl.doa n410 -t.l..,er
aat..t.ata&tCI c o rel.atOr.t,a, el•
;er& o a.t.,...l. to d• ..-o !v.,. • Cf\.l. . tao cOI'IfGnndl&da coa
d.t.aaoa;t.cl!:le-a da•t• Convsono;:aa ou ae .--t.,. • qu. . taa
•:ona•ll'oo [llaQ.oti.VO v1 • .,d0 III 'IYA r41tida P'Ciaoluc11'o.

-=-

.to a<&I)Da,..&fr•to OH dO ...-. .rata S dei ar't:i.., U • car~~'f-.L
dade c - o &rUa- IV • a -~ III d.a lt&f'1:CI IV . . .te .......
Co:lntw:lo, • Qedido de .... hta~-P.,..te, o Cen-lhl!t li:xec:uu..,o PQ
.-J•r• -o<~.l.f1ca,.. aa dle~.t.çDea relaUv•• pra<~-. a ordenar

E•tado-l".,.t• tar'r""itoriAI

• .taatr"U.t.çla dH . . . ant.t.••• .,.... qq.t.•.t.caa, cn..ar • canclu.aa de que l.CICIO ,. . . r~Uor.t.a ua r.t.- para o contMiolle

f>arte au. ala ~iv111r' d•t•,...t.nadO c - aanda o IEat•cto-fl'•r'ta
Abanclonadar, noa t . , . _ de. c;~ar.t.qra'foa lt a 1.::, .a r'•al~ozaçaa da

e

pi"'CJCCIdi'S.I.tCI

d•ata Cen....,.,..,

, . . _ ..C.!...

_ , . . l.ftCl<&idaa

pra-t•• "..-c:tf.l.caa ._ ...,&'f.Lca~ daa 111-.t.çOea • . •Mqlanac*O dat.a.t.h.O. ctoa -au.,oa p.aO"a a CIOIII.t.'f.t.caç.., c;~N<~ooata.

l::S,

1!:• conf~tr•ida,_

I, o

Plfoll.l.r' aG l!:•tad-

con"~Yltaa

.,oltad••

eol•llar•o;aa c - o lat~•r"t'• terrat:oruol. O Eata
ter'r'.t.tarlal c-.n1ur& l..ad1at_.t• a S.c,..tll1r1a

"aeatrul.çlo aaa

a.-••• Ou.i.a&c.as

..tl..,.l:l_

~t1.o;:ao.

Quie!res ADeo!ltJON'n

14.

••
qui.a.t.caa

J do art.t.QO

nad.aa. da4arte

T.-cn1c::a - -

C. F!NIM Apl 'G4Y•I 4• d'W•

co. o o.ar-ar•fo
t.,..t. 11 d.t.r'alta de

O llat.....,..,.t. cuJe terr.t.t:W.t.a
ata.andoneáea lclaravante d«<o.~.t.nacfe "a

'-avar- ,.,.....

Estado-Parte

"- cunao,utaa

entP"CI a ll:ataoo-Part•

ter,..~tar&al

• o

Eatade4arte aban'lkJnacSOI'" • ç - o f 1M da •a -taMI•c•r ""
p l - O"CICI.proca-t• ec:ctf"dadll ,..... • -tnuçao, terao ~n .. c&a
no cwaliD . ...,...._ da 30 01aa aooa a ilecr"at.art.a r!::::u=~
•l.da

t•,.

Junho de 1994
Lnto.-.....,...

a• o•t•c:•o

~•c:•oroc:•111•nte

.-et•rula

&cordado para

S•c:ret ... .-1 .. r•cfl1c•

no o•l'"&qr&fo
a d•str"UJ.<;:IIo

.n.:. di"&IO llii&NIIIO de UiiO
raf~r"UI&

udo .. ntormad& <:1& petlç.Jg

l::S.

SocriOt&rl& r•cn•c:• Podar-a

O

serll
d1Às

prorroqar

pl.ono ... c 1 pr"o_c.&O'Ien t• •cord•UIO p&ra •

.~oe-

(iii "o

auba.ar•Qr"afo ocJ do

tar"l"ltor'Uil, O

"""lO cto

dast.-ui<;:llo.

O n - d a J.nst•1•çl:o. os no.es dos prop.-.~,etlllrlos

&I

-p.-..

,.,_. dss
.as ou •oclot<l&des ~:~ue
instalaÇI:CI d•sde llli d• jane.l.r'O de 1944>,

bl
~

Qs racur!IOio f•n•nca.Lroa, t•cn•coa,
•

QUtr"a

;~e

or.o~rc1onart.

Eat&do·P•rte .&O&n<Jon&CIIor

todo.

da Lnstal&-

eapttc:~.aliataa,

••J-

oua

n•t•.~t••z•

nac. .aarioa.

.-rti'lO tti

~idll

A

A

..... aereço,

.u>andon•<l••·

J>•ra'l,.•fo 1 ao

inclu.l..-a os •tl<l"intes d•da• •ce.-c& de o::toffA J.nst•laç.llol

ela tfl"

&pcH;

pr&:ro oar"a o

Q

pl.,.o

.--tido •

no Qar&qrato l::S.

do E-st&dO•P<orta &b&ndon&dOr" e dCI E .. t&do-~art•

ç.lo
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lnstelaçao

loe&Íizaçao

•••t•

laceliz•çao

do

dentro

ao

~natalaçao,

Otl

.:aapleMo

cQAolo><o, c0o111

P'"H.t.a • • ••t,....tl.lre, -

•

t .... n_ •"P1Cir"&dCI •

•

a

.1.ncluaive o

loc•llr•ç•o

o nú,..ra

da

especlfico do

e><i•u.--r

O li:atado•

P.o.rta to,.,.ltOr"l&l or<H>dr"C:lor>•r• u - celaboraçao a.:l.auaCIA.

U.. dec:1..-aç... e><phcandO

<::)

11>.

n:lo cud•r ,..,. >dant.l.fu:ado o Est&do....P.art•

So;-

d<:>ntooor ou

otl• n:lo tor

!Stl

t•r.-~tnr~.al.

aam.a~s

o obJ•t~vo de ~.ar.anti.-

co"'

~,.,..,. o1.1i.m~c.as

"""' Esttodo-P&rt• ,
~d•r"l.

.aD.andon.ad&s.

•t..n-

o Est.ado-Part•

d-•••

.a d . . tl"l...t.çllo

Pfi.t.r" 1. Qr"q.anii&Ç.IIO •

Es~&dos-P.art•• Cl<ltl pr••~-

tabr.t.c•cao

....... ...,., • .~._ ••

&t1Sist•nc1• n• dtiStr"<tiç:lo

di

.art~~o

o~ob•ndon•d•s

.arm•• quJ.mJ.Ctls
.ant~9••

d•

,.,..,. • ., qui•.1.c.as

.art1<;10 II, o Conselho

do

t...-r~torJ.&I,

P.arte

~e.-;t,,

.ab&ndontldor,

'"-'•~~t~nd•r

••

ttlriiiOS dOS parA!lrtlfOS 8

dest.-u~;ao

<::l'lto<;~&r"

~:~ue

Ant~llo.

.u.

...,bclo~~.-&Qr.afo

E><s~;~.~tivo,

~

lnd.iv.l.dl.l&l..nte
OIOCilfic•r

C!\.1 0

do l'tl'"•orafo

Cb)

~ido

•

~

do Estada-Par"te

Ju.,to c - o .Estacfoc•sos

-

def.l.n.1.o;ao

O<titolCtiS .ab.sndon&dtls qus n:lo . . aJust- I. d•1'.t.nit;:lo dtl

•

o propós.Lto d-t• Convenç.IIO.

.ant19•• •'"••• qui.•lc&s do subp.ar•or•to

I I, o

ConWlho E>leCUtJ.·•o,

t...-.-J.torJ..al, I'QCisra., du•1..,.te au
;11

constn.u;.IICI
que

aoa

conc:1us~

at.~ .. •J.c-

de equip.--to•

proc. ._

de prod<tçao da 1n•t•laçao 1

<1..,.

tW1n...a S.l.dO f•brl.c:&d&• na

•

as

dat.a•

do

iniCiCI

•

~nst&1&ç:.IICI'

tenN!a a.1.do

Q.,.

.,.ce,..,.......,,.G

n•l•
das . .

l•br"J..C.ç.llo cu coloca.ç&o de c.arqa1

•

No ca-

Cb) do p.sr;t,or•1'o

~140

11

~

A .-espe•to das substlncl.as Cl<&iii.Lc••

.,....,.

H

o p.-opOsJ.to d-t•

.~onc1u.i.d••

d•s dJ.•PCISJ.Çtltl& •

ter~~e~s

nos

can ... enç&o.

dtlde

propostas

SidCI

definidas c tebri<::ad.ae

na

1unçlla

=-· •

c~:~nfQrai

n.,.. quiaico, -

Cl

•tua I dA Unl.llo lnt•m•c:1a-

n_,ctatur•

n•l d• Qu'a~c• !Oura s ApUc..,. (Ul!Pilll, tOr"..;l. - -

APaf.ru:t.•

tl"l..tu,.al • nU.Sro de r.qiatro do Ct-lçel
~....

da

E• qu•1qu•r
na

t.,.~

br.a.c:ad_, !.nG.I.c.ndo-. .

de d . .tnuça;o,

d.t.._toa

que

t i - ••~tt~ci flcos de • aubst:lncJ.•• Qt.ll•dc&a fa"'

oJCis

do

do li:st&do-P'arte

ar~

aos pre:aos e I.

quJ.•J.c••

.tnst•Uçllo. •••• 1n1'Cir....-ao . .,., eMDr" . .sa -

c~:~nferido,

lns t.lvel' d*-

•t.~b&tõlncl.•

Cl\l&ntidad• d• c.ada

• - tuno;ao

qu,•&.::.a e><p,._ • ..,

da ac:or"dCI c - o p . .o da S.L.illst:lncl• -

p.-...... te

ton•1•d••l

espe<;.i.fi,c:as de -.od.lfl-

u - eMpl.anaç:lo det•ll'lado& dos .at.l.vo..
~

UI

p.ar.a • ono.:Hhc•<;:llo prooost••

.-.l.ç.llo

-.,.~,çe.&.

.le

pl.ent•• , que tento- sl.da
essa .LnfOI'IItlçao
lB.

foi

qu.alqu•,..

I:M>I'WI •lt.rltOG S.I.Qn.t.1'1e&tlv....,te

dlsPOS&tiYOs • r•citJ.I.ent. .

carr..,adoa,

de que J.SIIG n-.. .-epre-.enterie ..,.. PM"iiJO

for.,..lad.a

p.a.-•;r.ato • .,.,..o

oos

inatt~laçaa

da

fo.-a lnt.r<Jdua:Lde

assen~to

o

.,.1,., incluS.I.'Je

••wuçet~es.

o Estado-fl'arte tlb&ndonado,., -adi ficar

rt~1ativ••

c:ont.Udo •

sol.lC:.I.t.aç.llo
:.a~l:lo

••

cu·cunatanc.t.•• SllCSi!C.t.ons1s, ind.t.v.t.-

Junto-.;~

•• dJ.sposJ.çO.s
o

a

AOCIIJ.fl.c.OO., <!<te

CXJ

c - .,..._.

~.1.00

-t conch•sllo d• q1.1• .1.sso n:lo .-.p.-• ...,t&r".l.a ...

.arm•s

p•.-•

Cl.,.

• •PI.ic.açao d•• dJ.spao..a.çO.. relativas I. d-truiç:lo,
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etano;:la A , ..oa,.tanc:a.a da •••aourar' • . . .t,.
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IIMOQr".fit:& ~s.l.wel n• alMJ.Ç:Io OCI• l ..aaator. . • SJI.Idant•• dlf
J.naoacao. oa J.napato.-- a a1udant- de ..,..._cao ••r•~ ,..,_.
ade& de &cardo ·COle o
ltf"O(:adi-.nto pr.,..L•to na aeç:IO ,:. da

-•1•

""t•

I I daat• ,.,....a,

2.
o D1rat01'....,..&1 det.aroe1.nara' • ~,.;:ao da ea..:l!M:
de J.n&l)e,f:lo ., •• ..,.,... ...... ...aro-. l..,.anao :ona~daracllo
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•• C4f'"I;"..,St.lnc:J.aa da corr-e>Ond..,ta aol~cl.tao;:ll~. A -.1.pe de
1napt1~ ••tar• 1nt-ar•dA pelo .enQf" nll-.-o da peaaa.a

n•e--

Hf"iaa PAr"& asseqw-ar

ildaquad~:~

a

~Pr"J.-'tO

da ..,.d&tQ

a)

da

il"lapeçllo.

lo

Estet"A tt"er;;edo o::ooo ...., •f'•at&-tD d• 10 aetrot1 0 pe-

~os,

de QU&IQu•,. pt".caio

c)

lo
Ant.. aa

:S.

G..,!lnc:J.a 0

..,t.,.

apr. .

llw confit"-

ildot•.- da

-

a

~.Lr

S.c:l"ataria T•cnJ.ca

1tlllediato - i d • •

tU.r.toi'"-Gtlr"al nllo INdal'"
~aa.1.a

fa:r•-lo o

o;-

<::edo !)CISai vai,

ao

1aso

.alJ.cit•c:~.

IE•t&do-P&t"ta solicitante -

at'&at•.....,to de 10 -tr-d., pe-

de ••JU,..,IIP• exi•t.,.t• que O
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110Ucite.óa.
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11.,..,..,
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AI . .

.:o-....,

o~.~&loue,. ~:•rca

....,o .. , d•
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<;Ondi.;-0.. da

1.-dJ.ata..,t•.
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~fü·-c:ao.
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DJ.f'"atcu•-Ge,-al qua

aaU -

r-alaçao .._

ean1'1r~~ar

taçllo das solic:.i.taç8etlo da

t.,.•

a aolicitaçtk>

o Eatacto-Parta podara.
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CJU.

daaso. ala _,_

pttlA

o Eatado..Pa,-ta aottra "' ~to - qu. poaah••l-nt• podari- _,. adotacl.la -dUiaa J....ci1ataa.
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:~.n•paçlkl,

e 11•
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a.)ul!lt.&dG • elas.

J.nfc~r·. .do

ai .... l

opartuna_..ta .-. .pasta •• so11C1tActsea. poci.,.A
~1,. ao
C:anseHK> Ew•cut.iva que •1• -~,...,de es •..O..
•P,.OCit"ia.te•
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&(l:l.r"

IM'"• -u,.,,. ..,. •
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4.
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Q
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CQrl. . u.,

Ao ... _
t-.,o - ou.e .a.ntg,.. .,. ao eon-lho li:xnos te,._ do disposto no pat"AQrefo 10, o Di.t"et:or-

llet"•l tran-ltlrl. a IIOIJ.C1t.&.;&o O. 1naMÇ.., AO Est.clo-f'-b
e indic•,.• • lCicali&.-<;~ da 1..-.e o. ln..-.çao,
c:ontor.e o ~.l.ato I'CI pa,.~,.afo 7. IE.... not..t.ficao;ao ;.neho.t,rà

•pr- - .a.nspae:Lon&do

_,.
tnclu.a.,.l..

e.a..nds •• .a.nt'a,._çOaa ·"IIOSC.I.Uc&Cia• no INIO""'r&fo
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e)
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e.

12.

A
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tr

ao ponto d• ..,trada 0 a SQLiliiS
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de :LftSIMCM

g -..ndatCI
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,.•l-antes deate
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da ~J.-.tg, ~ c.:.o
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~ Clt"DYCII:&Go - - pragc:upaça:ru

1•

IX,

Eilt.cl~arte aolic1-tanta OOMr• a p r - t l r es .a.nforedlCJ...,.a.a.a qua eansid.,.a,. nsca•Hr.las.

O D:Lr•tQ..-.er&l acuaar• o r•c:.~~.i.-to •• se~U.dte.ao Eated.,_,.arta aoUc.Lt-.nta, d..,t,.o ele hara -.ouint•

,.._.1" -

.t........-.

cede ~i,.l ..-. tllf"
-uc.a.tacaD •
.a.n..-c;ao c:haqara - !IOntiO • ..,,,..,.. -..ei·Uc.n• SGl:Lc.a.tacao ng _ , . pt"elfa PDS•i..,.l, ~ . .J• ICOSII'At.i..,.l
coa es dla-:L;a.., clcK CISt"Aqir'&t'- .10 a 11 •
A

C
. .çO..

.L:S. ~ cgnfora;.ct&da c - ~,.q,.afoa .L:S a
do et"UIJG
o 01.-.ll:or-&arsl anv1ar• uaa ,..,.,.. , . .Lna~ a ...a.a

••u'.t• ..

:!..

.,;ao,
·~

t•-ta '"•ceti:Lda.

14. t1e a per.t.-tra sol:Lci.t.ado for con•.t.lhlradO •ca.t.t&..,.l
pala Est.clo4arta ll'l-cMICloo.ada, ......... ,...,~ ~ p.r.i-tro
clef1n1hvo o quanto an~ ~.1.,.1 0 - · ,_,...,
declo.a.s da ~:~•-•a•• 24
de c~acla da MtU.lltl da i.naa-c._
pontQ d• .,..t,.acla. C IEst•~arte i.na,i.cJ.on.ada b-ane....tat"l. • "u1pe o. ;.napeçao at• a . .
...,.l.n1U.- de ...,_

r.or••

o.

C E•t.clo-P'At"ta soUc1tentot netif:Lc&t"ll eo Oi.,.atorilet"&l .. lG<:&I:Lr&.,;:aG Cls ...,._ da :Lnapeo;ao c - t-po auflcJ...,t•
pare •l• PQ<Ie,. t,.an-1t1r ea... :Lnfo.._..aa ao Eatado-Pat"te

,.,_tt"D

:LnapecJ.anada 12 hot"&a .,.t-. pelo - · oa cheoQ&d• Ot"-iat.
ele ~U.LPII' ele :~.na~~~S<;ao .-o paro"t.a da ent,.&dao,

nec. . .l.t":LQ, . . . . tt"•n•OQr~ PQ<Iera tar 1n.ie1a lZ nor•• .,.ba
de e•Cilt"&çaa dO pt"Aro "~>eC:lflC:.clo n-te IJ&t"Aorafo IMt"S a
d•t•t"•ineç*<> da per.i,_t..., Qf:Lnltivo.
& q.,..louet" caso, v
tr..,sQCI,.t• . .,.,. concluida no p.-aza ...,.;... 1M Uo ,.,._ . . . , •

7.
A ara• da 1ns.-o;a&o ..,.. <1-.l!Jft.cl& ~lo Est.ac5o-Parta
sol1e:Ltanta da _ , . . . -.J.a espac.O.fic. IIOS•.Lval, -.cll&nta..,.

c'*O&d• de eou.a.pa da .a.napeçao -

u••

ci1A9r. . . tM
,.•lac,L<3nad.& c:a. 1111 pant.o
aspecif:Leaça:o d•• coo,.clanad•• ~;~aoorl.f:Lcaa

panto ..,. ..,tr....

da ,...,.,.a"ci.a • a
.atllo o DOntCI ... , .

~JQasA.v•lo

pt"élx1010o d• ..,. PQss1val. O l:st&Go-Part• sol.a.citer.t•• aa fot"
ta.bllota
tee:LUterl....,- CC)II ,.... 1ndJ.e&GJIQ ~;~er•l

15. O j!WOCSdl.-te -t--lei:.i.dO , _ auDD&r~•"- tat a
Cti) _,.. apll.cacsa a todea :Lnatale;o.. llaclaradaa.
CPara

as ,.,..., da :Lns!Mçllo e u. dia~;~,. . . . no oual ast•,.a ••-c:~.11- c.ado, da 1a,._ _ , . •••te tiCias.õ.v•l, o P"l'"i-tra SCillC.Lt.ado a.
,,.•• e . .,. inajMcJ.onada.

a. at'e1ta. d-t& ~»&t"ta, IICir ":Lnstaleçlle -..:lar-.• - t........
ouel_,.. Uls~el&çao -.ue tan,... a i • Melar-. ta..- ...
&t"t:Loa.,tli. IV. e v. c... r•laç:lo- &t"t:I.OG v:, per ".l.nstela-
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c•-· o tr-aport• -..r.a; ,...1u:&do no pra:ro . . . 1 - de :U. noraa
•,OS. a C.............., _ ~ 11\SCMIÇIIO ltQI'ItO Qe -trad••

o;ao oar•

_..~.t.or.,.

.....

aUYid,..... doe . .

,cl•·

De

tara-

•1-

ternati.va. o ••~•rt• l.n. . . c:I.OI\.00 ~ pod•r& c.ooeor.tf"
. . . . O~&QaÇID ao.ttlll".tZ_..., UOo ou - i a ~,_ :• ltql.li)lle d •
:1.na,.çao a. 1n~a..,t-t•• - t - u ....-- de ""i•tro H
t.r•feoo. Ur•,... tatoor•u·-· t"'SQiat!'.,._ fl.t- o. v1cloSG c1c1
tr•t-.v 11e Nl.da ou utUisa,... o -.,&i.,_.to a. ooc...ç • H
•viatnc.a.a auL•.I.ca, • • .... 1:1.11111,... •• de&IIIJ.s •t.tvidectea ~
.,.,._ . .,. eon..._~..,tn oara o l•~•rt:e 1n•pec:loroaol0 •
•

~·-

... '"·~·

~~~4
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<;;l'let;~.aa.a

N.a

::-!1.

e<tu.&.~•

o.a

~n•peçllo

de

.ao

.:~.ar

.aas-.;~ur••-to

l!Oplica • •Pl.&.ca;ao do prnclld.&.-

ooonJ.to~•--to

.,.,to de

E•••

:Zé.
s.aid••

d.a .t.re.a, o que

on:~cedl-nto

.a

de veJ.culos,
;~r.av.açllo

tr.tfet;Jo, •

d& ••ida

~uJ.ptl

.&.nc:Iuu·illl •

M&nutenç*o d•

de

fJ.t&tl

eq<UP<O d•

J.nt11JtiÇG 0 d.as •a.oi.d&s

equJ.pe de

J.ntlpsçao

c;!UilQu•r outr&

~~·

ter6 o

parte dg

t1

1CientJ.1J.car;ao
t1

Ol.r"tl.&.to

o

de J.nsgeçllo.

d•s

r~ astro de

1otoc;.-.af1•••

~r.to"t.-;~o Ot1

do

poor.i.-tro

""''c~•r6

ele,

lJ.YO"Otl de

de Yl.d-

pela

ll«.Ld••

A

,u;oooPAnn.c~a,

de .lr,

p.ar.a c-orover

e11.1e

n.llo

Os

,..-.t.iv:a.cji"ii•• de

prcu:lldiiMtntos &d.l.c:1ona•·• p.ar.a

aonJ.tor•...,to d&s . . ,., ... ,

o Eat•da-P•rt•

.acord&dOtl pel.a eQUJ." Cltl

'"a~C:.I.C>nadc

3&. Al>l)a • ••••llo de lnt~:~.-. . çao JW•v:l.• a 1napeç.lla,
aoquipoa d• 1naoaçllo alaborara, c;- baN n•a .t.nfo.-. . Ç(Iee

dJ.apon.i.vei• •
aoropriad••• u• plano .Lnic:ial da inapeçao, no
Clual ••tarifo • • - t i fitadas as at.ivl.dt- <lU• • equipe ir.A
,... . l.t.:r.•~·
'ncluaJ.ve •• ~tonas eapecific: . . da &raa aa q<aaia
daMJa t...- •o::eaao. No plano de 1napeçao t . .t>aao ..,.. aaoecif.tc.Ado M • equipe dt .1.napeçlo Mf"6 cUvid.t.da al.ltlon.too.. 0
de 1napeç.lo aera tac:.t.Utado aga .-aar-tantn ~ l:ata
d<~-~a.-te ""•o•e101'\ado • da al"aa 'd• J.n•.,.çao.
11r
~lano

eat•J..,. ocor-rendo DUtr&tl &tJ.Vld&dstl de tl&lda.

::7.
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.1..,,_...,_ .

.;:ao do otano ae.-á •Juatad'• ,... •d.t.atKOa,çe- da . .cag
aiv• •• ,...., • ...,tn ao acaaag • •• at1vidac:l-.

c,

.t.nclu-.

J.ntlpe1;1o •

pod•rllo 'nc:iuJ.r, >nt•,. aliai
!Uivtqtd•• ng

P•rintre

~::1.
A pqu.o;IM d.,. inapeç:llo, ao ct.av•,. ao peo"i..t..-o' daf·to. '
n.t.tivo. ou •o alternat.t.vo •• cheo;lar ant•a neste,
t ... .a 0
<11ra1to de 1n.t.t.1.a,. 1-dlata-.tt •• 6 t 1 v,o.clea do peri-tro.

28.
Toda• •• ativl.dad•• a• aa•equra_,to da ,.,_ •
IIIOf'l.l.tora-.to das sal,daa . . ,.ao ,.....! J.Z&das d.,tro de uaa faixa
•~t•rJ.or
~

ao per-,_tro, -tros.

lar~ura q~~-

torno llele, c:oos a

confq,...iàade ~ " o.-ocacti .... to "ta"1ec:1do nesta -t~ a
de c:or'lt.t.nuar . . . . . at..t.v.t.oad" ate • concl..,aaa da .t.nsoeçaa 110r
dan\l.nc.t.a.

H
ACI raali~:a,. •• aUvidMin do peri-t.I"', a equic- . .

'34..

1naper;:lo tar6 o
2'?,

A KqU.I.- dt

b•••

ne~

••forçca

ra~:o-'v•J.a

ai

11'\Sp&Ç'IIO t•ra O d:l.r•J.t.D 1M> 11'\S-C::I.Dnar,

ac:•••o c:ontroladCI, o tr&feqe~ d• veJ.g.~,lo• .....,..... da &r•••
O Estado-Parte J.ns~tac:J.onado· tara toda• O.
~»ara

d...anstra..- A ealll.D&

d .. reitCI

dai

Ut.t.U:r.a,,.
c - a.

c:<~nto.-..t.d.Ada

oeraorat-. 27

a

3('

_da

..,.,.te

tt

-..w.

AneiCOI

d• .tnaPIIo;liiCI -

qualqu•r ve.l.cu!CI suJ•:Lto a l.nSP&;I:O nkl • uUliR&dO .,._,..,. ·hna
r•lac.o;onadoa c - a preacuaar;;.l<; -br• a po~s.h•el
c ....arl_,to lav.antoada na se~!J.Citaçllo de in•peçao,

falta

bl C4U,.,. - t . r a a
solo ou aflu.,teal •

O<Jr "fregectura • ...,.t.raa

d• er,

de
o::l

RaaU•ar qu•lquar

•cardada pel•

&qu.t.~

outr•

d• .t.napeçlo •

•UvidU. que

PDSM

..,.

o l:•tacl0'4'art.e inaoer:ir

nado.

.,t,,..,....

o• v•.t.culas que
na ar••· tas.
tOOSO o pease~al • oa vaicutoa petl-:l• de CMOSS&Qeiros que
saL.-- dela, nJro ..,.;ao obJ•to de l.n•per;;&o.
lO.

:u.
. dur-.,te

o .o-•soal •

Oa arot;H.L--.t:os

.ant•rior-

pacrerao-

H~

apl.ii.,_

todo a t-po da :l.nape-c:llo, . . . nllo deverllo obat.acul:l-

zar n - atrasar de tor- àii!S"'ecaaa.6rla a func.l,on-to nCir-1
da J.natalaçao.

~7.
A aqui~ H i"a~c~ IIO<Ia.-a ,raa_l~~t~r ~·. ati":id&a"
do oeri-tro d.,t.ro d• uaa f•iJOCa eMt..rior pe.-1-t.,ro, torno daat.., ~ a lar~ r a Mu . . da ~ ~ti'O&o. IÕe o li•tado-

• equ.~.pe d• lna~, c..ae.
ter ac:aaao a qu.ala.....- Oo"H.i.g • . . t.r-utuf'a aue ...
.,cantra na
fa.t.Ma do pero~.-tro. Todo
o _.itor~t.o
llarta

inapeci<~nado •c•it~r,.

J~QC~al"a

" " ' " - d i ..

l"'fapeito .aa
cr.i.t.ar".i.o do
lj«f!IQ qt lnfqryçlq rrtyie

lnaadp •

e1 enq

d« lna•çlo

d..,t,.o,

1ns~laç:Oea

daclaraclaa, a fa:lJOC&o d• &gordo c - o
Eat.adt;~~art..
.t.napec.j.onado, podar.j.a I)S&Mr por

por

fora

ou

por

. .tio-..

.,.

l•dDII

do

par.t.•tro

declarado,
:S:Z. Para tacilltar a elabo,.açlo da,... plano de in•peç.lch o Eat.ada....Part• 11\apecian&dCI or~ari11!ar.6 uaa . .a.ao de
infCio"a•çllo -lw•·.-qu.-ança a lDOit.t:lca .11 ~J.pe de inapeçlla,
p.-ev.t......,t.t ao aceaao.

33.

A

.......

de_..,..olvida -

çte

.t.ntor...,c;llo

c:antora.o;GHe

ltf"•via

·.a.

.1.1\...-çlo

c - o par . .ra:t• 37 da

..,.,.

INrt.e U

óeat.. Anewo.
Dur.,.t• a .....ao. o IE:at.acfo-P-t.• ""•II'PC.i.anado
~ .t.nd.1.car
a _,.,,_ de J.naa-çad a doc..._,tac:ao ou ••
zonas que cona.t.,_ ...,a..i.ve.i.& a nllo o"elec:J.<~naàaa c:- e
f.1.nalià&ae d• 1nspeçac,. por d.,W.ue. AlN diaao, o pea-1
raa110naavel ~tala araa 'n'toraa.-A a equipe de .t.l\apeçac, aoiH'• a
piiMIU

• llll. . .ia

earact.eriat.t.caa

fornecido a eq1upe Y<A - - ou _
~onata .... todaa ae eatn.tturaa e

rel~..,tea

da .ante.

..... tr•c;.ada ,.ractao"iSI!J.Ca..

c. P"'"XR'x•...,tn dg ln•Oft"W

38. o Eat.ado-f>•.-t.. .t.n•per:ionado perait.l.ra o •=-ao .-o
'ntar:Lor do oer.t.. . tra se~l.t.cl.t.&Go, t . . ~ ao parà.-tro
dafinitivo . . - t • for d.t.'f•.-.nte. a •lc""'ee • • natureza do
ua liiQ&f' ou t....,er- det.-ln..toa <:~antro d - . .rllo neqoe.iadoa ..,tr• • """.i.M d• inai'Sçlo a o
E•tado~a.-t.e .lnaPSt.t.on_,o coca aa.- - acaaao c:ontf'Olado.
aetoaao

•

p&rri~troa

Sars

"cale cwode
Q&oQo"at.t.o::aa

::S9. O
l.nter.t.of' do

Eatad<~4art.• J.napec.Lonold.:~

pe.-.1.-to"o

aol.t.eit.a~UJ

peraitir& a ac:•aao ,quanta ent.- ooaaivel.
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- • · •• '""'"1'""'"'" c:.&so, !'1(1 I)I"JIJ:O • .,,,.., ele 1•)• t.or•• .ICI't• .t
c~WC~ad•
da "'-'",. â
'"•~..eçac:
.10 oonto de .,.,t .. ao• ~,.,.
ssc:t.&r•c:•,. '"" ou.,o•ctas soors '" "'-'&S.aYal falta ele ~;Ua~l)r,_ta
.s..t• Coowenc:aa, ••.,....,taoa• na ..oJ,c:.a.tacao da 'na~~oeck..

40.

A

'"•.-c•-~

l)ad.~oao

IIOCI_..,

aq'""

11111,.
..,..,u.r o

o•

,,.,a ...caa. a lat.IOO_,.•,.t•
.1raa ,je , .... .,.c:~a.

.lc.9oaG •

4.&.. Acl Nt.a.st••- • a><.a.olnc:la P tac:.ll.U.ar o ac:....,
oraYl.&t:t no oarJograto ,_, o ltatacto"""'•.-t• .a.ns.,.c.l.on-.Ht ••t•,.•
(lbr.a.Q<MIO a llr"OCIOOf"C:l.Oft•r" o . .,a,. Qr"JIU . . • c - - , ls.,...,.,o$0 . .
c:on•.~.od•r•cact . . . ,aquar
ãr.I.Q&ç!N-s CIW\St..l.ti.&C:.I.ana.a.• ~ IICI&N
tar" c - r•l•ç11o • d.l.re&tas •• caro..,..a.Made ou DU•c:• • • a r - .ao. c IEst_,-r• .-t• .~on&MC.I.Oft&IIIO t•.-• o lllll.~ore.a.to. nos t a r ct.a •c:_.a c,...t.-o.lMo. llllle .oat•r" •• ..ctld•• nec:••••'"••• oar•
prot.eo•• • ... u,.U'IC& nac:.~oOI'Ial. c l.st"......,.•rt.s .~ona,ec:.~oOftacta
nkJ oociSr".. .I.IIVOC... •• dlsoa-.I.ÇIIsa> HSt• jNr&Qr•-to p111ra.
ocultllr a ....a.ao H - • • Obrl'li•CfM-a 11- Mr• ..,.
al;lVI.dUeS ...G.I.III.IIIIIIS .... e•ta Corl....,ç&o.

foOlt• ...

o:u.-.r.a.-t.a

cau-

.~on•--=*'

110'" danw"~Cl.a

Hf.Ln.l.l..~ovn

das .a.nst:ala-

a

..-o.....c-..

t& _,.

4~.

MDGS a c,..... ae ..,,..,_t:ro

_ . •c:.l..--.• -

,._ at""t.l.. . . JV, V e Yt.

vtrt:~

cae.-..a

- a cancN.I.M l._o
,.,~ • 118

.,...t•...,..

h•&t.MG

-

da int~

a 111-

da &n~ ..

•"-"-'- ,.,.~la

t.ril ~r•c:M .......,.,_ 1o trl•
.l.n:Stal~

--a.

M

._,.,..,._-

......... .,. 1 •

.,.u..

a~

centrwl...

a... a

~_..

-

1n.

e ..,., •

... .... u.~~-

-..1.,...

e - . ,.,..,

- - · Na. sue •s.:r: r--&t..
v.l.r-w.. •
su...,.-.ra1a c• I

aa
..

_ . . efet.uMM .....-c-'acoea• e •.
,.,. ...-. . . ••~ . . 12 .......

•

a

.,.._.,. e._,...........
.,.

.o~',..,

....,.,.... ,,...ao1

4.. E• C:CJ"fQr".. Id•de CC"' aS ~1"10C.IC:0." '"'•IC' • .ant.•a t!C.
Arls><o ..oiJre Corlfidat"'CI&llallds. o E;st&do-Part• •n•oat.IOllado
tsr.a o Cllre:~.to da adot:ar" -.dldas 11•'"• or"otsQ•r Lnst.alao;:O.s
....,• ._.,.,. •
taiM'IIII.a... • re.,...lao;ao aa •nfo.-. . ;tls• • d.utoa
C:Dftf&chlnc:.t.•.a.• ,.,., '"•lac.a.Of's<SOS
•• •'"••• oui••c:••· Entra
- - • .a.a.das ooa-aa esta.-,

bl

A

CObe .. t:I,LP"&•de IMCa•

-ta• ......... ••

eH-t&s. aStOCI ..... e SOUll)&-

~.

c' A colle.-t.ur• Cl• part- .._ • ._.,.,. das aou.a.o.a-..tos •
t•.l.• ; - •l.•t-• c:oaout.Jodor.t.zacJaa ou alstrénlcos•

ai

.1.~ .... ......,c,..

~ou

.._.......- nae t.,.,,..

••w.

relaça, c:a. .l.ate. C*"ttlf"a • ~--6 relac:11!n..._
co. a - - - ' - 1 faltA •
~..._. . ._u. I;Cinvan~ - • •
IEst.,.a..,.arte ""~.,.., - • 1\a& .l.n"tent-• • • - • n da~t.r.a. i.nf~ que ...-a as"tetc : l - - t • relac.i-·
,., .... c:a. • • - NrU,C\Ilar, -lva . . o ••~arte a.n•Dec&-

"...

.:

a..,t...o e1e1• PS'".o.••t ...,. da'•n•t•Ya • solte:'~··~<· "·" ~-:.:.'""" -:0<>
o d.a.a110•to no l)a .. aq.-ato 41h ai at•~•o.ode• •~r• • ,, ... ae "'•peçaa, lftClUSIVe & C:OleU ele •-atr"a&, .:. •• ,.... re .. liZ&d .. S
pela eou.a.oa de >n•oac:.Ol a •~•cuç:.o ae cst•r"'l"&das at .•.a.d#•

dI A d. .c:ona•llo de s.a.st:-•
d& . . . ..a.t...l.voa 1ncii.I.CadQ,... de diÓOSJ

• all•t---a .. _.1...,..

-terlal "ofll"t.l.. .
relevanc-.

A eou'oa di!' on•o•c:llo • c l:.•t.oa<;~-~.ort<. .
.-.IIEu
o q.-au d• •c:••so • u.., lu.q.o .. <>~ u ..

H-ta.n.llt.a..,.,

_,......_t.a ,._

-~

. .. .....:..

47. O Eat.ado-P.orte '"'•a•c~onaao a .... a
'""tr-ada/aa~.;Sa do Dsr.o. ..st.-o • ~•r•• ... ~.11 _.

o~..a.'!' a
..,. - •

- --te-ra~.
d.- •
. .a.a.u~ •
.1.n-...ca-. a ~- . . &n•~
ut.i.U.11..-.a ••crluaa.v-te Cla . . ~ _ _ _ , . , . . Mrs .--&.r
wf .l.c:.l.entea rates r•s-anua et1111 eecl~ aa ~•._• __.e
a C~DSSl.,.l falta . .
•1...,.._.. ._ta c 44.

on•-;llo, PJ~'"'" 'ill•rant.'r • "'"otec::llo ,~.oauel•• eou•".a"'•"t.os.
~nfor•aç~s o.o
zonas ..,.,s ... va~s que !'1:11:~ e .~ '""' ~ •L.cl.~n.odo•
c - •• a.-••• qu.i.•.a.cas.

e ac:-

tar6 u.J.c.t.•

,...'--"tre

~-.
A eQU'OOI cl• •"•~>•<;lo l•v.ar• •"' c:~r~&ci<>'"•CJio ••
._..qastO... de •ocUf~c•c:.llo ao c.l&no Cl• •n•o•c::llc: .. •• 0'"C:Do•t••
au• o €st&do-f"•.-t• •n•oa.:aor>a~ to......_. Lt.l" :w•lc;~·., .. 't.•,. a.
•n•oa;ao. ~"c:lu•&YOI "'"' •a••:llo
de 1nt 0 ..,. .. c:at. ~,. •• ,.

'""aiiiJar -

42, S. o Cst.Mo.......-t.• .~on . . .c:.l.all..,.. 11110 pr~c:.a. ..... ,. ~
111- ac••- • • ._...,_, at.I.Y.I.IIM•• ou .a.nfOf'"-cflsa, ••c•.-•
obr&O.._ a ..,v.Ld.lor todas 011 -fat"çoa ra:r:a.t.Ye.a.• oar"a Or"a!IOf'c:~.ar~..outros _ , _ ...,. ..ela~ •• "-"v.a.ea• sobre •
--•~vel
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, _ - • c:onse..vaH

NSC.r"111W-U

-J•

nefl"'-'-

ca\a.a.ur-aoaa

nH

A l>•stac:ao

da.,..~.~._

c:-out:aCioruacJos

da - t r a s •

a da

C<>"~!»'"ova;ao

da

.......,.,;& ou ausanc:..a.• da M.OIIstat\t..a.•• Q!.li.a.a.cas '"•1•-::u><"laCI•s n•s
Tabela• 1.. Z '""-'

:;J

a - c:o.-.-ss~atitas 11;.ocio.&to• d• cle~;~r"aclaç•o~

fi C ac:••- . . lst.Lvo alsator.l.c:l - virtude do qu.11 M
oeda aos '"apato.-.. qua ••c:c:~ln•• l.a.Yre...,ts ...- .,. .. c:ant&.;~
.,... - nflesf"o dete.-..a.n.cto ela ll'"acl'- para - • tn•Pa<;:.aCII ;or.... , &pl.l.c:a..
prHJ,- ........... ~. ••

Q)

•

.l.rHI.a.vide.la.a.•.
,,.,• •çaa.

aoa.ant.a O.lr"& l~SQ-IItor•a
aat:e ..a.t.n.cta• q• .. t:•• aa ....,. de

.... tCII"l.Uo~ &:<c;soc.a.ona~.

da

•c••- •

49. a IEst.ldO-f"a.. te 1A&QSC:Ionado far6 toda• oa aafa,.c:os
ra:r:a.t.ve.l.s oara ~ .... ,..,. a oOqU1QS de .a.n•peçao ~ n.,.,tua
•.tete ........... -trvtut'&o ...C.t.PISftte 01.1 v. . CCLla, ....,a.s.s a

de

4'11. ,.. ~.a.M Q .a.n1oeçaG -.a.ent:ar__..a -•a cw&nl:&lli.O
etew.r •
ins~ ..- ~cia c.- a
...,.., .l.ntr-&asiO

- • - • • - • • • - - c-..t.J.-1 cea o ef1ca.11 e ~u..
cu-..r'&-...t• . . .~......
._.,.. sue
a
. _ ,. . . . ,,.•.eH - c a r a
sue ceu. . . a

-J• ....--.-l,

eeu.a.lie tte inaoec;aa n.., tenl'\& t&do · - - · CIU qu,e tenha-e •.a.•
..,........ ,,... CCII'Ifaraidade co. o ID•,..a.r•fo 4tl. • u.tuu . . .
.,.,.. t.Ln• .-.lac:ianadela e - •• o.-.oc:upaçflra soara, • P"H••Yel
falta a eu8Pf"i-to a><e~r--• n• 1.0l.l.d t•~ ele ~on-cae.

MI-..,._....._,_

.l.,.tr-o.i.aSM • c ... ai...,.. ace&t.a-:La. ---.a .-.te ...-a orac:ec...-10'8 ..,. :L-.U.-e .,.. . .,_. .L,.treaa...aa
il .... ,.a • Jl.ll. .t'" ,.c;esMI'IL••

~.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 55, DE 1994

Ulo lat.....,~t•

-

Revoga a Resolução D 0 51, de 1989, do Senado
Federal, que "dispõe sobre a justificação da ausência
de senador às sessões, nas hipóteses que menciona" •
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O Senado Federal resolve:
Art. 1° FiCa -reVOgãda a Resolução no 51, de 1989, do Senado Federal.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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A Resolução n° 51189, que ora propomos seja revogada,
reza o seguinte:
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Art. 1o Considera-se como licença autorizada_,
para fins do disposto no art. 55, inciso ill da Constitui·
ção e no art. 38, parágrafo único do Regimento Interno

.....,....,_

_.....

M

do Senado Federal, a ausência às sessões do Senado
de senador candidato ã Presidência e vice-Presidência no período entre o registro da candidatura no
Tribunal Superior Eleitoral até a apuração do respectivo pleito.

a.n<tra~

• o,.1 ant.racae•

.,.. at'•.._ tante - la....,.
....- • • • ,,...... _.. . •c-L. . . .

,_. • ..,.,c8e - - uc-t~. ., . .
c-<~a.CMfle.&•u•.-"•

~

i .. ~

-·-Hfte~Me
~ ........

- .

un.. ..

Parágrafo únicO: O disposto neste arti_go aplica·se aos candidatos que concorrerem ao segundo
turno.
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Art. 2° Para fms previstos nesta resolução, o Senador encaminhará ã Mesa certidão_ comprobatória do
registro de sua candidatura ao cargo de Presidente ou
vice-Presidente da República.,.

(À Comissao_de Relações Exterior_es e Defesa_Nacíonal.)

A previsão normativa supratranscrita contém :a eivado vicio
maior de inconstitucionalidade, por lesão ao princípio jurídico da
isonomia, albergado no art. 5° da Carta Magna.

O SR. PRESIDENTE (Nahor Júnior)- O Expediente lido
vai ã publicação.
__ --·
Os projetos de Decr.::to Legislativo noS $1 a 60, 62 -e64~de
1994, lidos anteriormente, terão, nos tcnnos do art. 376, alínea c,
do Regimento Interno, perante a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de
emendas, fmdo o qual a referida Comissão terá qUinze- dias ·para,
prorrogáveis por igUal período, opinar sobre as proposições.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Os-Projetes de Decreto Legislativo noS 61 e 63, de 1994, constantes d.Õ--Expediente,
tramitarão com prazo_ detçl'Ulin<!-d.O de quarenta e cinco dias, nos
termos dos arts. 223, § 1° e 64, § 1o da Constituição, combinados
com o art. 375 do Regimento Interno.
- De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, as
matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias, perante a Comissão de Educação.

De fato, ao drSciiil:tiilar, dentre os senadores candidatos a
cargos/mandatos públicos aqueles que concorrem à Presidência e
vice·Presidência da República. a nossa lei interna distingue dentre
iguais, tratando-os diferentemente, embora a situação discriminadora - a candidutu_ra a cargo/mandato público - seja idêntica para
todos.
Toda lei é discriminadora. Elege um fato e o distingue dos
demais, oferec_endo um tratamento diferenciado. Porém, diz a doutrina mais abalizada, para que a lei não frra o princípio da isonomia necessário se faz que o fator discrímen eleito tenha correlação
lógica direta com a disparidade estabelecida no tratamento jurídico
diyersificado e, por Outro lado, que essa correlação lógica esteja
consoante com os interesses absorvidos nó sistema constitucional
(cff. ceiso Antonio Bandeira de Mello, in "Conteúdo Juridico d9
-Princípio da lgualdade 11 , pág. 21).
_

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)-

_

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Sec:;.~tário.

É lido o seguinte

OU seja, para que o Princípio de igualdade jurídica seja pre-

~rvac!c?,_.? disc_riminação criada peta lei tem de ter justificativa ra-

cional, fundamento lógico e ser harmônica com o sistema juridicocolistitucional.
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E, no caso da Resolução n° 51/89, inexiste qualquer justificação lógica para o tratamento desigualador dos senadores-candidatos. Destarte, a resolução não guarda harmonia com o Ordenamento Jurídico vigente, sendo, ·assim, injurídica e iiiconstitucional.
Estender a prerrogativa criada por essa resolução a todos os
senadores-candidatos é, por outro lado, descumprir o mandamento
constitucional, insculpido no artigo 57 da Lei Maior, que estabelece serem as reuniões do Congresso Nacional realizadas no período
de tempo compreendido entre 15 de fevereiro a 30 de jUnho e- 1°
de agosto a 15 de dezembro.
.
Na prática, pois, isentar às Senhores Senadores da obrigação de se fazerem presentes à Casa no periodo eleitoral é desobedecer o comando constitucional, criando um período mais de recesso, não previsto na ConstituiçãO Federal e, portanto, vedado à
previsão infraconstitucional.
Por todo o exposto, e visando preservar a imagem desta Instituição, apresentamos ci presente projeto <k ~esolução, que, temos
a certeza, será aprovado pela unaniriiidade dos nossos pares que
conosco compartilham da mesma preocupação com a preseTVação
da nossa Instituição, da nossa Casa e da democracia no Brasil.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1994. - Senador Alfredo
Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N' 51, DE 1989
Dispõe sobre a justificação de ausência de senador às sessõeS, nas hipóteses que menciona.
Art. 1o Considera-se como licença autorizada, para os fms
do disposto no art. 55, inciso m, da Constituição e no art 38, parágrafo único, do Regimento Interno do Senado Federal, a ausência
às sessões do Senado de senador candidato à Presidência e vicePresidência da República no período entre o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral até a apuração do respectivo pleito.
Parágrafo único. O dispoSto neste artigO aplica-se aos candidatos que concorrerem ao segundo turno.
Art. 2° Para os fins previstos nesta resolução, o senador
encaminhará à Mesa certidão comprobatória do registro de sua
candidatura ao cargo de Presidente ou více-PreSidente da República.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
·Art. 4° Revogam-se as disposiçõeS Cm contrário.
Senado Federal, 18 de setembro de 1989. - Senador Nelson
Carneiro, Presidente.
O SR, PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O projeto será publicado. Em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a"fun de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1°,
do Regimento Interno. Findo esse prazo, será despachado às comissões competentes.
·
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇ10 N" 56, DE 1994
Retifica ~ incorporação de vantagens dos servidores do Ccgraf c Prodasen.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° Fica convalidada, para todos os efeitos;- a decisão da
Comissão Diretora do Senado Federal, adotada em sua'14a Reunião, realizada em 27 de novembro de 1985, que determinou a incorporação, como vantagem pessoal, dos servidores do Cegraf e
do Prodasen, da Gratificação de Esforço Concentrado, bem como
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-OAto n° 6, de 1992, do Presidente do Conselho de SupeTVisão do
Prodasen, que igualmente transformou em vantagem pessoal de
seus servidores o Prêmio de Produtividade até então existente.
A.rt. 2° -A- aplicaçãO do disposto no art. 1o fica oadstrita aos
servidores cujos direitos foram reconhecidos à época da edição
dos atos ora convalidados.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presente Projeto çle Resolução cui~.de convalidar atos

administrativos praticados pela egrégia Comissão Diretora do Se-

n_a._do Federal e Conselho de SupervíSão do Prodasen, os quais, reconhecendo direitos adquiridos pelo.c; servidores do Cegraf e Prodasen, determinaram fossem incorpoiadas a suas remunerações,
como vantagem pessoal, vantagens regulamentarmente estabelecidas durante a vigência do regime celetista no âmbito daqueles órgãos supeTVisionados~
A$ incorporações referidas são as denominadas Gratificação
de Esforço Concentrado, a qual foi definida pela egré_gia Comissão
Diretora do Senado Federal em sua 14a Reunião, realizada em 2711-85, e o Prêmio de Produtividade, que decorreu dq Ato do Presidente do Conselho de Supervisão do Prodasen n° 6, de 1992, refletindo decisão unâriirllC- dã.quclc Co1egiado, e adotado consoante
sua competência regulamentar.
As decisões da AdministraÇão do Senado FedeÍ'al e- do Prodasen delimitam a aplicação e forma das incorporações, e necessariamente, por entendimento do Tribunal de Contas da União, devem ser ratificadas por resolução desta Casa.
Ressalta-se que no presente Projeto de Resolução são mantidas a característica, a essência e as fmalidades da Resolução n°
51, de 1993, resguardando, em obediência a preceitos legais e decisões dos Tribunais Superiores. direitOS adquiridos pelos servidores, no que concerne às suas remunerações.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1994. --Humberto Lucena- Chagas Rodrigues - N abor Júnior - J únia Marise.
O Sr. Nabor Júnior, 2° Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, JOVice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto lido
ficará sobre a mesa para recebimento de emendas, de acordo com
o disposto no art. 235, inciso fi, f, do Regimento Interno.
______ Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 471, DE 1994
Nos termos do art. 40 do Regimento Interno, requeíro licença para me afastar dos trabalhos da Casa nos dias 30 de junho, 1° e
2 de julho do corrente ano, a fim de representar õ Brasil na Coi:nissão Permanente de Meio Ambiente do Parlamento Latino-Americano, a realizar-se na cidade de São Paulo nas datas acima citadas,
atendendo indicação do Presidente do Grupo Brasileiro, Deputado
Ney Lopes, conforme d_ocumento anexo.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1994. - Senador Couti~
nhoJorge.
PARLAMENTO LATINO-AMERICANO
GRUPO BRASILEIRO
Brasília. 22 de junho de 1994.
Senador Coutinho Jorge
Membro da ComisSão de Meio Ambiente
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Parlamento Latino-Americano
Senhor Parlamentar,
Tenho a honra de indicar Vossa Excelência para representar

o Brasil na Comissão Permanente de Meio Ambiente do Parlamento Latino-Americano a realizar-se na Sede do Parlamento, em
São Paulo, nos dias 30 de junho a 2 de julho próximos.
Com a certeza de que a vasta experiência do ilustre Ministro

contribuirá significativamente para o êxito dos

noss_~

trabalhos,

subscrevo-me,
Cordialmente,- Ney Lopes, Presidente do Grupo Brasileiro
Representante dos V ice-Presidentes.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De acordo
com o art. 40, § 4°, do Regimento Interno, esse requerimento será
remetido à Comissão de AsS1.1Iltos Sociais, devendo ser submetido
à deliberação do Plenário, após a Ordem do Dia,. em virtude do
que se acha previsto no art. 40, § 3° da Lei Interna.
Sobre a requerimento que. será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 472, DE 1994
Requeiro, nos termos do incisO l do art. 43, abono às férias
dos dias 23 e 24 de junho/94, anexo o atestado médico.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1994.- SenadOr Jarbas
Passarinho.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento está devidamente instruído com atestado médico, previsto
no art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fiCa concedida a licença solicitada.
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 473, DE 1994
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tida no parecer da Secretaria do Tesouro Nacional;
5 -.encaminhamento de cópia do Diário Oficial onde se_
acha publicada a lei estadual relativa ao Flano Plurianual do Estado de São Paulo para o triênio 1993/1995 e da parte_de seu anexo
em que-se constata a inclusão de ações previstas no Projeto de
"Despoluição do rio Tietê'~
6 - cópias de certidões negativas de débitos junto ao Fundo
de Garan,tia do Tempo de Serviço e à Caixa Econômica Federal;
7 - encaminhamento de comprovante do credenciamento da
operação em questão junto ao Firce.
Justificação
As informações e a documentação ora solicitada têm por
objetivo instruir o procedimento relativo à Mensagem n° 228/94,
que se encontra tramitando na Comissão de AsST.mtos Econôroícos.
Trata-se de ''Proposta formulada pelo Senhor Presidente da
República para que seja _autorizada a cOntratação de operação de
crédito externo no valor de Y49,427,000,000 (quarenta e nove bilhões, quatrocentos e vinte e sete milhões de ienes), junto ao Overseas Economic Cooperation Fuild- OECF, destinada ao fmanciamento parcial do Projeto de Despoluição da bacia do rio Tietê''.
O primeiro exame da matéria deixou evidenciada a falta dedocumentos comprobatórios dos requisitos estabelecidos na legislação que regula a auWfizaçãO de operação externa de natureza finanCeira de interesse de pessoas jurídicas de direitO público, a que
alude o inciso V do artigo 52 da Constituição Federal.
Embasa-se a presente pretensão, ainda, na regra do inciso L
do artigo 216 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 23 de junho de 1994. -Senador Gilberto
Miranda.
(À Comissão Diretora.)
__ O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento lido será deSpaChado à Mesa para decisão, rios teimos do
inciso ID do art. 216 do Regimento Interno. -.
A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil, o Oficio
n° 2.08:4(94, de 3 do corrente, comunicando não conStar regist!o,
naquele órgão, de soÍicitação de contratação de operaçãO de crédito de interesse da Prefeitura Municipal de Vicente Dutra.
A Presidência informará o interessado e enca.n:Unh~á a matéria ao Arquivo.
_
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
_
-

Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2° da COnstituição
Federal, 215 a 217 do Regimento Interno desta Casa, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Mi.tiislro de Estado da Fazenda as
seguintes providências:
. O SR- NABOR )ÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o se1 - encaminhamento da tradução juramentada do contrato guiilie discurSo) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, retomo à
frrmado entre The Overseas Economic Cooperation Fund (Japan) tribuna do Senado Federal paia, mais uma vez, denunciai disparae o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São da insuportável do custO de vida e de todos_ os fªtores que o intePaulo, para a viabilização do Programa de Despoluição do rio Tie- gram. Se abordo, novamente, ess_e assunto é porque o desespero
tê, que integra o rol de documentos da Mensagem n° 228194, a dos brasileiros se agraVa a cada dia, transformando-se_ em verdadeira Obsessão de quem procura sobreviver, criar e alimentar os fiqual se acha em tramitação no Senado Federal;
2 - encaminhamento de parecer do Banco Centnll do Brasil lhos.
O terrorismo verbal e econômiCo~ praticado pelos agentes
analisando a dívida do Estado de Sãg Paulo, enquadrando a operacomerciais, industriais e finanCeiros já superou qualquer nível toleção de que trata o item anterior nos limites de endividw;nento, de
acordo com os critérios estabelec;idos na Resolução n° 11/94, do rável pela popUlação: Ctue está' atônita e deseSperada com as persSenado Federal. Como parte da peça supracitada, sejam anexados pectivas que se abrirãO a- partir de 1o de julho com a chegada do
documentos referentes à renegociação da dívida do estado com a real. É uma novidade boje temida, apesar das promessas luminosas
União;
feitas pelo Governo. Em vez de trazer leite e mel através das tor3 - informação sobre os valores do endividamento do Esta- neiras, de assegurar o sono reparador e tranqüilo dos cidadãos, de
do de São Paulo junto à Caixa Económica Fed,eral, o Banco do atacar os especuladores e criminosos contra a economia popular Brasil e o Tesouro Nacional, esclarecend.o ~~re a situação de ~-ao _inv-és disso, o futuro se an~cipa doloroso, caro, eséorchante e
adimplência do estado junto às entidades supracita-das;
marcado pela impunidade que sempre fez a alegria dos tubarões.
4 - encaminhamento de cópia do Diário Oficial onde se
Os trabalhadores, tanto os que servem à Administração Púacha publicada a lei estadual autorizativa, consoante menção con-· blica quanto os da iniciativa privada, todos sofrem as conseqüên-
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cias da falaciosa conversão pela média, artifício inventado pelos
tecnocratas e que fez evaporar uma parte considerável dos salários.
Sim, porque isso não existe. O salário real, verdadeiro, é apenas
um: o da data base de cada categoria, tanto assim que, periodicamente, abrem-se discussões e negociações sobre sua recomposição. Esse sofisma perverso já foi denunciado por mim, assim que
se falou nele pela primeira vez; hoje, lamentavelmente, constato
que minhas advertências acabaram se confinnando.
A principal delas se relacionava ao desc_ompasso entre a
conversão dos salários e a dos preços de mercadorias e serviços.
Era evidente que os trabalhadores teriam seus ganhos engessados
pela legislação draconiana, enquanto os cartéis e monopólios ganhariam o mais 8mplo e franco espaço para elevar seus preços até
onde a sua cobiça exigisse.
Não tive a pretensão de profetizar; simplesmente levei à tribuna a experiência e a vivência de um homem público que já viu e
já denunciou ene planos frustrados. fulminados justamente peJa
voracidade, pela criminosa gãnânci3. dOs CmpTesários que dominamo Pais.
Não me anima qualquer propósitO de agravar a honradez e a
determinação do Presidente Itamar Franco, cuja história no Senado
Federal aponta méritos incontestáveis de dignidade e de preocupação com o interesse popular. Mas é também incontestável o sucesso dos formadores de preços, em sua faina malsã de avançar Contra
o bolso do povo.
Não se culpe o Congresso Nacional, agora, pois todos os
instrumentos pedidos pelo Governo foram concedidos, até mesmo
nova legislação antitruste, que prometia força e
COntra os criminosos econômicoS. Mas os malfeitores da economia continuam
soltos, zombando das ameaças de quem deveria c_ontrolar sua atuação e estampando nos jornais críticas insultuosas ao Legislativo.
Sim, porque eles procuram ocultar sua culpa mediante discursos e
proclamações atentatóriis ã. dignidade do Congresso Nacional;
aproveitam-se de fato de que este é um Poder desarmado e exposto
cristalinamente, para dele fazer um alvo indefeso de criticas nem
sempre honestas.
Vimos, recentemente, o empresário AbíliO biiiiz -iiiceiitivar
os outros donos de supermercados a praticarem o mais selvagem
realinhamento de preços, numa evidente intenção de destruir qualquer chance que o novo Plano tivesse de dar certo. O que fez o
Governo? Em vez de usar as leis - inclusive essa mtiis recente,
aprovada peJo Congresso Nacional- as autoridades económicas se
dedicaram ao patético exercício de implorar àquele megavarejista
e seus comparsas que não fizessem iSso, que renunciasse, aos intuitos deletérios; o- Sr. Jvtilton Dallari, Assessor do :Ministério da
Fazenda, teve sucessivas reuniões com os dolnos _das principais redes, suplicando clemência em favor do orçamento doméstico dos
cidadãos. A resposta continua sendo dada, na calada da noite ou
escandalosamente à luz do dia, com a remarcação despudorada
dos preços de todos os produtos à venda no País.
Perdidos em suas elucubrações acadêmicas, os gênios da
economia desdenham de quem fala em inflação em URV, assegurando que isso é impossível devido à própria estiutilra desse indexador oficial. Eles, decerto, não lêem jornais neril recebem informação alguma além daquelas fornecidas pela FIESP, pelos próprios assessores e pelos órgãos oficiais de acompanhamento de
preços.
Os institutos mais conceituados confrrmam o que todos
acompanhamos: os produtos da chamada "cesta básica" subiram
mais de 10% acima da inflação nos primeiros dias de junho e prometem acelerar ainda mais essa disparada atê o frm do mês. E não
dão qualquer sinal de arrefecimento a partir do dia 1°, quando Õ
Cruzeiro Real será sepultado em cova rasa, sem deixar saudades
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nem boas lembranças.
Como o Governo poderã garantir que o crinllnoso reajuste
geral de preços, na última semana pré-Real, não contaminará a futura moeda? Pior ainda, que perspectivas poderão ter os trabalhadores de não sofrerem uma nova perda social e salarial, que será
somada ao passivo maldoso de todos esses pi anos frustrados?~
A situação, Sr. Presidente, é tão grave, que os jõrilais de
hoje estão estampando declarações do Palácio do Planalto, que
nada mais são do que uma declaração de guerra aos especuladores
e tubarões da economia. Segundo o próprio Presidente da República, esses malfeitores representam, em última inslândi, um "obstáculo que precisa ser afastado (... )e gostam muito de falar em livre
mercado, ignorando que o mercado livre não pode ser cOiitra o
povo". Sábias palavras, que deveriam vir acompanhadas de ações
enérgicas e exemp1ann~nte eficazes!
O fato é que o povo está indefeso ante este quadro adverso
e descontrolado.
O Supremo Tribunal Federal derrubou ontem a Medida Provisória que buscava minorar o drama dos pais de alunos das escolas privadas, onde se verifica um dos· maiores abusos contra a economia popular e a formação das futuras gerações. Não entrarei no
mérito da sentença daquela Corte, que certamente agiu conforme
suas atribuições constituciçmais, mas D.ão posso deixai' de-protestar
contra declarações de um :Ministro segundo o qual essa decisão da
Justiça significa que o Executivo ficará fora do assunto, ou seja,
que o Governo agora: ·deixará correr livre e solta a questão das
anuidades escolares.
Pilatos não faria diferente!"
Falar em livre negociação.é um absurdO, quando as partes
são desproporcionais em força e capacidade de pressionar. E é justamente essa alternativa falsa e distorcida que resta aos pais e aos
adultos que pro-curam se aprimorar culturaJmente. Isso, na verdade, significa fugir à obrigação im.postergável de regular o mercado
e disciplinar relações entre as partes para dotá-las de um mínimo
de equilíbrio e paridades reais ..
O Sr. Aluízio Bezerra - Permite-me V. Exa um a_parte?
O SR. NABO RJÚNIOR- Concedo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Aluízio Bezerra -Senador Nabor Júnior, V. Ex• trata
de um tema que toca toda a população brasileira neste instante.
Havia grande expectativa no sentido de que a politica econômica
desenvolvida pelo Governo trouxesse, efetivamente, modificações
em favor da população mais carente no que diz respeito aos preços
das mercadorias em geral e especificamente dos produtos da cesta
básica. Entretanto, assistimos àquilo que, de certa maneira, pode
ser defmido como um.,arrocho dos salários e um afrouxamento dos
preços. Grande é a ganância dos donos de supermercados, para citar apenas esses, que estão estabelecendo os preços e remarcandoos constantemente. A remarcação desenfreada dos preços ocorre
tanto com os produtos de consumo direto como com aqueles da
área da construção civiL O _cartel do cimento é um exemplo. O cimento importado de qualquer país europeu é vendido no mercado,
apesar do pagamen~o de todas as taxas e dos custos de transporte,
muito mais barato gue o cimento produzido no País. Lembro isso
apenas para mostrar que a política económica do Governo realmente se caracterizou peJo afrouxamento dos preços e arrocho dos
salários. No caso das mensalidades escolares, assistimos ao representante da UNE defendendo um preço acessível, a redução dos
custos, aquilo que se estabelecia na medida provisória. Os donos
do ensino privado estão todos muito bem e constituem verdadeiros
grupos econômicos que entram no setor de largos investimentos
com os lucros obtidos de uma mensalidade escolar que massacra
violentamente o bolso daqueles que têm seus filhos nas escolas
privadas. Se o ensino custa tanto dinheiro, quem não tem dinheiro
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está condenado a ficar fora da escola. É isso que o povo brasileiro com prisão; no entanto, ninguém foi preso e a indústria farmac.êu~
está_ vivendo efetivamente neste momento cm que se anunciam toticã Continua reaju...::tando os seus produtos acima da inflação.
das as glórias para o Plano Real. Na verdade, a- população está so~
Será que agora vai acontecer a me.sma coisa? O Presidente
frendo com o custo elevado d~ produtos e com as mensalidades decl3:fOU hoje, em entrevista publicada nos jornais, que- vai agir
escolares- só para citar alguns dos problemas muito bem assinala- com muito rigor, não peunitirido que esses especuladores continuem cometendo cril:nes contra a população indefesa. Espero que
dos por V. Exa no pronunciamento que faz na tarde de hoje.
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço a participação do o Governo tome as medidas necessárias, respaldando-se na legisla~
ilustre Senador Aluízio Bezerra no meu pronunciamento, que vem, ção existente, principalmente na Lei Antitruste, recentemente
mais uma vez;, protestar contra essa escalada desenfreada de re- aprovada J)elo Congresso Nacional.
marcação dos preços dos produtos de utilidade consumidos pela
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o momento é grave e exige
população. Creio que o plano económico do Governo foi acertado. re-spõnsabílldade de todos Os segmentos:· sOCiais. E o Governo tem
Estabeleceu inicialmente uma moeda transitória, a Unidade Real ins~mcntos de sobra para agir contra os setores que não se consde Valor, para chegar posteriormente, a part&- de ~P'de julho, ao cientiza.Jem. dessa graVidade. É questão de política econômica e
Real, que vai ser a moeda circulante.
.
dignidade nacional, e não se pode pennitir O descontrole e a malO erro principal desse plano económico é que o Goveffio~ versação da economia do povó em proveibto de empresários
ao encaminhá~lo ao Congresso Nacional, que o aprovou, estabele~ alheios ãs mais elementares regras de honestidade e respeito à Naceu critérios para que os salários fossem convertidos em URV, a ção que procuramos construir com respeitabilidade e trabalho.
partir de 1o de março: mas os preços das mercadorias, serviços e as
Muito obrigado.
próprias tarifas dos serviços públicos, administradas pelo GoverO SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
no, ficaram ainda sendo cobradas em cruzeiros reais. Isso deu mar~ palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
gero a que os agentes económicos reajustassem os preços ao seu
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinbel~prazer, enquanto os salários ficaram engessados pela variação
te discurso. S_eni revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-se Srs.
da URV e os preços das utilidades, serviços e tarifas continuaram Senadores. desejo registrar dois fatos que julgo importantes, relatisendo.remarcados diariamente acima da inflação.
vOs à vida econõmica, social e cultural do meu Estado, PernambuSe, por outro lado, o Governo tivesse proposto ao Congres~ co.
Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer referência ã. um fatOso-e essa medida tivesse sido aprovada- que, a partir de 1° de
março, todos os preços fossem con•iertidos cm URV, a situação extremamente grave que está ocorrendo no litoral pernambucano.
seria outra. Já que os salários são reajustados de acordo com a va~ de modo especial no litoral norte. RefrroMme, Sr. Presidente, ao
riação da URV, se os preços também o fossem, nãO haVeria Por avanço do mar sobre "determinadas áreas do litoral norte do Esta~
que estarmos aqui reclamando.
d~, atingindo especialmente os Municípios de Olinda e Paulista,
Como afirmou o Senador Aluízio Bezerra em seu aparte, Esse é um fenômeno que já vem sendo detectado c.Olll rnaipr in~.n
houve afrouxamento de preços e contenção dos salários pela varia- sidade nos últ4nos anos. Eni 1993 e 1994, o avanço do mar se deu,
ção da URV. Os produtos que c.onlpõem a cesta báSica, conforme sObretudo, nas praias do Janga e Enseadinha, áreas pertencentes ao
a imprensa tem noticiado, estão subindo muito além da inflação. Município do Paulista. A prefeitura do MuniCípio, diiigida pelo Isso sem falar nos juros bancários. Os joritãiS de hoje anunciam ex~Deputado José Rezende, contactou técnicos do x:enomado ~ti
que os bancos estão cobrando 120% de juros ao ano aci.rriã da in~ túto Nacional de Pesquisa Hidroviári.a- INPH, que indicaram uma
fiação. Se o consumidor for a u.ll_l estabelecimento comercial ad- solução emergencial, a ser implantada nos trechos mais críticos,
quiri! um bem durável a prestação, vai pagar um juio de ··mais de que consiste basicamente na implantação. de espigões de pedra
50% ao mês, enquanto os salários estão sençlp ~justados pela . granítica perpendiculares à linha da praia.
URV. Isso é insuportável! Esse descompasso se deu em detrimenEssa foi a solução adotada com relação ao avanço do mar
to dos interesses da população e, sobretudo, dos assalariados.
na área cj.e Oljnda. Tive oportunidade, quando Governador de Per.~
A conseqüência da omissão no setor educacional mais uma nambuco, e~ convênio com o Governo Federal, graçaS a ajudas fivez se faz notar, como sempre, a partir dos supermercados: como a nanceiras que recebi do Governo federal, de deixar a questão de
ordem é "liberar geral", o Presidente da ABRAS, Levy Nogueira, Olinda basicamente resolvida.
·
agride o Governo c a sociedade co:r;tl a promessa de remarcações
Eis que agora o avanço do mar, talvez por conta de obras
de tabelas no futuro, em plena vigência do Real, a partir de 1° de realizadas para desassoreamento do Porto de Recife, deslOcou-se
julho. E ameaça duplamente, porque a lista·de Picxiutos visados in- pàra a r~gião das praias de Janga e Enseadinha.
·
clui todos aqueles de consumo imediato e indispensável por parte
E lógico que a solução indicada pelos técnicos do ll-WH
da população: hortigranjeiros, arroz, café, frango, ovos;tarne e de- tem um custo, que não é elevado, mas significativo, em tomo de
rivados do leite- itens _gue, aliás, já vinham apresentando altas in- seis milhões de URV. V. Ex a, Sr. Presidente, que é um excelente
. ..
:Pofítico de um Estado do Nordeste, sabe que esse valor é extremajustificáveis em seus prcços-aoC"Onsumidor.
Abro aqui um parêntese para acrescentar outra informação. mente elevado para qualquer prefeitura dessa região, especialmenEsse mesmo cidadão, Levy Nogueira, Presidente da Associação te se considerarmos que esses recursos devem ser aplicados num
Brasileira dos Supermercados, em entrevista aos jornais qrie circu- prazo relativamente curto, pois as obras devem ter início logo, em
laram hoje, declarou que cerca de 1.500 itens que os supennerca~ face da recoriência do fenômeno, levando-se em conta que é nos
dos vendem à população serão reajustados a partir de 1° de julho, meses de julho, agosto e setembro que se observa a ocorrência de
em plena vigência do Real.
ressacas, o que provoca um maior avanço do mar sobre a praia,
E qual vai ser a medida que o Governo vai tomar"? O Presi- trazendo prejuízos não só para o turismo como também de ordem
dente Itamar Franco disse que não pode mais coil.descender com social, posto que atinge diretamente determinadas áreas já edificaos espeCuladores. Mas essa mesma assertiva de Sua Excelência foi das.
A Prefeitura Munic~pal do Paulista adotou, naquilo que lhe
dita, hã um ano e pouco, em relação à indllstria farmacêutica, contra a qual o Governo abriu guerra devido ãs constantes remarcaçõ~ incumbia fazer, as providências mais a~quadas. Em primeiro lu~
es dos preços dos medicamentos. O Presidente ameaçou inclusive gar, o Governo municipal elaborou um projeto, assessorado pelo
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Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, visando à recuperação
da orla maritima, encaminhando-o não somente ao Governo de
Pernambuco, mas também à Secretaria Nacional de Defesa Civil,
órgão vinculado ao Ministério de Integração Regional, cujo titular
é o :Ministro Aluízio Alves.
Por outro lado, a Prefeitura do Paulista manteve entendimentos com o Governador Joaquim Francisco, no sentido de que
S. S" referendasse outras providências que tinham sido adotadas
pela prefeitura, entre as quais, convém lembrar a deCretação de calamidade pública nas regiões atingidas, mormente porque, no mês
de abril, a ressaca pôs em risco a integridade física de vários prédios lindeiros à margem da orla marítima.
Agora, Sr. Presiderite; o· que estamos esperando é que o Go_verno Federal venha ao encontro dos pleitos não somente da Prefeitura do Paulista-e de sua comunidade, mas também do Governode Pernambuco, cujo Governador, Dr. Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti, adotou a providência de conversar com o Presidente Itamar Franco sobre o assunto. A matéria, inclusive, já foi, além
de exposta pessoalmente ao Presidente Itamar Franco, objeto de
conversações que o Governador entreteve com o Ministro da Integração Regional, Aluízio Alves, e também com o Ministro Henrique Hargreaves, Chefe da Casa Civil da Presidênci"ã dã República.
Desejo, inclusive, por oportuno, solicitar a V. Ex" que considere como lido o texto do expediente que o Governador Joaquim
Francisco dirigiu ao Mnistro-Chefi da Casa Civil da Pres"idência
da República, pedindo providências do Governo Federal basicamente no sentido da emissão de uma medida provisória, reconhecendo o estado de calamidade pública já decretado pela Prefeitura
do Paulista, e também da concessão de crédito em caráter extraor<linário, que tem, inclusive, apoio constituCional para este fim, alocando os recursos necessários para a realização de obras de defesa
contra as ressacas, contra a invasão do mar sobre a praia.
Estou certo, Sr. Presidente, de que o Governo Federa], por
intermédio do Chefe do Executivo Federal, Dr. Itamar Franco, e
pu meio dos ministros clã área, de modo especial, do Ministro do
Planejamerito, Senador Beni V eras, e do Mfulstro àa Integração
Regional, Deputado Aluízio Alves, não demorará em adotar as
providêncías COnsideradas indispensáveis P- urgentes.
Nesta oportunidade, eu gostaria de lembrar que, no próximo
mês de julho, é possível que as ressacas sejam mais fute-riSas, provocando danos talvez muito mais graves sobre o litoral norte pernambucano, de modo especial sobre as praias a que já me referido Janga e de Enseadinha -, praias muito prOcuradas peJos turistas, inclusive já caracterizadas por unia densa ocupação demográfica.
-Portanto, como primeiro ponto das miõ.has palavras de hoje,
eu gostaria de situar a necessidade de que o Governo Federal_ venha a socorrer o Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Paulista, dando não somente o apoio legal às providências que se ini,Põem, mas também o apoio fmanceiro para que possamos eiifienta.T"
as dificuldades que atravessamos neste instante. E é importante
que providências sejam toiiiadas logo, antes que os danos sejam
mais relevantes e os custos da recuperação, bem mais elevados.
· Sr. Presidente, Srs. Senadores, o segundo tema que cu gostaria de ferir na tarde de hoje concerne ao plano especificamente
cultural. Reflro-me à passagem dos 390 anos de nascimento do
PrincipC João Maurício de Nassau-Siegen, que se VincUlou a Pernambuco ao tempo da chamada Invasão Holandesa.
Pode parecer estranho que Pernambuco comemore ou possa
exaltar a memória de alguém que executou, em nome da Companhia das Índias Ocidentais, em território brasileiro, no Nordeste do
Brasil, ações que de alguma forma representavam os interesses de
nações estrangeiras, de modo especial, dos Países Baixos.
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Contudo, ninguém pode deixar de reconhecer que, sob certos aspectos, Maurício de Nassau foi uma figura que deixou_ uma
marca muito funda na comunidade pemambucana pela maneira
como ele se comportou. Ele não se comportou como um invasor;
não se comportou como alguém que queria saquear Os nossos re_cursos nem as nossas reservas. Antes adotou uma atitude de um
moderno executivo, preocupado com o bem-estar da área ocupada
e cercando-se de ilustres pessoas que trouxe da Europa, botânicos,urbanistas, pintores que vinham estudar a nossa paisagem, cartógrafo~. médicos, para estudar_e combater nossas ende~as_etc.
De U!} manei;ra que Nassau terminou sendo reconhecido no
No):'Cieste, de modo especial em Pernambuco, como alguém que
desempenhou serviços considerados relevantes para a comunidade. Não é à toa que se chama Recife, sem _nenhum preconceito,
sem nenhum desdouro, de Cidade Maurícia, tais obras que ele reali.Zo1,1 na região, tal foi o seu cuidado não somente com a preservação da nossa flora e da nossa fauna como também para com as populações da reilão.
Nassau, portanto, foi uma figufa qui deixou uma marca
muito funda na formação histórica do País, especialmente do nosso Estado de Pema._n::L~UC<?._ ~ás, um estudioso pernambucano reconhecido nacionalmente, Oliveira Lima, disse -Certa ve"z sobre
Nassau que "era um humanista na pele de um condottiere, bela figura de gentil-homem ·perdulário e de chefe magnânimo que deixou em nosso País uma recordãção não muitq __viva, talvez, antes
lendária, mas por isso imperecível. de leanldade, de honra e de generosidade".
De modo geral reconhece-se, portanto, como extremamente
positiva a ação de NasSau eril Pernambuco. A marca do per'íodo
nassauviano foi de tal maneira positiva que se houve por óerii, por
parte não somente do Governo· de Pernambuco mas também de ai@lm.as Prefeituras, prestar homenagens a Nassau. Neste ano, justamente por marcar os 390 anos do nascimento de Nassau, as comemorações caracterizaram-se por eventos mais importantes.
Na semana passada, fomos homados com a visita a Pernambuco do novo Embaixador dos Países Baixos, o Sr. Hendrik Jan
Van Oordt, que se fez acompanhar de sua senhora e que lá foi recebido não somente pelas autoridades estaduais e dos Municípios
do Redfe, de Jaboatão dos Guararapes e Itamaracá como também
.Pelo Cônsul Honorário_ dos PaíSes Baixos, o Dr. Weber Barros
WanderleyLins.
Sr. Presidente, a probgrainação alusiva à passagem dos 390
anos do nascimento de Nassau_çompreendeu uma série de ev~tos,
dentre: os quais a realização de concursos nas escolas da rede públiCa, cujo prêmiq_f~! ~ntregue no Palácio dOs Governadores, na
Prefeirura de Olinda. A_comemoração compreendeu também uma
série de eventos culturais tais como confe!ênc_iãs na Fundação Joaquim Nabuco, cujOs -trabalhos foram presididos por um grande bistoriador pernambucano, também reconhecido nacionalmente, o
ProfeSsor José_ Antônio Gonçalves de Melo. Houve também falas
que foram proferidas por especialistas no assunto, dentre os quais
gostaria de me referir ao Professor Frederico Pernambucano ·de
Melo, que é membro da Academia Pernambucana de Letras e um
jovem e talentoso historiador. E também foi apresentado um audiovisual pela Sr~ Eli AJjJertin, que é P,jstoriãdora e__que fez expOsição sobre os desenhos de Eckault, que se encontram na Biblioteca
da Cracóvía, na Holanda.
Como se sabe, esse acervo foi recentemente fotografado e
identificado, e ele é para nós, pemambucano-s, muito importante,
porque Eckault, mais do que qualquer outro, ao-lado de Frans
Post, teve a maior preocupação em retratar a paisagem nordestina
e, de modo especial, a paisagem pemambucana. Mais do que um
pintor, foi um retratista, alguém que deixou noções muito precisas
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de como era, na épxa. o Nordeste e de modo especial a nossa en$>
Capitania. Sr. Presidente. além disso, muitos cutros--eventos-otorrer_am
também em Guararapes. no MmicípiO-de Jaboatão dos Guanu:apes.
Finalmente, gostaria de destacar.um evento que ocorreu na
Dha de Itamaracá, no Município de It.anlaracá, especfficamente no
Forte Orange, que é uma das COilstnições holandes'!5. É certo que
o Forte Orange, embora erguido, se não me engano, em 1631, for
posteriormente destruído pelos portugueses no trabalho de recupe-

ração do território, ·mas de alguma forma - sem querer entrar nessa
polêmica entre holandeses e portugueses- ainda reflete de maneira muito viva a presença dos holandeses. Graças a esforços do Governo brasileiro, à cooperação éstiãhgeira, de modo especial do

governo holandês, o Forte Orange está sendo recuperado.
Na semana passada, ao longo da visita que o Embaixador fei a
Pernambuco, foi feita a entrega do novo }X)rtão de acesso ao Forte
Orange. Esse novo portão foi enlregue pela PreSidente do Instituto
Cultural Maurício de Nassau, e os recursos para 3: sua construção foram oriundos de doações do Abn-amro Bank, do Ministério da Economia e Comércio da Holanda e de transporta.doraS, enlre as quais a
FINK S.A., que é uma empresa de capital europeu.
Gostaria de destacar, Sr. Presidente, que graças ao Instituto
Mauricio de Nassau e também à cglaboração da Prefeitura de Itamaracá, o Forte Orange boje encoritra-se pratiCamente restaurado.
É um dos monumentos que os turistas não podem deixar de visitai".

que séjã unfá presença -extremamente discutida, não pode deixar de
ser~exaltada, sobretud:o pelo que trouxe, pelo que conseguiu construir, como um modefriOCXecutivo, col'l}o algtiém que, ·ao contrário talvez dos desejos da C_ompanhia da Indias Ocidentais, se preo~
cupava-com a sorte dos pemambucanos e emn desenvolver are~
gião e melhorar as condições de vida de seu povo.
-- - Aliás, eu não gostaria de encerrar este depoimento sem citar
uma- frase de um filósofo, jurista e historiador pernambucano chamado Luís Delgado, recentemente falecido, cuja referência sobre
Nassat.J_, a meu ver, é muito significativa.
Retiro essa citação de Luís Delgado de um artigo feito por um
grande historiador pernambucano chamado Potiguar Matos, que é o~

Diretor do Arquivo Público Estadual, foi reitor da Universidade Católica de Pernambuco e ê renomado professor de História. Dele colhi
muitos ensinamentos, posto que tive a honra de ser seu aluno.
Falando sobre os 390 anos de Nassau, o professor Potiguar
Matos reportou-se a um depoimento do escrito! Luís Delgado, que, a
meu ver, expressa muito bem a nossa visão ~ 'Mauricio de Nassau.
"As_ qualidades pessoais de Nassau, seu poder de
iniciativa e sua largueza de ânimo eram feitas, talvez,
para outro ambiente. No seio de uma sociedade já for~
macia, com seus padrões de vida estabelecidos, a grandeza do indivíduo encontra um quadro no qual se integra e
se expande. Mas, aqui- ele se referia à fase em que Nassan viveu em Pernambuco -, era esse_ quadro o que se
tratava de erguer e de construir."

É dirigido por José Amaro de SQuza~EilJlo, uma pessoa simples, do

Município de Itamaracá, mas que conhece bem o Forte, a sua história e um pouco da realidade dos tempps 49S _flamengos na região. Ele, que é um artesão, conta também, no desenvolvimento
das suas atividades, com a participação«? o apoio da-Presidente do
Instituto Mauricio-de Nassau, Doutora e Conselheira Irene Bastin,
bem como com a cooperação do Poder Público, quer municipal, dá
Prefeitura de Itamaracá, quer do Governo do Estado, quer mesmo
do Governo Federal_através do Ministério da CUltura.
Faço esse registro, Sr. Presidente, por entender que é um
evento que não pode passar despercebido, JX>rque é algo que integra a nossa história, a histódã de Pernambuco, uma história que,
de alguma forma, tem contribuído para enriquecer a própria iriemória nacional. E, de alguma fori:na, a presença- de Nassau, ainda
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E foi isso o que buscou Nassau.
Não há acerto entre os historiadores sobre o julgamento de
Maurício de Nassau. Contudo, ninguém _fX)de deixar de reconhecer
que, em Pernambuco, se generaliza a idéia de que, diferentemente
daqueles que vieram a Ocupar a província, O território, com o objetivo de explorar, de pilhar seus bens, Nassau teve antes o cuidado
em bem tratar da região e de seu povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
MARCO MÁCIELEM SEU PRONUNCIAMENTO:

,~

.g
.. ,

GOVERNO DO ES'1 ADO DE PERNAMBUCO
GAAI.-ne

IX)

OO'VDJU•.DOa

Recife, 06 de junho de 1994
Exmo sr.
Ministro Henrique Hargreaves
Casa Civil da Presidência da Repdblica
Brasilia-DF
'
FAX
(061) 321.1461
Renovando a satisfação de cumprimentá-lo, permito-me retomar
junto a V.Ex• o assunto relacionado às obras de contenção do
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avanço do mar no municipio pernambucano do Paulista. A
matéria foi objeto de

.contato pessoal deste Governador e do

Prefeito do Paulista com Sua Excelência o Presidente da
República, o qual determinou ao Exm• Sr. Ministro Aluisio
Alves

a emissão da correspondente medida provisória, bem

como da Port*ria, que tomou p n• 315, reconhecendo o estado
de calamidade pública na érea. Estou sendo cientificado de
que,

para a devida

libera~ão

da verba, faz-se necessário

apenas definir a rubrica crçamentária pertinente. Recorro,
destarte, aos seus bons
processo. Cordiais e re

o de Freitas Cavalcanti
or de Pernambuco

Paulista, 31 de maio de

199~

Oflci-' n9 082/94
QOOÇS6i94

t:.xmn, Sr.
Dr. M.\.!l.CO A.\ Tn:<IO nt <lLI \'[li< A HACHl
M. D. Senador da. R~pübl i c a
S~nhor

Prezado

"''

0'.

avanç~

-

En: expi:Ci~_~t~~-::ªnt~!:~~r~ cienr1í1ca.m~~ V. E>\.:ia. ace;-_ç_a do __ pro}J:€rr.a dv

-.- . .

de mar nas praias do

.

Pa~lista,

..

• .

..

...

o qual esta a requere: a

I

i~plantaci~

d~

ur-
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s~~t~s m~díd~s d~ co~ten;ic, q~e sd poderi~_nccrr~r corr a lib~ra~;c de
de- Gcv!::'ruc Fr.di!Pll, n<..• valor dL! 6 :n.!.lhÕes de UR\".

O t>rH.:at:::.nha::ne:-:t.o d.a queacã~-: jâ •up~:0u as seg'.:.lÕt:t!S et.!pd:s:

*

cic.cretat;,.do doi Es;:.ad..:: -dt::e Calair.idadii: PÚJ::.lica

e re.S?i:C'tivC' ho~;-, 1og;, -

çâo pelo Governo de Estado em abril/94;

*

envclvi:::::ento do Exrr.n. Sr. Pre&1de!1t.e d~ Re?ú:.lica e- corbeqJen-.::e .su

t,,ri zação para a libera ,ã~ dos recursos necossãrios, no

Mioi•tério da lncegracão Regional para onde foi

de aplicação prutocoladc sob o

*

ãa:ti to

encaminhad~

do

plann

n~ 2357/94-1~;

~cconhecim~nto dv E~tado d~ Calam!dad~ PÚb]ica pcln Govern~ r~dcr~:

(Portaria n2 315 de 11 d• maio d~ 1994)d~ Ministério da Ir~o&raçoo
Re-gl~,...,nal.

Tendo cm vista

cn::ivu:, d<..• pruct".:so,
p~lrv~l ~um

que~ã

p~rsiste

de..c;;peit'-' à=

a demc;r:.t n11

ter111os vencido a.s q;taf'as

Jfr.cról~;".ão

m•is 1I si~nifi
.
-

dos recurso,; - o que

.f

i ncC':Im-

a sltuaçR~ da calamid~dc - vima~, mai~ uma vez~ soli~itar o atoi~

d~

V.r:xciA.., de:c:ta feita, no ~entldu d~ 1nt~r!t!r1r junto ao llmo. SE-cretário do TeI

sour~

Nacional, Dr. Murilo Portugal, pàra qu~ a lib~ra~âo s~ materialize

q

msl~

rapidamente poss!vel.

Certos

de contar com o vosso apoio, antecipamos os mais

41ncero"

PRAÇA A~AMENON MAGAlHÃES. S. N- PAULISTA- PE. CEP ~01-4.41 -FONE: (081) 531.1599'

Senador, eis algumas sugestões para a elaboração do pronunciamento sobre a situação
do Município do Paulista.
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c.on~!Jnn-·se q)le o rusto de~sa re<:"Jl_eraçao é de 6 liiiTiiões de URV' s.
;._(,.cJ.., ·~J
O projeto foi apresentado a Seqeta:i'ia.]llaClonal de. Defesa Civil, õrgão ~
~ao Miriisterio dã Integr~ão Reg1onal, recebendo o numero de protoco
lo 2351/94.
.
- _ - - - - - - - · · ----~-..-·..
-

2- No mês· de ABRIL, a ressaca pôs em risco a integridade física dos predios
lindeiros ã margem da orla marítima.

~ J:

sabido que nos meses de JUJllO, AGOSI.O E SE'I'EMlRQ c>correm as maiores ressacas
lJ' daquela
região. A populaça~ encontra-:;e_a~1ta e desesp:ora~, com a. ery:octativa
de que ocorra .a
de
e
As assoc1açoes
~e:da

v1da~

pa~rlffionlos.

~omun1tar1as_pre~

tendem fec~a: '? umco acess~- as pra1s, ·blooue~d'? a Ponte do RlOr Doce, nq mtu.:!;
to de s!"~SlJ{lllZjF as autondades para o graV1SSlJllO probllll"a· t "1t~}.R-"

""-t.U!J.!Y..~ ck ~~~a.,.

Q/.)

~ a...t ~~~-~ éJ..~?·

~" maior receita cin Município do Paulista _é o T!lRISI'-'0. São treze (13) <!Uilôinetros
'-=.)de orla marítima. Hã a iminência de todas essas atividades turísticas fecharem:
São HOTEIS, MARINAS, ATIVIDADES NÁUTICAS, AERCMODELISMJ, VOC6 DE ASAS DELTAS,
VOOS DE ULTRA LEVES, além de todas as outras atividades_relacionadas com o Turi~
Q..-

~-'~

~,...-...

5- Segundo o Paulo Feitosa, uma vez decretado o Estado de Calamidade, a Constituição Federal abri~ a imediata liberação dos Recursos.
6- Tomei a liberdade de adquirir o pronuciamento do Deputàdo JOSIÕ JORGE, sobre o
assunto.

~ .·:~:;:.:.

•. .:;;.:OJ
.: '; ._;;::.:: t'J

t. ... ;.. •

..:.:.n;i.:..k:,diJ

DCCUê.,Ei;TAÇAO
do

r

L~'
-r

!i; r- ..; 'Qr"ll
'i•

- - . . . .·

{ /iD. E."(Tt-A}
MEDIDA PROVISORIA No

522, DE 03 DE JUNHO DE 1994

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento da Seguridade social da União, ~mr
favor
dos
Ministérios
da
Integraçao·
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Reg~onaL
e ao Bem-Estar Social, crédito
extraordinArio
no
valor
de
CR$
2.800.000.000.00,
para
os
fins
que
especifica.

O PRESIDENTE DA REP~BLICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 62, combinado com oS 32'do art. 167, da Constituição, e
o § Se do art~ 65, da Lei no 8.694, de 12 de agosto de 1993, adota a
seguinte Medida Provis6ria, cotn força de Lei:
Art. 12 Fica
o Poder Executivo autorizado a abrir
da Seguridade Social da União, em favor. dos Ministérios
Integra~ão
Regional e do Bem-Estar social, crédito extraordinârio
valor de CR$ 2.800.000.000,00 (dois bilhÕes e oitocentos milhões
cruzeiros reais) , para atender ã programa~ão constante do Anexo
desta Medida Provis6ria.

Orçamento

ao
da
no
de
I,

Art. 2o os recursos necessârios ã execução do disposto no
artigo anterior correrão à conta da Reserva de Contingência, conforme o
Anexo II desta Medida Provis6ria.
Art. 3o Esta Medida Provis6ria entra em vigor na data de

publica~ão.

Brasilia,
da Repüblica.

03

de junho de 1994; 1732 da Independência e

-~
f'.'

i)<:S"

L {<.--

:~

)},;:t2-.VAI~6.:..J( ~)

ro os.;;,'-<
1.3.c/
;./ l /)A

Ua.óAA.IA
• •1

~Homenage"! a

''Nassau sera
em Pemambuco

dã proa:ramaçio, que será levada
efeito no período de 14 a 18 de j11

nho, cbcaou. ontem. ., Recife. a

pmí<koM

4p

Jn"ÍJ"M

Cn!rijiiC-

Maurkio de Nassau. Irene Butin.
Ni qiiiUdidi dê represenwue
do tmbiliilddt Rêriiirik Jp Van

1

r .....,

r ":c'''

curso de redaÇiõ para eSrOOames di
rede de escolas pt1blicu de Olinda,
cujo ~ultado serli divulgado tam·
b6n no dia 16, com o primeiro colocado recebendo como prbnio
uma bicicleta: c uma caminhada
hi~. denominada ••• Cami·
nhada Maurícia'' çonrdrnad• pe'a

profêssora LenJi;,de Amoiirri Silva.

~as~~~::,::~:toc-; pranriu Buria.

:

/

sua
1062
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O I' I'- -'f~'·67 O

~íBASS.ADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLJ\NDEN
EMBAIXADA DO Rl!.INO DOS PA{SES BAIXOS
,;2,2

-I..CC. ...C..,.,.~

#.t-tL'o

~~~

~~~e<-i~~~~-

l'ROQRNCA DA VISITA DO BKBAIXADOR
DOS · l'AI88s BAIXOII
AO a&'l'ADO Da l'JQUIAKaUCO

8(f

Jí4! /-

~~
-{7 -~~
S

1
l r,

r

~-' ~

}'--

v.ln',_(.'-

,

(

14 ela junho de 1994 a 18 ele junho de 1994
'{- f'
).
~~qg~;d~o Embaixador dos Pa1aaa Baixos e Senhora Hendrik Jan '-

f:

M

!V

.J!"

o.I)

/ -

Íp'

14/01/U
18.20 h V6o Ta 514

Encontro com o conaul dos Pa!aas Baixos em Recite, or.Weber de
Barros Wandarley Lins.
Hospedagem: Sheraton Petribu Hotel - Boa Viaqem
U/01/U

Kanh& • tarda
Proqrama oficial, visitas ao Governador ao Prefeito ela cidade
de Recife • ao Arcebiapo.
A orqanisa9&0 desta parta do proqrama cabara ao Cerimonial do
Governo do Bstado da Parnaabuoo.
Suqest4o: Visita da Sra. Embaixatriz A obra em prol da
criançaa de rua - Coordenaç&o Sra. Luciana Lina, esposa
do censul da Holanda;
suqastAo: . incluir uma visita do Embaixador ao ·Forte cinco
Pontas(antiqo
cimat6rio
holandAa),
ao
Instituto
Arqueol6qico,Hiat6rioo e Geoqr6tico Pernambucano que tamb6m a
Senhora Embaixatriz qoataria de conhecer.
11/0I/94 coordana9&0 Instituto CUltural xau~ioio da Naaaau
10.00 h
11.00

Visita a CNEC- campanha Nacional de Escolas da
Comunidade - Av. Parnam~~im 417 - Casa Forte
RacapçAo pelo Pr•feito de Olinda·- Pal6cio dos
Governadoras.
Divulqaç!o do ra•ultad do co c
!Mia.çAo_
sobra aur o o a Nasaau·pelos alunos das escolas

~~.~;~:s~:!!;6 deE~~~:i:w:;"G:~!:!~: :!!;1~::a!:ador
Nuaau~f; f~S11NJ
..
·
..
14.00

17.00

volta ao Hotel Sheraton
Co
a _na ..FUnda &o Joaquim Nabuco,
residida
elo Prof. Jos Ant~nio Gonsã ves e e o . . . ..
onleren~lata :Prof Frederico PernambuCano aé Me~
de Sra. Elli A!;bertin
__
~storíad ~•• s
e
senhoa de Ee bo t na biblioteca de çrac6via.(Apo1o do Diario 4• Pernambuco).
Apcs a conferencia o Embaixador oferecer! um eocktail.

f~resanta~ao au~~-=!:":!

--~,.,

20.30
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Museu de Arte Contempor&neo de Olinda.
Abertura da ·exposiçllo lliblio- e IconogrAfico
"A Presença Holandesa no Nordeste" - Participação de
2 artistas pl&sticas pernambucanas(com patroc1nio do
Ulli-AKRO Ballk)
Lancamento do livro doa daaenho" da Eclthout "BrasilHoland~s" pela INDEX Editora de Rio de Janeiro.
Dat& aniveratrio (3!tO aaoa) 4o aaaoiaanto do
:Po:lnc:S:pe i7oio KaiU"lolo ie lfaDai'llo
.
. __

.

09.00

'

-

---- -_-

--

-

-

'

Shoppinq Guararapes - Abertura da expo,.içâo alusiva
ao Brasil Holand•• no P6rtico Mauricio de Nassau.
Sr. Prefeito de Jahnat&a saua:ar-i3>'=Emba1xador__ _
· a Holanda. (Pat.rooin:Lo--da-c:oJICAL)
Apresentaç&o de cordel , presen9a de grupo vaatido a
carAter. Execuçao de ~6sica pelos alunos da Academ1~
Ç!~~~=~= ~a:~A~B (Aeademia P~rnambucana du_M~~~)
co2raenaçao Pro a. teny Amorim.
_
.

g

·-Visita do Embaixador ao consulado Honor&rio
11.00
Volta ao Hotel Sheraton - partida a Itamaracá
A organiS&Çito desta p&IL"ta do piL"oqra.. f:l.c&IL"A ao eacarqo da
Prefeitura de ItaaaraaA ea oanj'llnt.o ooa a Aaaociaç&o da
BmpiL"aaarioa da Ilha e a Punda9&0 Forte Oranqa e dava!L"& ainda
aaiL" submetida ao parecer do &xao.aenhoiL" Chefe do Cerimonial.
--

·-

-

-

15.30

Forte Oranqe - Ilha do Itamaraoá
o Prefeito da It~~arpcá receba o Embai~ador da_
H'olanda.
--EO~reqa do novo-portao de oceaeo ao Forta oranqe
eela. Presidente do Instituto Cult.ural Maur!cio -de
Nassau (J~&tiL"ocinadoiL"ei·-Dir-AMRO--ilaztlt,~-xi-niaterio
aa BconÕmia e Ooaarciio naedandlse-TrânaporteJ'l:Hit s.A) Descarral!lento a:a fita pelo Embàixàãor' dos
Pa!ses Bàixos e o Prefeito de rtamarec6..
Visita ao Forte Oranqa • aventualmento inauguraçAo
do museu do Forte.

19.00

Racepç&o no Orango Praia Hotel
Hospedagem no orange Praia Hotel

18/0C/U

Dia de descanso do Embaixador. Eventualmente
visita A Ilha de Itamarac4.

Partida do Embaixador com destino a Salvador - hor&rio e
nr. do voo a ser confirmado.
Segundo entendimento mantido entre
Governo de Pernambuco Dr __Fmilio
Pa1ses Baixos em Recita D~ Wesel'
toda proqr-a9&0 aart prev:Laaent.a
Chefe do cerimonial.
25 de maio da 1994

o Chefe do Cerimonial do
Sohull•r- • ... cõn ..ul dos
Eie BaFz:oa W<mderle:ar Lins
aubmetida pelo c&naul ao

*********************t***
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A Mesa, na
forma regimental, defere o requerimento do nobre Líder Marco
Maciel.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Iylagalhães, __

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Í'SDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre:sidentç, Sr"s
e Srs. Senadores, após a sessão de ontem, não é de surpreender

que o Senado, hoje, esteja esvaZiado.- Mas não quero perder a
oportunidade de encaminhar ã. Mesa um requerimento de informações no seguinte teor:
Sr. Presidente do Senado Federal
Com base no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, formulo o presente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
a ser encaminhado ao Sr. Ministro da Integração
Regional:
1. Qual o montante da verba orç_amentária destinada ao Projeto de Transposição das Águas do Rio São
Francisco? Alguma parcela dc_sta verba já foi liberada?
Qual o montante do investimento, por etapas e global?
2. O cUsteio do projeto prevê recursos provenientes de empréstimos externos? Em caso afirmativo, especificar as diverSas fontes., inciusive instifuições ímanceiras internacionais, assiill como acordos firmados, garantias apresentadas, empréstíinos já oOtidos õu negociados.
3. Os empréstimoS externos destinados ao Projeto
de Transposição das Águas do RiO S-ão Francisco foram
devidamente autorizados pelo Senado Federal, conforme .
determina a Constituição Federal (art. 52, V)?;
4. De acordo com a Constituição 'f~pral, é vedado "o início de programas .ou projetas não incluídos na
lei orçamentária anuaP 1 (art. 167, I). O Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco foi incluído na
lei orçamentária anual de 1994?;
~
5. Se o Projeto de Transposição das Aguas do Rio
São Francisco não foi Incluído na lei orçarD.entária anual,
permite a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n° 8.694,
de 12-08-93) que se iniciem obras seni recursos orçamentários previstos? se o- pCrinite, em que arcas, quais
as restrições, qual o limite estabelecido e que instrumentos serão utilizados para custeio de tais obras?
6. Estabelece a Constituição Federal, em seu art.
167, IX,§ 1°, que 1 Denhum investimento cuja execução
ultrapasse um exercício fmanceiro .POOefá ser iiiiCiado
sem prévia iriClusão no plano plurianual, ou sem lei que
autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade." Qual o tempo :erevisto para a execuçãO do Projeto
de Transposição de Aguas do Rio São Francisco? O Projeto fo1 inclUído no plano plurianual? Se foi incluído,
que lei autorizoU essa inclusão?
.
_
7. Existe algum estudo técnico sobre o impacto
ambiental que analise as possíveis conseqüências do referido projeto sobre o meio ambiente na região atingida?
8. Existe algum estudo técnico_ ou projeto _de assentamento das famílias de lavradores sem terra na área
a ser irrigada? Qual o número estimado des~as famílias?
9. Existe alguma previsão de recursos para a desapropriação das terras da área a ser irrigada? Quais os_
recursos previstos e quais os recursos disponíveis?
10. No caso de não estar prevista a desapropriação de terras na região a ser irrigada, pode-se ãíumar
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que os atuais latifundiários terão suas terras valorizadas
com o Projeto? Isso representaria uma obra pública voltada para o enriquecimento de alguns poucos, já ricos,
seja pela valorização de suas terras, seja pela maior possibilidade de acesso aos onerosos métodos e instrumentos de irrigação?
11. O projeto visa a algum lucro para os pequenos
produtores e moradores da região - que atualmente praticam agricultura de subsistência e dific_ilmente_ teriam
acesso à tecnologia de_ irrigação-, tais como garantia de
crédito, apoio à comercialização e gestão participativa
dos recursos? Estabelece como metas benefícios para
essa população, visando ao atendimento nq. setor de assistência social, saúde, habitação e educaç.S:o?
12. Para a elaboração do Projeto de Transposição
de "Águas do Rio São Francisco, foi ouvido o Comitê
ExecutívQ de EstudC'!:: Integradcs da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco- C'"'~VASF? Elaborou o referido órgão algum parecer favorável ou contrário ao Projeto?
13. Quais as conseqüências do Projeto sobre aredução da vazão da Bacia do São Francisco e o processo
de assoreamento do rio? Com a implantação do Projeto,
haverá perda na geração de energia ou risco de colapso
para o sistema CHESF?
14. O Projeto de Transposição de Águas do Rio
São Francisco é coerente com o Plano de Desenvolvimento do V ale do São Francisco - PLANV ASF , prestes
a ser implantado pelo Poder Executivo?
Esse o_ requerimento de informações, Sr. Presidente, que estou encaminhando à Mesa para as devidas providências, com a
maiOr urgência, jurito ao Ministro da IntegraÇão Regional.
Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna na tarde
de hoje diz respeito ao desporto nacional.
O Brasil, que neste momento torce unido pelo êxito de sua
seleç_ão canarinho, na busca do título de tetracampeã mundial, tem
vivido, ultimamente, intensas emoções no campo esportivo. Nem
sempre são emoç_~s felizes 96 no dia 1°. do mês passado, sofremos um rude golpe e uma irrepafável perda com o desaparecimento precoce do piloto Ayrton Senna, que tantas glórias prop6rcionou ao desporto brasileiro. Entre esses dois eventos tívemos uma
grande alegria, que veio mitigar o sof:rúnento pela perda do automobilista, já que o cidadão Ayrton Senna estava definitivamente
entregue aos desígnios divinos.
· - Trata-se, como é-do conheCimento geral, do título inédito de
campeã mundial, conquistado por nossa seleção feminina de basquete. A partida final. disputada contra a poderosa seleção chinesa,
tomou memorável aquela madrugada de domingo, 12 de maio.
Com uma a,tuação soberba, a equipe, que deixara o l3rasil desacreditada, fe.z justiça à geração de ~aula e_ Hortência, que pretendem
deixar o esporte em breve, e revelou novas estrelas, como Janete e
Leila.
_ _
_
~--, .
Além das qualidades_ excepcionais com que se destacaram no
esporte, Ayrtoo. Senna, Paula, Hortência- e suas compariheiris Sempre
demonstraram ter algq _mais em comum~ algo que se pode traduzir
como amor ao Brasil, defendendo valentemente as cores de nossa
bandeira e levando-a a tremular nos mais distantes países.
A atuaç~0 do nOS~() basquete feminino, no ginásio do Sidney "Entertainment Çen,ter, na_ Austrália, foi mais do que convincente. Em oito jogos, a seleção perdeu duas vezes -uma na fase
de classifiCaÇio, para a -EslováqUia, e uma nas quartas--:de-fiPal,
-para· a China, com quem Voltaria a se defrontar na decisão. A vitó-
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ria Sobre a equipe espanhola, campeã européia; classificou as bra-

sileiras para as semifmaiS e provou a alta qualidade de nossas jogadoras. As duas últimas partidas - 110 a 107 contra a favorita
equipe americana, e 92 a 87 na revanche contra as chinesas, mostrou que a seleção brasileira feminina de basquete, agora já automaticamente classificada para as Olimpíadas de Atlanta, era a melhor equipe do certame.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, um título como esse, conquistado por nossas jogadoras, transcende a merecida _glória e a satisfação de ser considerada a melhor equiPe do mundO. Paia alcan-
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Sala das Sessões, 23 de junho de 1994. -~Senador Jutahy
Magalhães.
·
--O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o
requerimento, fica cõncedida a licença solicitada.
·
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 476, DE 1994

Eduardo Matarazzo Suplicy, portador da carteira de identiçar esse resultado não bastam a técnica refmada, a tática inteligen- dade parlamentar n° 46, requer, nos termos do artigo 13,-parágrafo
te e a excepcional condição atlética. Exigem-se, além desses atri1°. do Regimento Interno desta Casa, seja considerada licença aubutos, concentração, disciplina, abnegação, tenacidade e patriotis- totitãda sua ausência nas sessões plenárias dos dias 1°, 3, 6, 10,
mo, e por isso mesmo as jogadoras campeãs_ mundiais tomam-se 13, 15. 16, 17 e 20 do corrente mês, já que esteve cumprindo ativium exemplo não só para as vindouras gerações âe eSportistas, mas dades parlamentares e partidárias.
para os milhões de cidadãos brasileiros.
.
_
-Sala das Sessões, 23 de junho de 1994: - Senador Eduardo
O esporte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um instrumen- Suplicy.
to de educação integral A prática desportiva não melhora o de~~O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o
sempenho do atleta simplesmente, mas faz crescer o homem. Ela requerimento, fica conCedida a licença solicitada.
exige espírito de abnegação, fortale_c:e !l soli~~~~de, prepara para
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secreos duros embates da nossa vida_coticliana e nos_ torna melhores ci- tãrio.
dadãos. No Brasil, onde o esporte é- relegado a plano secundário e
É lido o seguint~-
carece de melhor estrutura, em que pesem as melhorias iritroduzidas na legislação, o êxito de nossos atleta_s toma:-se ainda digno de
REQUERIMENTO N' 477, DE 1994
elogios e do reconhecimento público e-oficíal.Solicita informações ao Sr. Ministro da IntePor tudo isso, pelo que representam as meninas do nosso
&ração Regional sobre o Projeto de Tra~sposição das
basquete no incentivo às novas gerações, pelo exemplo de deterAguas do Rio São Francisco.
minação e de personalidade que deram a todos os brasileiros, e por
divulgarem o Brasil no exterior, venho de público indicar seus noSr. Presidente do Senado Federal:
mes ao Presidente da República, Dr. Itamar Franco, para que conCom base no art. 50, § 2° da Constituição Federal, combinaceda a essas jogadoras, ao técnico Miguel Ângelo da Luz e a todos do com o disposto no art. 216 do Regimento-Interno do Senado
os que participaram diretamente dessa relevante conquista, a Or- Federal, formulo o presente Requerimento de Informações a ser
dem do Mérito Desportivo, como reconhecimento pelos relevantes encaminhado ao Sr. Ministro da Integração Regional:
serviços prestados à Nação brasileira
1. Qual o montante da verba orçamentária destinada ao ProMuito obrigado!
jeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco? Alguma
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri- parcela desta verba já foi liberada? Qual o montante do investimento será recebido pela Mesa e encaminhado à ComissãÓ Dircto- mento, por etapas e global?
ra, nos termos e para os flns reginientais e cori.Sti_tucionait. -2.- O custeio do projeto prevê recursos provenientes -de em-Sobre a mesa, requerimento que·será-IÍdO_pelo Sr. 16 Secre- préstimos externos? Em caso afrrma_tivq, especificar as diversas
tário.
fOiites, inclusive instituições fiàanceiras inte-iriã.ciórihls, assim
como acordos firmados, garantias apresentadas e empréstimos jã
É lido e aprovado o seguinte
obtidos ou negociados.
REQUERIMENTO N' 474, DE 1994
3. Os empréstimos externos destinados ao Projeto de Transposição
das Águas do Rio São Francisco foram devidamente autoRequeremos, com fulcro no art. 374, inCiso XVI, do Regimento Interno dg S~.mado F~~ral, a prorrogação, _por 60 dias, dos rizados pelo Senado Federal, conforme determína a Constituição
prazos da relataria, a que aludem os incisos N e V, do mesmo ar- Federal (art. 52, V)?
4. De acordo com a Constituição Federal, é vedado "o íncitigo reginiental, de que dispõe a Comissão Especial Temporária do
- so de programas- ou projetes não incluídos na lei orçamentária
Código de Trânsito Brasileiro (PLC 73/94).
c~~
Sala das Sessões, 23 de junho de 1994.- Gilberto Miran- anual" (art. 167, !). O Projeto de Transposiçãc de Águas do Rio
da - Magno Bacelar - Maurício Corrêa - Mansueto de Lavor São Francisco foi incluído na lei orçamentária anual de 1994?
5. Se o Projeto de Transposiçãc das Águas do Rio São
- Reginaldo Duarte- Hugo Napoleão- Meira Filho.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o Francisco não foi ínCluído na lei orçamentária anual, permite a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (Lei n° 8.694, de 12-08-93) que se inirequerimento, fica concedida a prorrogação solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre- ciem obras sem recursos orçamentários previstos? Se o permite,
em que áreas, quais as restrições, qual o limite estabelecido e que
tário.
instrumentos serão utilizados para o custeio de tais obras?
É lido e aprovado o seguinte
6. Estabelece a Constituição Federal, em seu art. 167, IX§
1°, que rnenhum investimento cuja execução ultrapasse um exerciREQUERIMENTO !'\' 475, DE !994
cio fmanCeiro poderá ser iniciado sem prévia ínclusão no plano
Nos termos do artl3, § 1°, do Regiment9 Interno, requeiro plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime
que seja considerada como Licença Autorizadà os dias 10, ·13. 17 e de responsabilidade". Qual o tempo previsto para a execução do
20 do corrente mês, período em que estive ausente dos trabalhos Projeto de Transposição de Água~_do Rio São Francisco? O Projeto foi incluído no plano plurianual? Se for incluído, que lei autoridesta Casa, para tratar de assuntos político-partidários.
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7. Existe algum estudo técnico sobre o impacto ambiental,

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 160, DE 1993

que analise as possíveis cOnSeqüências do referido projeto sobre o
meio ambiente na região atingida?

rios terão suas terras valorizadas com o Projeto? lsSQ representaria

uma obra pública voltada para o enriquecimento de alguns poucos,
já ricos, seja pela valorização de suas terras, seja pela maior possi-

bilidade de acesso aos onerosos mêtodos e instrumentos de irrigação?
11. O Projeto visa a algum lucro para os pequenos produtores e moradores da região - que atualmente praticam agricultura
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O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2:

zou essa inclusão?

8. Existe algum estudo técnico ou projeto de assentamento
das famílias de lavradores sem terra na área a ser irrigada? Qual o
número estimado dessas famílias?
9. Existe alguma previsão de recursos para a desapropriação
das terras da ãrea a ser irrigada? Quais os recursos previstos e
quais os recursos disponíveis?
10. No caso de não estar prevista a desapropriação de terras
na região a ser irrigada, pode-se alrrmar que os atuais latifundiá-
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Discussão, em turno suplementar, do Projeto de
Lei do S_enado n° 160, de 1993, de autoria do Senador
Álvaro Pacheco, que dispõe sobre a distribuição de processos a magistrados designados para os Tribunais Eleitorais e dá outras providências, tendo
Parecer sob n° 164, de 1994, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo queni peça a Palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas, o
SUbStiiutivo é considerado defmltivament:e a:dotado, sem- votação,
nos termos do art 284 do Regiínento Interno.
A matéria vai ã. câmara dos Deputados.

É o seguinte o Substitutivo aproVado:
de subsistência e dificilmente teriam acesso à tecnologia de irrigaM
Redação do vencido, para o turno suplemenção -, tais como garantia de crédito, apoio à c_omerciali_zação e
tar, do Projeto de Lei do Senado n' 160, de 1993, que
gestão participativa dos recursos? Estabelece como metas benefí M
dispõe sobre a distribuição de processos a magistracios para essa população, visando ao atendimento nos setores de
dos designados para os Tribunais Eleitorais e dá ouassistência social, saúde, habitação e educação?
tras providências.
12. Para a elaboração do Projeto de Transposição de Águas
O Congresso Nacional decreta:
do Rio São Francisco, for ouvido o Comitê Executivo de Estudos
Art. 1o Acrescente-se ao art. 15 da Lei D 0 4.737, de 15 de juIntegrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CEEI- lho de 1965, que institui o Código Eleitoral, o seguinte parágrafo
VASF? Elaborou o_referido órgão algum parecei favorável ou único:
contrário ao Projeto?
''Art.l5 ............. :........................... :......................... .
13. Quais as conseqüências do Projeto sobre a redução da
Paragrafo ~co. A distribuição de processos a
vazão da Bacia do São Francisco e o processo de assoreameiito do
Magistrado que estiver no exercíCio efetivo de função na
rio? Com a implantação do projeto, haverá perda na geração de
Justiça Eleitoral será cessada. no período compreendido
energia ou risco de colapso para o sistema CHESF?
entre sessenta dias antes- até triiifa -ruas após as eleições
14. O Projeto de Transposição de Águas do Rio-São Frannão se fazendo compensação."
cisco é- coerente com o Plano de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco- PLANVASF prestes a ser implantado pelo Poder ExeM
Art. 2° Esta lei entra em vigõr iia data de sua publicação.
cutivo?
Art. :3" Revogam-se as disposições em coritrário. Sala das Sessões, 2Tde jnnho de 1994. -Senador Jutaby
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotada a
Magalhães.
matéria constante da-Ordem do Dfa.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 471, de
(À ComissãaDiretora.)
O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri- 1994, lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Coutinho
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do Jorge.Solicito ao Dobre Senaàor Jutahy Magalhães o Parecer da
inciso m do art. 216 do Regimento Interno.
Comissão de Assuntos Sociais.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para proPassaMse à
ferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. _Presidente, S~ e Srs.
ORDEM DO DIA
Senadores, este é um requerimento de autoria do Senador CoutiM
nho Jorge, que, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, reItem 1:
quer licença para se afastar dos trabalhos da Casa nos dias 30 de
Votação, em tamo único, do Requerimento n° junho, 1o e _7 de julho do corrente ano, a frm de representar o BraM
1.354, de 1993, do Senador João Rocha, solicitando, nos sil na Comissão Permanente do Meio Ambiente do Parlamento LaM
termos do art. 172, inciso L do Regimento Intemo, a in- tino·Americano, a realizar-se na cidade de São Paulo, nas datas ciclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado D 0 tadas.
313, de 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin,
O requerimento se faz acompanhar da designação desse
que concede isenção do Imposto sobre Produtos Indus- ilustre Parlamentar feita pelo Deputado Ney Lopes, Presidente do
trializados - IPI, para os veículos destinados ao uso de Grupo Brasileiro, representante dos Vice-Presidentes.
representantes comerciais autônom,os.
O Senador Coutinho Jorge, como todos sabemos bem, talvez.~sejii hoje, no Senado, quem mais esteja em con~to com adisEm votação o requerimento, em Uimo úiiiCó.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senM cussão desses assuntos ligados ao meio ambiente. E com satisfaM
ção que dou meu parecer favorável à aprovação deste requerimenM
tados. (Pausa.)
to, porque sei que S. Exa representará. bem o Senado e o ParlamenM
Aprovado.
_
O Projeto de Lei do Senado n° 313, de 1991, será incluído to brasileiro nessa reunião.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer ê
em Ordem do Dia oportunamente.
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favorável.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennancccr sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Junho de 1994

Fica concedida. -na forma regimental, a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Nada mais havendo
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a
sessão ordinâria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Int~rno)
Votação, em turno único, do Projeto· de Decreto
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250193 na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora emfreqüênciii modulada na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- r pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
pela regularidade dos. atos e procedimentos concernentes à
proposição.
2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 45 DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO.

---------------------
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CAPJNZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifitsão sonora
em onda média na Cidade de Capin:::al, Estado de Santa
Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substit\.lição à
Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 46, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifosão
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado -d.e
São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas· Pinheiro,
pela regularidade dos atos _e procedimentos concernentes à
proposição.
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4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento lllterno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n6 48, de l993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade. do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- r pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada · na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
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- I o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes ,à
proposição.
6

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifitsão
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2~ pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do _[)ia_ nos termos do _art 375, VIJI, do .
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 55, de I 993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ
EMPREENDIMENTOS . LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, ·
Estado do Piauí, tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Com'issão de Educação.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga deferida à RADIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar ser-Viço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbo, Estado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de
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sons e imagens -(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno- único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 1O, de 1994 ( n° 2n/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o atq que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO . TH!ESEN para executar serviço de radiodifitsão
sonora em freqiiência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estaâo do Rio Grande.
do Sul, tendo
Pareceres favo-ráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação.
- 1o pronunciamento: Relator: Senador João França,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
V atação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A.
RÁDIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
Parecer favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL. ÇRUZEIRO DO SlJL. para executar serviço de
radiodifitsão sonora em freqüência modulada ·na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos ern Plenãriô, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à proposição.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO
ARAGUAJA LTDA. para explorar serviço de radiodifostiosonora
em onda média' na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.

'14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19; de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato ·que· renova a concessão outorgada à TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão· de·_
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorávef, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissãó de Educação.

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projet9 de Decreto
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara -dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar
serviço de radiodifitsão sonora,em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação.

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 16, DE 1994
(Em regime de urgência, nos term~s do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o
art. _236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, tendo
Pareceres
-sob n° 132, de 1994, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s 1 e 2
- CCJ, de redação, que apresenta;
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
pela rejeição das emendas n°s 3 a 26, de Plenário.

~~~4
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O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está encerrada a sessão.
~
(Levanta-se a sessão às 17h38min.)

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento D 0 935, de
1991, "destinada a investigar a situação atual da evasão fiscal no País"

1311 ReuniãO realizada cm 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 Coelho,

presentes os Senhores Senadores Ronan Tito (Prcsídente ), João
Calmon, Esperidião Amin e Beni V eras, reúne-se a ComissãO Par-

lamentar de Inquérito destinada a "investigar a sitUação aiuãl da
evasão fiscal no País". O Senho!-Presidcnte, Senador Ronan Tito,

declara abertos os trabalhos da Comissão e informa que devido à
sobreposição de horârios da reunião ordinária em pauta com os
trabalhos que tratam do processo do Presidente afastado Fernando
Collor de Melo, não será possível a realização daquela reunião de
trabalho. Em seguida, o Senhor Presidente submete à Comissão a
convocação na próxima quinta-feira dos Srs. Aloysio Biondi e
Abili.o dos Santos Diniz. O Senhor Presidente convida os presentes para o depoimento do Sr: Luiz Felipe Kunz Netto, empresário
do Setor de bebidas, a realizar-se na terça-feira próxima, às Is hOras. Esclarece que o depoente tem revelações muito importiiiitCs
para a CPI, pois não se trãla de dCnúncia, de írrma de casos individuais, mas de todo um setor da maior inlportância pafa a arrecadação de tributos federais. O Seiibor Presidente salienta -ainda que o
setor de bebidas quentes possui uma alta tributação, chegando a
lÜO% e que -o Uso e abuso dessa comercialização está se generalizando e tornando inviável a-Vida dOs empresários que pi-etendem
recolher os tributos, tendo_em vista a alta taxa de tributos que incide sobre o produto. Nada :tnais havendo a tratar, o Senhor Presi-.
dente, agradecendo a presença dos Sr. Senadores e da- Assessoria,
encerra os trabalhos e, para constar, eu, Adriana Tavares Sobral,
Secretária da Coplissão, lavrei a presente ata qUe, lida e. aprovada
irá à publicação·com o apanhamento taquigiáfico que faz parte integrante desta ata.
ANEXO À ATA DA JJ• REUNIÃO (DE TRABALHO) DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
ATUAL DA EVASÃO FISCAL NO PAÍS, REALIZADA
EM 5-II-92 NA SALA 6, ALA SENADOR NILO COELHO, ANEXO ll, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO,
.
•
.

Presidente: Senador Ronan Tito
Vice-Presidente: Senador Meira Filho
Relator: Senador Jutahy Magalhães
(Íntegra de acompanhamento taquigráfico.)
O SR- PRESIDENTE (Ronan Tito)- Declaro aberta a reunião.

Srs. Senadores, neste instante, deveríamos ter uma reunião
ordinária da CPI da Evasão Fiscal. No entanto, com o processo do
Presidente afastado Fernando Collor, tenho a obrigação de fazer
um relatório- Sobre as declarações do Senhor Presidente da República afastado. Como há uma sobreposição de horários e como,
neste momento, parece-me mais importante que eu esteja lá, ape-
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nas quero submeter aos Srs. Senadores aqui presentes que~ na próxima quinta-feira, esta CPI possa convocar Aluys .> Biondi e Abílio Diniz.
-Se V. Exas estiveram de acordo, determinarei à secretária
que faça as convocações, ofereça as passagens ao Sr. Aluysio Biondi e pergunte ao Sr. Abílio Diniz se há necessidade_de~missão de
passagem. (Pausa.)
Convido-os, também, para uina reunião na terça-feira próxima. às 15 horas, quando o Dr. Luís Felipe Courson deverá prestar
o seu depoimento a convite da Presidência. O Dr. Luís Felipe
Courson tem revelações muito importantes para Csta,CPI, pois que
não se trata de uma denúncia, de uma ftrma de casos individuais,
mas de todo um setor da maior importância para a arrecadaçãO de
tributos federais.
O setor de bebidas quentes tem uma alta tributação, que
c_hega a 100%, a 144% de !PI. Segundo declarações prestadas a
mim pelo Dr. Luís Felipe, o uso e abuso dessa com,ercialização
está se generalizando e tornando inviável a vida doS- empfesários
que pretendem recolher os tributos, tendo em vista a alta taxa se
tributos que incide sobre o produto.
Assim sendo, agradeço a presença dos Srs. Senadores, da
Assessoria e declaro encerrada esta reunião, convidando os Srs.
Assessores para que estejam conosco na sessão secreta agora, para
examinar as declarações de rendas e de bens do Sr. Fernando Collor de MeU o e do Sr. Cláudio Vieira.
Está encerrada a reunião.
14• reunião rcidizada em 10 de noverObro de 1992.
Aos dez dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e dois, na sala n° 6, da Ala Senador Nilo Coelho,
_ presentes os senhores Senadores Magno Bacelar, Ronan Tito (Presidente), João CalmOn. Beni V eras, Jutahy Maga.thMs (Relator) e
Elcio Alvares, reune-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "Investigar ~ Situação Atual da Evasão fiscal no País".
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Ronan
Tito, declara abertos os trabalhos da Comissão e convida o Sr. Senador João Calmon 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 proceda o jurâiri.ehto. O
Senhor Presidente facuLta a palavra ao depoente para fazer sua exPlanação. O depoente denuncia a intensa sonegaÇão no seíór- de
bebidas no Estado do Rio Grande do Sul, inviabilizando totalmente, as:sl.i:il, esse setór. A pTCsidênCia cOncede a Pa.Iavra rel~tor ad
boC, Sr. Senador João Calmon, para fazer suas indagações. ReassUme a relataria o Sr. Senador Jútahy Magalhães. Em. seguid~. é
cOncedida a palavra ao relator, Sr. Senador Jutahy Magalhães, para
fazer seu questionamento. Na fase interpe]atória usa 'a palavra o
Senhor Senador Beni Veras. Nada m"ais havendo a tratar, o Senhor
Presidente encerra os trabalhos,_ convidando todos os presentes
para o-dejXúiD.ento do Sr. Abílio dos Santos Diniz, Vice-PresieÍlte
Executivo do Grupo Pão de Açúcar, a realizar-se na quinta-feira às
I Oh 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 p~ intCgrante desta ata.

·ao

ANEXO À ATA DA 14" REUNIÃO DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE TNQUÉRFI'O, DESTTNADA A IN,
VESIZGAR A SITUAÇÃO ATUAL DA EVASÃO FISCAL
NO PAÍS, REAL/ZADA EM 10-11-92 NA SALA 6, ALA
SENADOIÚULÓ COEUiO, ANEXO ll, COM O OBJEIIVO DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. LUIZ FELTP.E
KUNZ NEITO, EMPRESÁRIO DO SETOR DE BEBIDAS,
QUE SE'PUBUCA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
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culdades 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 ftz ontení -na Procuradoria-Geral da República, como crime de prevaricação, ou con(Íntegra de Acompanhamento Taquigrãfico.)
O SR. PRESIDENTE (Ranan Tito) - Declaro aberta a reu- descendência criminosa, as seguintes autoridades: Romeu Tuma,
ex-Secretário da Receita Federal em Brasília; Sr' Cely Depine Deinião.
Convido o nobre Senador João Calm.on para ser o relator ad duque, chefe da Fiscalização do Setpr da Receita Federal em Brasília; os Superintendentes da Receita Federal de Porto Alegre Fláhoc desta reunião.
A Presidência convida o Sr. Luís Felipe Kunz Neuo para to- vio Ozório Marques, ex-Su'peiiri.têridente; Antêin:io Gilberto da
<:osta, também ex-SUpeiiiitendente; Luiz Jair Cardoso, atual Supemar assento à mesa.
O Sr. Luís Felipe Kunz Netto é técnico _em colltabilidade, nn~ndente; e A~nllr da Silva Oliveira. também Superintendente
empresário do setor de bebidas desde os 17 anos, ex-gerente e ex- Adjunto da Receita Federal de Porto Alegre. Denuncio, também, o
puytor da empresa Bebidas Morumbi S/A. Em 1977, foi gerente Sr. Nino de Freitas Martine, Delegado da Receita Federal de Porto
Alegre, e o Sr: José Dei chiaro, que foi" SecretáriO da Secretaria
da empresa Rio Malte Indústria de Bebidas Ltda., em Porto AleN~~ional d_o Direito Econômico do_ . Ministério da lustiça. Todas
gre~ até 1988, quando esta encerrou suas atividades. Em 1985, adquiriu a empresa de bebidas Embel Uda., que funciona até hoje, e-ssas autondades, desde 1990, estão a par dessa situação. Os supesend.o seu proprietário. Condecorado pelo Exêrcito, em 1959, pelo rintendentes da Receita Federal. desde 1988, estão a par dessas denúncias e não tomaram proVidências. Essa é a raZão dessa denúnMinistro da Guerra, com a medalha Marechal Herme.:;.
Sr. Luís Felipe Kunz NeUo, o regimento obriga Que cada cia coino crime de prevaricaçãO e condescendência crinúnosa.
Quero, também, estende:r ess8. ®núnç_ia aos Srs. JÕsé Ernesdepoente, antes de prestar o seu depoimento, submeta-se ao jurato Pascoto, Cézar OJ.emer, Orion Erter Cabral, Secretários da Famento.
Solicito ao~s presentes que se coloquem de- pê.
·
- renda do Estado do.Rio Grande do ~ui; Ênio Lopes Fraga, Supe_
O SR. LUIS FELIPE KUNZ NETTO - "Juro, como dever nntendente da Administração Tributária do Rio Grande do Sul" e
de consciência, dizer toda a verda4~. nada omitindo do que seja do Dr. Alécio Lavato, Promotor, de JustiÇa que está áfu3ndo jun~ ã
fiscaliza-ção estadual do Estado do Rio.Grande do Sul. Todas essas
~eu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta ComissãO Parlamentar de Inquérito, desti- aUtoridades souberam e nada fizer~; omitiram,-se-"t.ofiilmente, não
- tomaram as providências que deveriam ser tomadas. Por isso, façO
nada a Ín':'estigar a situação atual da evasão fiscal nciPaís".
essas denúncias.
· ·
·
O SR. PRESIDENTE (Ronau Tito)- Sr. Luís Felipe Kunz
As
denúncias
dos
Su~rintendentesDr.
José Dei chiaro e
Netto, a sistemática dos trabalhos e de depoimentos noirilalmente
funciólia com uma breve exposição do depoente e, em seguida, é Dr. Ronino de Freitas Ma.r$5- e do Delegado Romeu Tuma foaberto o microfone para ac:J.tieles Senadores que quiserem fazer ram feitas ontem na Procuradoria-Geral da República. Tenho aqui
o _protocolo; vou passá.-lo às inãos dó Presidente, Senador Ronan
perguntas a v.s·
Ttto.
·
Concedo a~palavra ao Sr. Luís Felipe Kunz "Netto.- - --Estou
à
disposição
para
as J:>et:ênit3s que quiserem forrouO SR. LUIS FELlPE KUNZ NETTO -_Sr. Presidente, Srs.
Senadores, desde 1988, eStamoS_denunc_i.ml_d_o às autoridades fede- lar.
O SR. PRESIDENTE (R.;,;.,_ Tito) :_ Ofereço ao Sr. Senarais e estaduais a intensa sonegação que está ocorrendo n-o setor de
dor
João
Calmon. a opção de fazer ·perguntas ao Sr. Luís Felipe
be)>idas no Estado do Rio Grande do Sul, inviabilizando totabnente -o setor. Dez empresas já fecharam, outras arrendaram o estabe- Kunz Netto.
O SR. RELATOR (Jo,ão _CaJmon)- Sr. Presidente, Senador
lecimento e outras estão sendo varridas do mercado con_sumidor,
baseado num violento e criminoso dumping predatório que está Ronan Tito, ilustre depoenf,e, .a sua corajosa <;l~ntincia coind.de
sendo patrocinado por intensa sonegação de IPI e ICMS. Os im- com a publicação na edição· _desta se:rmma da revista EÚ.:Ue de
uma reportagem de capa, co~? "s~gu_inte teor:
- -·
postos representam, na ãrea de bebidas, de 100 a 144%, dependendo do produto. Isso permite qUe as empresas que sonegam dêem
"A Revolta contra os impostos
descontos em cima desses_ impostos, quando vendem a mercadoria
Cansada_s de dar dinheiro ao Governo, dezenas de
sem nota, de 30, 40, 50%, e algumas, até, de 100%, o imposto inempresas estão recorrendo à Justiça para não pagar o ·
tegral, inviabilizando totalmente as demais empresas que querem
Fisco. Do Finsocial ao Imposto_ de Renda, os processos
traballiar corretamente e não conseguem.
somam21 bilhões de dólares."
Estamos numa situação, realmente,- desesperadora e em pâDevido a repoitageni ser longa. eu focalizaria alnico~ Empresas vinícolas estão falindo, as que ainda não foram, esgumas manchetes:
tão indo- a qualquer momento; as cooperativas estão quebrando.
"O Fisco perde, por ano, 2 Pffi do Chile:"
11
Estou denunciando isso desde 1988, por esCritO,_ às autoridades, in86 1O mil- empresas respondem por 84% da re~
clusive sugerindo medidas que já podiam estar corrigindo esse
ceita."
problema porque o dumping predatório não se corrige com mul''Pior do que pagar, é ver o Governo gastar mát''
tas. A empresa sonegadora, ao ser mult~c;la. sonega mais airida
Hã outro quadro comparativo sob o titulo:
para pagar a multa, isto quando paga, porque normalmente não
paga. O próprio Superintendente da Receita Federal, em Porto
"Leão Desdentado: A carga tributária no Brasil,
Alegre, confidenciou-me que _não adianta mais multar as empresas,
em percentual do Pffi, é relativamente pequena. O proporque elas não pagam. Portanto, estamos aqui perante o Governo,
blema é que incide sobre poucos."
__
para solicitar que seja ~ganizado imediatamente um grupo de traO quadro comparativo da carga tributária, em relação ao
balho com as empresas que querem auxiliar o Govemo a solucio';lar esse. problema, contando com a presença de um representante PIB, mostra que na Alemanha ela é de 39,2%; na Itália, 37,9%; na
da Rece1ta Federal e do Cade, do Ministério da Justiça. Nas difi- Inglaterra, 37.1 %; na Espanha, 29,8%; no Japão, 28,3%; nos Estados Unidos, 27,7%; no Brasil, 22,3%.
Presidente: Senador Ronan Tito
Vice-Presidente: Senador Mcira Filho
Relator: Senador Jutahy Magalhães
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No fmal da reportagem, a revista salienta:

"O ponto é que pagar

imJ>ostoS~

hoje, nO Brasil,

tornou-se uma questão juridica. 11
Para o advogado José Pinheiro Neto, o raciocínio dos clientes interessados em contestar na Justiça a cobrança de impostos é
outro:
11
N"ao 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. 11
_

Desse ponto de que fala Pinheiro Neto à declaração de
guerra é, como se pode ver, hoje, um simples passo.
Tenho focalizado, com muita freqUência, e·ssas tremendas e
criminosas distorções ocorridas no Brasil, porque sOu, como também o é o Senador Ronan Tito, fascinado peJa educação. Se não
houvesse um percentual tão elevado de sonegação de impostos, o
Brasil não estaria enfrentando uma crise tão dramática na área da
educação e em outras áreas também importantes, como é o caso,
por exemplo, da saúde.
Em última análise, esse problema de sonegação, que V. ga
focalizou com tanta objetividade na sua cui:ta exposição, decoire,
sem dúvida, da falta de _educação do povo, em geral, e do contribuinte, em particular, bem como do poder público. Decorre também, como V. sa comentou, de uma conupção des_enfreada e impune. Raramente há casos de fiscais surpreendidos em crime de
corrupção que percam seus cargos ou sejam condenados à prisão.
Falta coragem, neste País, para pôr na prisãc, como acontece nos
Estados Unidos, na Europa c no Japão, o sonegador, por mais importante que ele seja, por mais alta que seja a posição que ocupa
na escala social. Se todos os brasileiros tivessem a sua coragem cívica, a sua coragem patriótica~ -a situação serlã menos graVe.
Esta CPI tem realizado um esforço, sem dúvida, meritório,
que se deve creditar, por dever primário de_justiÇa, ao dinamismo"
e ao desvelo do nosso eminente Presidente, Senador Ronan Tito.
Quando vemos, nesta sala, uma cena melancólica como esta
-há, apenas, dois Senadores presentes-, não se pode atribuir integralmente a culpa dessa distorção à falta de sensibilidade ou de patriotismo dos que integram o Poder Legislativo, porque também
apresentamos numerosas defiCiências.
-Uma delas é a simultaneidade de realização de sessões no
plenário c cm várias comissões técnicas. De acordo com o Regímento, quando está havendo s_essão do Senado, nenhuma comissão
técnica deve exercer qualquer atividade. Infelizmente, esse artigo
do Regimento é. letra morta.
Desejo; como relator ad bo_c, paraberiizar V. sa pela sua coragem e perseverança. V ..sa deslocou-se do Rio Graridb do Sul e
aqui compareceu para fazer uma denúncia da maior gravidade, que
poderia alcançar repercussão ·sigaificã.tivó; se contá.sSeD:toS--COm a
cobertura adequada dos meios de comunicação -jornais, rádio, televisão.
Infelizmente, esta Comissão tem sido alvo de pouco interesse dos órgãos de comunicação social; essa deficiência Prejudica
enormemente os nossos trabaJhos.
A palavra de ordem, a sugestão que insiSúii:iõs em apresentar é a de uma decisão que envolva perseverança inquebrantáveL
V. ga comparece, aqui, pela segunda vez e não está sendo
muito mais feliz do que da primeira vez. Todavia, pelo menos, está
sendo ouvido pelo nosso Presidente, Senador Ronan Tito, que tem
batido recordes de dedicação, de assiduidade, da zelo, e pelos nos-
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sos magníficos assessores, todos eles técnicos da mais alta categoria, que têm dedicado cuidado realmente insuperável ao trabalho
de análise dos documentos apresentados e das informações que temos conseguido na Receita Federal.
Perguntaria a V. s• se, além do problema de transcendental
gravidade já denunciado por v. saem termos de sonegação de impostos no seu Estado, se tem havido algum prejuízo para a indústria vinícola nacional com a partidpação de empresas multinacionais que nos últimos anos têm atuado, 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.
Não sei se os herdeiros conseguiram levar avante a luta do fundador. A concorrência, às vezes, é leal, é correta, mas algumas vezes
é predatória, por parte de_ gigantes internacionais do setor de bebidas - é também outra dificuldade, além dessa concorrência desleal, criminosa, que está levando à insolvência várias empresas
que procuram agir corretamente, como é o caso, sem dúvida, da
empresa do qual v. sa é um dos diietores.
Essas grandes organizações internac"iónais, inclusive algumas americanas, têm causado algum dano na área da indústria vinícola, ou os prejuízos decorrem apenas dessas denúncia de extrema gravidade que V. s• acaba de apresentar a esta Comissão'?
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO - Não. As empresas
multinacionais -que estão atuando no setor vinícola são as que entendo - estão tentando salvar o setor vinícola do Rio Grande do
Sul. Elas não sonegam impostos - ao menos não se tem notícia de
sonegação praticada por essas empresas -, não praticam concorrência desleal, ao contrário, até pagam melhor ao produtor de uva.
A concorrência a que me referi é das empresas regionais,·
que se valem de intensa sonegação, o que as multinacionais do setor vinícola não fazem. Pelo menos disso não se tem conhecimento. Essa intensa sonegação inviabiliza as demais empresas e estão
· levando as _cooperativas à falência e ao desespero a classe toda.
Não temos previsão de que isso vá melhorar, a não ser que o Governo se sensibilize e ouça, pelo menos, as sugestões que há quatro anos estamos fazendo. Parece que o Governo não está ouvindo
ou não quer ouvir. Não sei o que está acontecendo.
O nosso problema é, principalmente, a sonegação praticada
pelas empresas regionais. Inclusive, as empresas de São Paulo estão sendo tremendamente prejudicadas; elas quase não con-seguem
ma!s vender seus produtos no Estado do Rio Grande do ~'ui. não
conseguem enfrentar a prática de dumping que está sendo feita no
nosso Estado.
O SR. RELATOR (João Calmon) - Eu sugeriria a V. S',
que foi muito ccnciso na sua exposição, que lesse para os membros da Comissão, inclusive para efeito de gravação, o texto da sua
denúncia, já formalizada e encaminhada à Receita Federal. Como
não lemos ainda - inclusive para fazermos um questionáriO mais
objetivo -,seria interessante a leitura desse libe1o que v. sa encaminhou ao poder público nos últimos dias.
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO - Pois não.
Eu fiz um resumo. Vou abreviar para não ser muito longo.
''Desde 1988, estou denunciando o que está ocorrendo no
setor de bebidas no Rio grande do Sul: a intensa sonegação praticada pelas maiores empresas do setor, as empresas regionais, que
se utilizam de todas as fraudes possíveis, como notas frias, talões
duplos, notas de compras frias, para gerar créditos, emitidos por
ftrmas fantasmas ou empresas já desativadas, venda sem o selo de
controle ou a sua reutilização, e, inclusive, a utilização de selos de
controle falsos. Tudo isso está motivando a quebra das empresas
que querem trabalhar corretamente e que não querem praticar es-
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ses procedimentos ilícitos.
Essa intensa sonegação permite que esSas empresas pratiquem preços baixos- dumpiog -, inviabilizem totalmente o setor
e provoquem o fechamento ou a falência das empresas concorrentes.
COmei- os impostOs das- bebidas alcoólicas illtrap"assain a
casa dos 100%, 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 illdústrias, e solicitava
providências urgentes e --drãsticas no menor tempo" posslvel, pois a
situação era ihsupottável.
_
__
Em 28-10-88, vinte dias após, voltei, por escrito, às autoridades federais e estaduais, Receita Federal, Fazenda Estadual e ID
Exército, onde o ID Exército, ao saber da :rnillfiã -denúncia, encaminhou-me à Polícia Federal em Porto Alegre, onde, naquela mesma
data, em 28-10-88, prestei depoimento, confionando as minhas denúncias. Disse lá que o dumping predatório, patrocinado por intensa sonegaç[o, eStava obrigando as demaiS_etttpresas 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 asS"J.!miU o Dr. Antonio Gilberto da Costa, encaminhei correspondência a ele, fazendO tifu novo apelo, para
que nos socorresse urgentemente, porque estávamos num "salve-se
quem puder" e esperávamos que, sinceramente, ele se sensibilizasse e nos ajudasse, com a máxima' urgência, pois o nosso fôlego estava terminando. Dez empresas já tíiiliam 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 que fazer; ou fechávamos as portas ou sonegávamos para poder sobreviver.
Em 20-11-89, novamente em correspondência ao Dr. Gilberto, Superintendente da Receita Federal, disse que, infelizmente,
não podíamos pedir socorro na farmácia ou no açOugue 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 denúncias ao Cade, órgão do IVlinistério da Justiça em Brasília, onde disse que a prática de dumping
chegou a tal pooto que as demais empresas, para Sobreviverem,
também o estavam praticando. Disse que a situação era insuportá~el, levando as empresas à falência ou à paralisação de atividades.
E que era totalmente impossível sobreviver trabalhando dessa maneira, pennancntemente com prejuízos. O índice de endividamento
crescendo assustadoramente provocaria a quebra ou a completa
inadimplência das empresas, pois não teriam mais-condições de
pagar os impostos. E denunciei também ao Cade, no Ministério da
Justiça, naquela oportunidade, que a maior empresa sonegadora do
setor de bebidas do Rio Grande do Sul tem como diretor o Presidente do nosso sindicato e da nossa Associação, que, desSa maneira, bloqueava toda e qualquer iniciativa mOtalizadora 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 na área de bebidas, ele bloqueia todas
as iniciativas do sindicato.-Em 28-12--89, enviei novaniente -cõrrespondência- ãO Cade,
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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
xérox das minhas demllicias.
Em jineiro de 1990, fiz denúncia e prestei depoimento na
Promotoria das V aras Criminais aos Promotores Dr. Orcy Betanha
Teixeira e Dr. Antonio Dionísio Lopes, em Porto Alegre.
Em 6 de janeiro de 1990- Só para um comentário- o Secretário da Fazenda, José Ernesto PaSqúoto, disse que o Estado já
tinha identificado ·uma gangut de soneg~ores 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 coin o Deputado Estadual S~rgio Zambiasi, 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
Grande do Sul.
Em abril de 1990, estive em Brasília para falar com o Delegado Romeu Tuma. Fui atendido pelo Dr. Juliano, seu Assessor e
Delegado da Polícia Federal, na oportunidade. Fiz minhas denUncias e deixei xerox das mesmas.
Em 19 de maio de 1990, o ex-Deputado Valmir Susin, do
Rio Grande do Sul, fez um comentário no jornal, dizendo que a
concorrência desleal estava asfixiando e pr~:>VÓCando a quebra das
cooperativas que recolhem os seus tributos regularmente e que não
podiam concorrer com eSse dumping predatório.
_ Em junho de 1990, voltei riovãmente a Brasília para falar
Com o Delegado Romeu Toma. Não consegui, mas· fui atendido
pelo seu Chefe de Gabinete, Dr. Mauro, que me informou que eu
po4eria voltar tranqUilo 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. Istofoiemjunhode 1990:
Em junho de 1990, quando cheguei a Porto Alegre, fui
ameaçado de morte. Uma das minhas fuD.cionárias recebeu um telefonema, dizendo que eu seria morto naquela semana. Fui então,
à Polícia Federal, prestei depoimento e renovei todas as minhas
denúncias.
Em julho de ~ 990, como tal inquérito policial, prometido
pela Polícia Federal, não aparecia, voltei a Brasília. Fui 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 Secre~ Nacional do Direito Económico e fui recebido pelo Secretário Nacional. Sr. José Dei Otiaro, que me solicitou fosse. encaminhado um
rela~ório completo das minhas denúncias. Isso no Ministério da
Justiça, em junho de 1990.
Em 31 de julho de 1990, ao voltar de Brasilia, fui falar com
o Dr. Gilberto, da Receita Federal. quando apresentei sUgestões, e
uma delas era solicitar que as empresas apresentassem seus custos:
e o Dr. Gilberto então solicitou que eu _apresentasse os custos, o
que foi feito três dias após.
·
Em 3 de agosto de 1990, enderecei ao Dr. Gilberto uma correspondência, encaminhando uma planilha de custos e riovamente
insistindo para que tomasse providências, medidas enérgicas, drás.:
ticas e urgentes.
Em 10 de agosto de 1990, enviei n!latório completo à Secretaria Nacional do Direito Econômico, do Ministério da Justiça,
aos cuidados do então Secretário Nacional, Dr. José Dei Cb.iaro.
Em 19 de março de 1991, encaminhei minhas denúncias
pessoalmente ao Gabinete Militar clã Presidência da República, ao
Coronel Pimenta.
-
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Em 17 de abril de 1991, voltei ao Gabinete Militar da Presidência da República, dessa vez com documentação da mais alta
gravidade, cuja cópia foi encaminhada à Receita Federal e pessoalmente entregue aos Srs. Hélio Sasaki e Ja)'TO Tapajós, auditores
fiscaiS do Tesouro Nacional. Aproveitei a oportunidade, para falar
novamente com a Df" Celi, chefe da Fiscalização, quando renovei
os meus pedidos de providências urgentes- isto em 17-4-91; inclusive, tenho um recebido dessa documentação que foi entregue
naquela oportunidade e que passo ao Presidente da Comissão.

Em 16 de agosto de 1991, prestei novo depoimento na
Coordcnadoria das Promotorias das Varas Criminais de Porto Alegre e solicitei proVidências,

·um

Em 24 de setembro .de 1991, fiz
relatório das minhas
denúncias e entreguei-o ao Comando Mlitar do SUl,- áos cuidados
da 2a SeÇão.
-Em 1o de outubro de 1991, fiz um resumo deste relatório,
que foi entregue, mediante Sedex aéreo registrado, às seguintes
autoridades: Dr. Antônio Gilberto da Costa. Superintendente da
Receita Federal; Dr. Admir da Silva Oliveira, Superintendente-Adjunto da Receita Federal; Dr. Nino de Freitas Martirii, Delegado da
Receita Federal; Dr. Luiz Jair Cardoso, Setor de Fiscalização da
Receita Federal; Sr.. Antônio Facchi. Setor de Fiscalização daReceita Federal; Dr. Ênio A. Lopes Fraga, Superiri.tendCnte da Administração Tributária do Estado; Dr. João Pedro Nabingcr, Chefe da
Fiscalização Estadual: Dr. Alécio Lovatto. Promotor da Justiça
atuando junto à Fiscalização Estadual; e Dr. Roberto Kupski, Chefe da Fiscalização Regional de Canoas, RS.
Entrego estes documentos - aqui estão os recibos do Correio comprovando que essas autoridades receberam as minhas denúncias. entrego, também, três cartas que recebi do Gabinete Militar da Presidência da República,datadas de 19 de março, 18 de outubro e 4 de dezembro de 1991, comprovando as minhas_ ·denúncias feitas ao Gabinete Militar da Presidência. Pass~ então, às
mãos do Presidente, o resumo das minhas denúncias.
Estou à disposição para esclarecimento.
O SR. PRESIDEN1E- (Rorian Tito)- Pergunto ao Senador
João Calmon, Relator ad hoc, se S. Exa tem mais alguma pergunta
a fazer após a leitura do relatório.
O SR. RELATOR (João Calmon)- Gostaríamos que V. S'
remetesse posteriormente, já que talvez nãõ tenha tr~ido, a relação das empresas da área vinícola que faliram no Rio Grande do
Sul nos últimos anos. Seria interessante vermos isso para uma análise.
N"mguém duvida da extrema gravidade de suas denúncias,
mas queriamos apenas saber quais são -as vítimas já -registradas,
empresas que entraram cm colapso em virtude dessa competição
resultante da sone·gação sistemática de impostos devidos.
V. s• se referiu às denúncias encaminhadas -à P-Õlícia Federal. O resultado dessas denúncias foi nulo: não foi tomada nenhuma providência depois da formalização dessas denúncias ã Policia
Federal, quando ela estava sob ·a direção do Delegado Romeu
Tu ma.
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO - Se V. Ex' me permite, especificamente sobre aqUela documentação falsa que entreguei aqui em Brasília, foi aberto inqUérito fia Polícia Federal. Inclusive, já prestei depoimento, mas isto forem outubro de 1991;
quer dizer, já Taz um ano, e o inquérito eStá" parado. Foi iberto inquérito, e não fOi dado prosseguimento. E a documentação que
apresentei aqui é de bastante graViàãde.
- -Eu só não gostaria de dizer do que se trata, porque poderia
prejudicar a investigaçâCl:"Nãà sei se i Policia FeCleral i:stá investigando, mas poderia, talvez, atrapalhar as suas investigações.
O SR. RELATOR (João Calmon)- Obrigado. A outra per-
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gunta refere-se à falta de cobertura dos meios de divulgação em re-

lação às extremamente graves denúncias que V. sa está encaminhando a esta CP!.
Entretanto, para surpresa minha, por sinal, uma surpresa
muito agradável, acabo de ver a câmera de televísão de uma empresa que é das mais importanteS do Brasil, a RBS, Rede Brasil
Sill de Comunicações, cujo fundador, incluSive, foi o meu amigo
Maurício Sirotsky. Hoje, essa empresa expandiu-se, cobrindo não
apenãs todo o Rio Grande do Sul. mas tambéin o Estado vizinho,
Santa Catarina. A piincipal unidade no setor jomiuístíco desse grupo é a Zero Hora, um dos mais importantes jotnais do Brasil, que
está, boje, sob a responsabilidade editorial do jorp.alista Augusto
Nunes, que já foi editor da Veja, do jornal O Estado de _S. Paulo,
e que hoje é o principal responsável pela redação-de Zero Hora. O fato de a RBS ter enviado aqui um cinegrafista; um operador para registrar detalhes desta reunião, permite-nos _alimentar
alguma esperança de que suas denúncias sejam ainplarnente divulgadas através desse grupo muito poderoso de comunicação, que
cobre todas as áreas: jornal, rádio e televisão. Gostaríamos que,
posteriormente, V. sa nos informasse OJ.!. nos mandasse recorte s_obre a cobertura que, eventualmente, a imprensa, o rádio e a televi~
são dêem à sua presença aqui para fazer denúncias de tamanha
grãVidadc.
·
Eu pediria, também, que V. sa encaminhasse a esta CPI,
para nossa análise, os balanços de sua empresa pelo menos dos últimos cinco anos, para acompanhannos a queda do resultado. Obviarilente, com essa concordância desleal., ilegal, predatória, sua
empresa, conforme V. sa denunciou, não deve estar muito Ion_ge
da falência, deve estar no limiar da falência ou da concordata. Esse
material seria de muita importância para a nossa análise e dà nossa
assessoria. que é do mais alto nível. Assim, gostaria que V. sa anotasse também esta: minha SOlicitação.
_
Aproveitando a oportunidade, eu gos~a de prestar .um depoimento sobre a Bancada Federal do Rio Grande do Sul, tanto na
Cân:iara dos Deputados, como no Senado Federal. Sem dúvida alguma - e não é para tecer aqui uma louvação à Bancada gaúcha ela é cqnstituída dç alguns dos mais patriotas, combativos e infatigáveis colegas neste setor, incluindo um que V. s• citou: o Deputado Mendes Ribeiro. Tr.3.ta-se de um bqrn.em de comunicação,
muito popular, tem sido recordista de votos; e tantos outros que representam, para usar a linguagem esp:ntiva, um verdadeiro _escrete. Na Câmara dos Deputados temos Ibsen Pinheiro, Nelson Jo~
bim, Germano Rigott(... e muitos outros; aqui, no SenadO Federal:
Pedro Simon, José Fogaça, José Paulo Bisol, que são estrelãs _de
primeiras grandeza. Estou certo de que esses gaúchos, que honrariam o Parlamento de qualquer país, por mais desenvolvido que
fosse, mostrar-sc-ão sensíveis a essas graves denúncias que V. sa
está apresentando a esta cPI.
EU até perguntaria se V. S'\ ao longo dessa sua batalha infatigável e ininterrupta, estabeleceu contatos com esses astros de primeira grandeza do Congresso Nacional que tiveram o privilégio _de
nascer no Rio Grande do Sul.
São essas as indagaçõe·s-que-eU faria a V. sa
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO- Quanto aos Deputados atuais, não tive contato cOm eles, pois fiz aquelas denúncias na
CP! 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 (João Calmon) - Mas seria desejável,
porque se trata de Parlamentares do mais alto nível, com uma vigilância iridormida na defesa dos interesses não apenas do Estado
que representam ~o Congresso Nacional, mas dos interesses nacio-
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nais. Creio que poucos Parlamentos do mundo podem ostentar um
número tão elevado Q.e parlamentares que são a própria imagem do
devotamento ao interesse público.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -:se o nobre Depoente
e o nobre Senador me permitem, eu sugeriria, fazendo uma emenda à sugestão de V. Exa, nobre Senador Joãg Calmon, que o Sr.
Luiz Felipe Kunz Nctto faça uma visita ao Senador Pedro Simon,
em primeiro lugar, porque hoje S. E: é u_m_ doublé de Senador e
Líder do Governo. O Governo esta superempenhado também nessas apurações, pois que fui chamado ao palãcio justamente para
prestar declarações de como anda a CP! e do que ela tem identificado. Esta é a sugestêíes que ouso fazer a V .sa ,animado pelas sugestêíes anterionn..ente _feitas pelo Senador Joãn Calmon.
O SR. LUIS FELIPE KUNZ NETTO - Quando estive em
Brasília, na semana retrasada, procurei o Gabinete Militar, onde
sempre fui bem recebido- cito até o nome dos- Coronéis: Cel. Pimenta, Cel Sávio Costa e o Cel._ Feito!;:a.
Eles sempre me encaminharam muito bem às !J.Utoridades.- E
eles_ me encaminharam pessoalmente ao Chefe_ do Gabinete Civil.
Dr. Luís Bandeira, que me sugeriu que eu procurasse o Senador
Ronan Tito, Presidente da CPI da Evasão Fiscal. Por isso não procurei os gaúchos. Acho que vim ao lugar certo.
O SR RELATOR (João 'Calmon) - Mas :uma providência
não entra em conflito com a outra. V. ga poderia realizar um esforço 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 lisonjeá-los; nós todos proclamamos serem do mais alto nível sob o ponto de vista dO interesse que dedicam não 'apenas ao Estado do Rio Grande do Sul, mas
também às qucstêíes 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 Maialhães, para que possa fazer seu questionàniento. ~
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Sr. Depoente, em primeitó 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, coino__senlpre, o papel de Relator.
O SR. JOÃO CALMON- Generosidade de V. Exa.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - V: Ex" é um dos
mais interessados nos trabalhos desta Comiss!\0. ~tou pegandO o
bonde andando: o Relator era o Senador Fernando HenriqUe Car- doso, e esta é a primeira reunião em que estou assulllÍD.do este papel. Passemos às indagaçOOs.
Quais mecanismos e meios utiliz_a~os pelps sonegadores?
Existem empresa~ que utilizam selo de controle f:W;o? _
O SR. LUIS FELJPE KUNZ NETTO - Existem. Existem
empresas que já estão sendo até julgadas pela Justiça Federal: responderam processos na Policia_ Federal e já estão s_endo julgadas
na Justiça Federal de Porto Ale~ 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? 0 Senhor
tem alguma idéia?
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO -A maior sonegadora
do Estado do _Rio Grande do Sul - e a estou denunciando desde
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89, quando fLZ uma denúncia ao Cade, no Mmistério da Justiça..., é
a Empresa Sete Campos. de Piracicaba Ltda., cujo diretor é o presidente do nosso sindicato. Essa empresa possuía negócios com o
Deputado Estadual sergio Zambiasi, que a ela emprestou seu
nome. Eles fabricavam vinhos com o nome Zambiasi, guaraná
Zambiasi.
O SR. JOÃO CALMON- É o candidato a prefeito de Porto
Ale~?
··
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO-'- Não, não é o candidato. Os candidatos agora são os Scbirmer e o Tarso Genro.·'
O SR. JOÃO CALMON- ~érgio Zambiasi foi o deputado
mais votado no rio Grande do Slll. E do PTB.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães) -Já ouvi faiarnele.
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO - Então, essa empresa, como tem um volume de produção muito grande - é a maior
produtora no nosso Estado no setor de bebidas alcoólicas - através
dessa intensa sonegação, ela praticamente inviabilizou todo o setor
e forçou outras empreSas a praticarem a mesma coisa para sobreviver. Há duas empresas no interior do Estado, também muito grande, que estão praticando o dumping - preços abaixo de custo baseado nos descontos dos impostos, quando vendem a mercadoria sem nota. Essas três empresas criaram um pânico em toda aregião. em todo o Estado. Algumas empresas menores, dez, fechaiam, porque não queriam sonegar; não queriam correresse·s ·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
muitos dias, então ib.do à falência, porque estão tomando empresw
-tado em bancos, pagãrido juros bancários-, para pOder pagar· os· im.postos, enquanto- .as:-empresas sonegadoras estão enriquec'endo.
Então, há três ou quatro empresas enriquecendo vergonhosamente,
escandalosamente, e as outras indo à falência. Este é o quadro no
nosso Estado.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. s• faiou que há
empresa que es.t~hã dez anos, reSpondendo a processo.
O SR. LUIS FELIPE KUNZ NETTO -Essa Sete Campos
de Piracicaba Ltda. está sendo processada na Justiça Federal por
u~~ção de selos falsos. Em Porto Ale.sre. O diretor dessa empresa já foi até preso pela Polícia Federal. E uma pessoa ligada ao Deputado Sérgio Zambiasi e não acontece nada com ela.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- V. s• daria uma ra-zão, ou imagina uma razão, pelo menos, para que esse processo
leve tantos anos lá em Porto Alegre. sem nenhum recurso, sem que
haja qualquer degisão da Justiça Federal?
O SR. LUIS FELIPE KUNZ NETTO- Não tenho idéia.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Mas o processo
tem andado normalmente, ou, por falta de interesse, as partes não
estãQ provocando o andamento desse processo?
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO - Não sei, porque esses dados da Justiça são sigilosos, não tenho acesso a eles. E como
já estou ameaçado de morte, não pOsso ultrapassar mliilõ- os ·raeus
limites, porque daL
O SR. RELATOR (Jutahy Magalháes)- A acusaçáo foi feita por um processo provocado na Polícia Federal?
O SR. LUÍS 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. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO - A Polícia Federal
descobriu uma gráfica fria-na época, onde esse empresário estava
erivolvido: eles fatiam talões frios. Inclusive havia até e~volvi-
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mento de pessoas, de mais baixo níveJ, do ICM; não digo que seriam fiscais de ICM do Estado, mas talvez pessoas fazendo curso._<;_

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 investigar.
Talvez nessa época tenham descoberto a utilização de selos falsos.
Ele respondeu na Polícia Federal e agora está respondendo na Justiça Federal, mas continua sendo o maior provocador dessa situação, porque é o maior empresário de lá.
O que cito nas minhas denúncias é o seguinte: é preciso retirar de circulação os bandidos; não adiantar multar Um bandido e
deixar ele solto. É necessáriO ·enccntrar meios áe- tfrà"-lOs de circulação, talvez através do Cade, do Ministério da Justiça. O Cade
tem condições de fazer isto: ele pode, por lei, até fazer inteivenção
dentro das empresas. E a denúncia já foi feítã etii dezembro" de 89.
O SR. RELATOR (Jut>hy Magalhães)- Como eu não estava presente, eu gostaria apenas de rememorar: V. ga disse que a
denúncia para o Cade foi feita em dezembro 89.
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NEITO- Em 12-12-89.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Não houve nenhuma manifestação ~ui?
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NEITO - Houve uma manifestação muito suave agora em junho de~te_ ano, quando começaram a solicitar o custo das empresas; mas este trabalho não terminou ainda; foi iniciado em junho de 92 e_ ainda não foi cooduído.
Quer dizer, é um trabalho muito moroso, muito lento, nem se fala
mais em urgência; não se pode nem falar mais nisso.
O SR. RELATOR (Jut>hy Magalhães)- Quanto se paga de
,
~imposto?
0 SR. LUIS FELIPE KUNZ NEITO - Dependendo do
produto, as bebidas estão na faixa de 100% a 144%- entre IPI e
ICMS. Isto é que permite a sonegação, porque a taxa é muito alta.
Cito o exemplo da Brahma e da Antait:tica: se uma dessas_empresas praticasse o dumping, ela fecharia a outra numa semana, utilizando-se dos impostos, não recolhendo os impostos. Isto· e-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 IPI. A empresa está deixando _de pagar todos
os dois?
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NEITO - Ou então ela vende
sem nota e dá esse imposto como desconto na venda da merCãdoria. 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 fmal, 30% a 40%. É isto que estou denunciando: o dumping
predatório. quer dizer, a prática -de preços abaixo do custo.
O SR. RELATOR (Jut>hy Magalhães)- Quanto a~sse fato
de não haver providências do próprio Cade, a não ser essa que V.
Sil está enunciando. E essa demora na Justiça Federal: V. Exa teria
assim uma idéia para nos apontar, por que não está h3.veÍldÓ uma
agilização? Seria alguém responsável por isso? Teria de ser alguém de prestígio suficiente para evitar que esse processo tivesse
andamento?
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NEITO - 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..: Inclusive, outros foram ameaçados; há um empresário de Santa Maria que também foi ameaçado. Teniãmos fazer
dentro do nosso sindicato um grupo de trabalho para tentar moralizar o_sindicato e essa pessoa foi ameaçada; inclusive, os fllhos. Se
a pessoa tiver fllho é melhor cair fora desse grupo de trabalho.

Sexta-feira 24

3547

Então, é difícil se_conseguir um trabalho, porque todOs têm

medo.
O que sugerimos para o governo - vim a Brasília e já estou
há duas semanas - é que seja feito com a máxima urgênCia; isso
teria de ser feito hoje, um grupo de trabalho de cinco, seis, dez oficiais do Estado do Ri6 Grande do Sul, que estão sendo prejudicados e que querem resolver essa sitilação. Esses empresários auxiliariam o Governo gratuitamente. Não querem nada do Governo.
Trabalhariam de graça para o Governo, mas, desde que esse grupo
de tr:_abalho fosse oficial, com a participação do Governo através
de um representante da Receita Federal e um do Cã.de. 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. Então, baseando-se nos custos,
fazer um acordo dos preços inlnimos. Esse grupo de trabalho iria
auxiliar o governo na fiscalização, inclusive denunciar as empre"
sas que não cumprissem esse acordo.
_
_ Esse grupo de trabalho iria fiscalizar diariamente; porque
temos as informações que o GoverriO 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 empresários. E esse grupo de trabalho não
~terferiria ~fiscalização, seria um tra'Qalho 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 let E as penas de reclusão também são de dois a cinco anos 'Lei sobre o Direito Econômico. O SR. RELATOR (Jut>hy Magalhães) -Gostaria, antes de
fazer qualquer outra intervenção, de solicitar ao Presidente para
que tomássemos algumas providências para sabermos do Cade sobre o andamento desse processo, quais as providências que estão
sendo tomadas, como está sendo acompanhado, e as denúnCias
que: estão pelo menos 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 íiilportante 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 res·
posta mais pronta a respeito dessa questão.
Agora, não sei se essas ÍI!~gações já foram feitas pelo Senador João Calmon; dispõe V. Exa das cópias das denúncias feitas
aos diversos órgãos governamentais? Se puder, gostaria que nos
fosse entregue.
O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito) - Pois não. Se o nobre
Senador-~.elator Jutahy Magalhães me permitir. No caso de de.,.
núncias que possam ter ameaças de vida, V. ga pode entregar sob
sigilo que será mantido; apen~~ usado para o nosso contato com_a
Receita e com o Cade, lião niais. Não daremo~ publicidade. - O SR. RELATOR (Jut>hy Magalhães) - E a relação das
maiores empres~ sonegadoras?
_
O SR. LUIS FELIPE KUNZ NEITO- Também posso fornecer.
O SR PRESIDENIE (Ronan Tito) - Sr. Depoente, sou testemunha de que V. Exll. 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 uma arrecada~ão maior, tanto que apela para um- reajuste
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tO evidente a fraude.
O SR. LUÍS FEL1PE KUNZ NETTO - Não entendi a per-

fiscal- e emprenhei-me com o Ministro da Fazenda e com o Diretor da Receita para que o recebessem hoje,e parece-me que ficÜÜ
marcado para às 11 horas da manhã -, a minha pergunta é a se-

gunta.

guinte: ODirétordaReceitaorecebeuhoje?
_
·- ~--0 SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO- Telefonei para Secretário da Receita Federal, dizendo que não podia comparecer
porque estava preparando este meu depoiinento. Inclusive, também, ftquei um pouco receoso porque ontem entrei com uma de_núncia junto à Procuradoria-Geral da República, denunciando por
crime de prevaricação e por cri.file_--de ~são o Deleg~do Romeu
Tuma, os Superintendentes da Re~ita Federal e () D_eleg'!c!O da
Receita Federal de Porto Alegre.

o

Por isso fiquei recesso de comparecér hoje à- :Reééita Feae:
ral, porque não sei se tomaram conhe_çimeot_o dessa denúncia e
qual seria a reação deles.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Disponho-me, se V.
sa assim o quiser, a marcar um outro horário e ir- cóin~V.
Ministro da Fazenda, ao Secretário da Receita para: que seja feita de
viva voz. E pedirei a presença de um diretor do-C3.de, para que
isso seja uma ação ajustada interinstituéionalmente, a fim de que
possa surtir o efeitO dCSejado~ porque, segundo a nossa ótica. V. sa
já fez todas as denúncias possíveis.
O SR. LUÍS FELll'E KUNZ NETTO - Não sei mais o que
fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - PoiS é. Então, sugiro a
V. sa.., se quiser, na hora que terminarmos aqui, qiitH'â comigo ao
meu gabinete e de lá peça uma audiência, se for precisO, ainda
hoje à tarde, com o Ministro da Fazenda. E se não puder, com o
Diretor da Receita ou um representante do Cade, para que essas
denúncias possam ser feitas.
O SR. LUÍS FELll'E KUNZ NETTO - Mas gostma que
fosse_c.om a sua presença, porque sozinho. .'.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -OfereÇo-me para ir
junto.
---~

s-•ao

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 visto?
- ·
O SR. LUÍS FELll'E KUNZ NETTO - Á Receita Federal
está completamente - perdoe-me o termo - fi.quíd_a_da--.na áfea de
fiscalização. Não existe fiscalização de rua da Receita Federal. Então, as empresas podem vender suas mercadorias sem selo de controle - porque existe o selo, e a mercadoria _I?-ão pode ser vendida
sem ele. Não tem fiscalização sobre a utilização ou não do selo.
Fizemos um esforço muito grande junto ao !CM do EStado do Rio
Grande do Sul para que autuassem os caminhões que não tívessem
o selo. No início, os fiScaís de selo diziêiill-me 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 Tiola, não nos
importamos. porque o nosso ICM está garantido. O Federal. que
façam eles a fiScalização; Mas eles não se aperceberam do seguinte: que uma transação pernúte a outra. Uma mercadoria vendida
com nota fiscal e sem selo permite uma outra transação. Isto é,
com selo e sem a nota fi~al. Quer dizer, é débito e crédito.
Dessa forma começaram a reconhecer qui estavam cometendo erros e houve várias apreensões de caminhões; na época
eram chamados na Receita Federal. TeVe u!na época -em que a Receita Federal não podia mais fazer apreensões de mercadorias porque não tinha nem mais depósito para colocar õs produtos. Então,
pararam com esta prática Não adianta fazer isso quinze dias e depois não dar continuidade ao trabalho.
_
O SR. BENI VERA.S - Sinto a Receita ç_Qnivente cotÚ o
caso. Precisaria a Receita ser conivente com o caso? Porque é mui-

Junho de 1994

-

O SR. BENI VERAS -A Receita deveria ser conivente en-

tão·- com o caso?
O SR. LUÍS FELll'E KUNZ NETTO - Não digo que seja
conivente.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Complacente.
O SR. LUÍS FELll'E KUNZ NETTO- Ou não tinha condições, porque não tinha fiscais.
O SR. BENI VERAS - Tem que haver denúncias, porque af
fica fácll para eles acompanharem o caso.
-.~ --u SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO - Eles têm dificuldade de fiscais. A máquina de fiScalização está completamente desmontada, pelo menos nos conlatos que tive. Na Receita de Porto
Alegre percebi isso, a tremenda dificuldade de fiscais. Está completamente desaparelhada a Receita.Teria que se utili~ dos fis~
caisdo!CM.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Senador Beni V eras,
já denunciamos aqui nesta CPI que o quadro de fiscais da Receita
Fe4eral é da ordem de 5.129. "Parece que estão contratando mais
500 concursados.
·
Pois beni, a NOrUega, Só para o guarnecimento de sua fronteira, fiscais ·de aduana etc. um pais de tamanho pequeno. um país
ciVilizado- em que a prática da sonegação não deve ser tão grande
quanto a daqrii ::...., te-m 5 mil fiscais só para o litoral. Neste Brasil
colosso, com 7 mil quilómetros de litoral, que faz divisa com 10
países da América Latina e mais 8 milhões e 500 mil quilômetros
quadrados, temos 5.129 fiscais, a maioria deles na área burocrática.
-Temos um Serpro desaparelhado. O Serpro não funcionasegundo depoimento de seu Presidente. Antig~ente ele funcionava- e emitia letra, emitia uma nota de faturamento do serviço que
havia prestado. Agç_>ra. ele trabalha só por dotação orçamentária,
sempre minguada.- As vezes dispõe de equipamento, de pessoal e
não tem como fazer a fiscalização cruzada, a fiscalização de gabinete, a fiscalização via computador. De maneira que há um desaparelhamento que chego a pensar que é internacional.
Com a arrecadação e os números que temos hoje no Brasil,
não adiailta reajuste fiScal se não houver uma fiscalização 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 cruzefro de evasão. Então, vejam a que ponto chegamos.
O Dr. K.unz fez declaraçê">es que, vamos dizei, são dramáticas pOrque são personaliZadas e sekrrizadas. Sabemos que a situação do Brasil, como um todo, é mais ou menos a mesma. O dramático de tudo isso é ,que, no anQ passado, tivemos uma denúncia
de que três divisões de três multinacionais fecharam neste País
porque não agüentaram a concorrência interna. Um diretor de um
departamento da GEme disse o seguinte: "Temos melhor tecnologia, temos melhor procesSo, mas não agüentamos concorrer, porque na sOma do nosso faturainento estamos pagando 36% de imjSõSl:.Ós. Mostro para o senhor o meu concorrente, que produz o
mesmo produto, que tributa 20%, tendo confessado em balanço e
não acontece nada".
O ex-Presidente Tancredo Nevis, quando ungido pelo Colégio Eleitoral, ao ser cumprimentado, no dia 15 de janeiro de 1985,
entusiasmado, citou uma frase - que depois vim saber que é do
Max Weber: "O moço está morto"- ou seja, a ditadura está liquidada -, -"mas retirai" os escombros do morto vai demorar muito
nia.is e eXige de nós, não mais heroismo, competência11•
Então, iSso -tudo é resquício de um regime fechado. Não
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posso admitir que exista uma· democracia no mundo em que a so- hoje vão pelo menos possibilitar a que os órgãos da União explinegação... Hoje, nos jornais, lemos uma declaração do Díretor da - quem porque, até o momento, não foram tomadas as devidas proReceita dizendo que a sonegação no Brasil pode chegar a 59%, vidências em face das denúncias tão sérias, tão claras e tão fáceis
não mais a 50%, como_ diz o Sr. Pcssuto, mas 59% Enião, vejam a de serem apuradas. Se V. Exa conseguir levá-lo, acho que prestará
__ _
um grande serviço ao País, como vem prestando há muito tempo.
que situação chegamos.
Outra denúncia que venho fazendo pelos jornais, pouco noO SR PRESIDENTE (Ronan Tito) - Muito obrigado.
ticiada e pouco repercutida - como diz o Senador João Calp1on:
Pergunto aos_ Srs. Senadores se têm mais algum questionaQue em I 973, o débito externo brasileiro era 50% da inlciativa pri- mento 01J se querem usar da palavra. (Pausa.)
vada e 50% do setor público. Hoje, s6 o setor público deve. Por
Por favor, com a palavra o Senador João Calmon, o mais
quê? A iniciativa privada pagou e o setor público utilizou essas re- obstinado de nós todos, não só na Educação, mas também em proservas, ou para emitir cruzeiros cm cima de cruzeiro, ou para co- verrecursos para a Educação.
brir divisas da noSsa rec-eita. Não queremos olhar para dentro. NeO SR. JOÃO CALMON - Diante do Presidente, Senador
nhum país do mundo vive com uma arrecadação de 21% de seu Ronan Tito, que é_um sol, sou uma luz de vela. S. Exa foi o único
Pffi. Hoje a nossa arrecadação é de 21% do PIB. Estamos com a Parlamentar deste País que teve a coragem cívica de defender, na
Argentina. aqui do lado, arrecadando 30%- do PIB e o Ministro sua campanha para Governador do Estado de Minas Gerais, um
Domingos Cavalo dízendo: 'Preciso amicã.dar maiS na Pn!vidência percentual de 50% da receita de impostos para a Educação. S. Exa
Social, porque senão não tenho condições de mantê-la 11 • O Chile é excessivamente modesto. S Exa é o campeão imbatível!
arrecada 30% do PIB; o México 31%. Estamos querendo tocar
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Aluno de V. Ex', com
nossa vida com 2"1% do PIB e, quando as coisas acontecem, colo- muita honra!
camos culpa no FMI; que a Albânia, a China e a Rússia já ingresO SR. JOÃO CALMON dos nossos assessores, dos
saram Se a culpa é toda do FMI, vamos fazer o seguinte: vamos mais atuantes, mais eficientes, lembrÁ que, nos Estados Unidos, há
sair do FMI. Ninguém é obrigado a entrar no FMI. Somos sócios trêS setores em que os fiscais atuam nas fábricas: nos setores de
fundadores. Se sairmos, a China e outros países vão bater-palmas:
bebidas, de fumo e de armas de fogo. Parece-me que no setor de
a Rússia, então, meu- Deus do cê"u, vai bater palmas porque sobra- perfumaria também. Creio que uma relação desse tipo poderia nos
rão mais recursos.
inspirar, futuramente ou na primeira oportunidade, a apresentação
Na verdade, não queremos nos cingir às regras _do FMI, .Por- de ~guma emenda, de algum projeto de lei do Executivo, ou quem
que o FIVU diz: 11Vocês têm que arrecadar, no mínimo, o exigido sabe do próprio Legislativo, admitindo a intrOdução dessa invocapara cobrir as despesas da máquina, no mínimo' 1 E depois, estamos ção. Eu não encerraria a minha atuação, ião modesta nesta reunião,
fazendo mais dívidas extemàs ... Todos os dias o Senado .aprova sem fazer reflexão sobre o Rio Grapde do SuL Essa evasão fisçal,
mais uma dívida externa O metrô de Brasília vai custar 600 mi- que d0sperta uma ira patriótica, sagrada, louvável em V. S'\ existe
lhões de dólares, todos tomados emprestados lá fora. Nem um tos- em todos os demais setores da economia? Creio que não, porque
tão de capital nacional. Depois;- vamos dizer: Essa dívicl.a já está se houvesse uma sonegação- tão criminosa, tão voltosa, em todos
paga Não queremos pagá-la.
os setores da economia do Rio Grande do Sul, ele não apresentaria
O SR. BENI VERAS - A bebida tem uma tributação muito alguns índices mais favoráveis da sociedade brasileira, em termos
alta. Então, a arrecadação deveria orientar o seu trabalho preferen- de Educação, em termos de Cultura em termos, até mesmo, de
cialmente para ela.
educação política.
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETIO - Claro!
Creio que, comparando com estados que parecem pertencer
O SR BENl VERAS -Porque -tem um rendimento alto. Se
à Índia e não à República Federativa do Brasil, em que os índices
fosse um item que pagasse pouco imposto, vá lá que deixasse pas- misé:ria são realmente quase inaCreditáveis, o Rio Grande do Sul
sar. A bebida te~ um fndice muito alto de imposto.
ostenta, no seu conjunto, um nível de vida que é invejado por muiO SR. LUIS FELIPE KUNZ NETIO - Depois o cigarro é a to mais da metade ou 70% das demais unidades da Federação, inbebida que paga mais IPL não é?
clusive aJgumas aqui fulgurantemente representadas pelos SenadoO SR. BENI VERAS- É. Tem que haver conivência.
res Jutahy Magalhães e Beni V eras, e alguns setores de Minas GeO SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Eu pergunto ao Rela- rais, que representam quase que sucursais do Nordeste.
tor se deseja se pronunciar.
O Rio Grande do Sul não deve ser um recordista de sonega~
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- O Presidente esta- ção de impostos no Brasil, porque ela resulta ~bêm de falta de
va falando e eu li hoje tan'l.bém uma notícia que achei interessante: educação ou de educação insuficiente. O Rio Grande (lo Sul dá liNa Argentina, o Ministro Cavallo deu uma info:rmãção a respeito ções ao resto do País. Por exemplo: para a Educação, seu Estado
do aumento da arrecadação•. que ele atribuía a uma decisão buro- não destina apenas 25% da receita de impostos estaduais; ele desticrática, administrativa: o aumento de fiscais. A fis-calização au- na35%. As diferenças são visíveis até no aspectO dos gaúchos,
mentou o número de fiscais e, com isso, aumentou a possibilidade quando comparado com o aspecto dos sofridos sertanejos do Norde arrecadar melhor. Isso deu condições a que ele fizesse o traba- deste, trabalhadores que quase se equiparam aos párias da Índia de
lho que está fazendo, que tem sido tão elogiado pelos outros paí- um passado remoto -:creio que hoje o nú:w.ero de párias diminUiu
ses, embora agora comecem também a surgir dificuldades por lá.
substancialmente na India, graças ao estadista inspirador que foi o
Mas, Sr. Presidente, acho que, como acabou de dizer o Se- Mahatma Gandhi.
nador Beni Veras, mercadorias como bebidas e cigarro, sobre as
Essa sonegação de impostos, V. S 1", que é um bravo lutador,
quais incidem impostos seletlvOs, cujos percentuais São muito que merece a nossa admiração, o nosso respeito e a nossa gratidão
grandes, deveriam merecer uma ação també~ s~letiva por parte da pela intrepídezde vir aqui fazer denúncias, pode confrrmar ou desfiscalização, com vistas a ul:na arrecadação maior, porque são os inentir que ela é maior, mais chocante, mais criminosa, mais avastributos aplicados sobre esses produtos e sobre os carros_que dão a saladora, na área específica das bebicias;e não, de um modo geral,
maior receita para o País.
nos outros setores da economia gaúcha, que é, em termos brasileiMas, nesse caso específico, as medidas que V, Exa está to- ros, uma das mais prósperas - também sou de origem nordestina,
mando, Sr. Presidente, de levar o depoente à Receita, talvez ainda parte baiana, parte paraibana -, não diria de país desenvQlvido,
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mas de país em desenvolvimento, num nível bastante invejável em por, c91ocamos as passagens à disposição. Quero ainda convidar a
relação a outras ilhas de .[X)breza e de miséria do nosso País?
. ___ todos os Srs. Parlamentares para que estejam presentes na quintaO SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO- ReferiRme espccifi.- tetra, às 10 horas, quaildo virá a esta CPL para um depoimento escamente à área de bebidas. NãQ fiz comentárioii sobre qualquer oupontâneo, o Sr. Abílio Diniz, que é Vice-Presidente do Grupo Pão
tro setor de atividade, mas somente sobre a área de bebidas, em de Açúcar, que se ofereceu também para fazer denúncias na ârea
que me concentro. Nossas dificUldades são tão grandes que não dá da sonegação.

nem tempo para olhar os demais problemas que, porventura, exis- Está encerrada a reunião.
taro no estado. Agora, confesso, fiz lim juramento e, mais uma
(Levanta-se a reunião às 17h25min.)
vez, confirmo a intensíssima sone_gação que há no setor de bebidas
alcoólicas; não me refiro a refrigerantes nem ·a cervejas, mas a be15" reunião realizada em 12 de novembro de 1992
bielas que chamamos de ~~ebidas quentes".
Aos doze dias do mês de novembro do ano de mil novecen0 SR. JOÃO CALMON- Dentro da linha da minha inda- tos e noventa e dois, na sala n• 6 da Ala Senador Nilo coelho, pregação, por exemplo, uma das grandes empresas de bebidas dosEssentes os Senhores Senadores Ronan Tito (Presid.Cnte), JU.tahy Magalhães (Relat,91'), f14eira Filho (Vice-Presiente), Beni V eras, Espetados Unidos hoje opera no Rio Grande do Sul, a produtora de vinhos Almadén, que é da Califórnia. Produz um vinho, por sinal, de
ridião Amin, Elcio Alvares e, ainda, os Senhores Senadores César
excelente qualidade. O vinho gaúcho, produzido pela Almadén Dias, Pedro Teixeira e a Senhora Senadora Eva Blay, reúne-se a
eu diria -, é de qualidade intêmacional, de nível realmente muito Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a"Investigar a Situabom. Uma empresa como a Almadén consegue sobreviv«?r numa ção Atual da Evasão Fiscal no País 11 , H_avendonúmero r~gimental,
competição predatória com esses campeões de sonegação que V.
0 Senhor Presidente, Senador Ronan Tito,_ declara abertos os trabas.a atacou com tanta coragem?
lhos da Comissão e solicita ao depoente, Dr. Abílio dos Santos DiO SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO-- Eles devem estar niz, Vice-Presidente Executivo do Grupo Pão de Açúcar, que pros_ofrendo muito, apesar de terem um nível. O produto deles já aiceda 0 juramento. O Senhor Presidente faculta a palavra ao dccança um nível maior, por exemplo, a classe A. Eles não atuam
poente para fazer sua explanação. O depoente ressalta como ponto
nessa faixa de produtos mais populares, mas devem estar sofrendo
fundamental a obrigação de se lutar contra a situação social que o
muito. Todas as empresas que trabalham com produtos de mais
País atravessa através de uma mudança da política econômíca. A
alto gabarito, melhor qualidade, devem estar sofrendo muito tatnpresidência concede a palavra ao relator Sr. Senador Jutahy Magabém com essa concorrência desleal, porque nas áreas populares,
lhães para fazer suas indagações. Em seguida, assume a relatoria o
por exemplo, da classe média para baixo, os consumidores querem Senhor Senador César dias. Na fase interpelatória usam a palavra
vinhos mais baratos e com preço melhor. Acredito que eles devem os Senhores Senadores Esperidião Amiil, a S~ Senagora Eya Blay
estar sofrendo muito-com essa concorrência.
e os Senhores SenadOres Ronan Tito, César Dias e Elcio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Muito obrigado. Não Nada mais havendo a tratar, o Senhor PreSidente enceria OS trabãbavendo mais quem queira fazer perguntas, passo a palavra ao Sr.
lhos c, para constar, eu, Adriana Tavares Sobral, Secretária da CcLuís Felipe Kunz Netto, para que faça suas alegações fmais.
missão, lavrei a presente Ata que, lida a aprovada, irá à publicação
O SR. LUÍS FELIPE KUNZ NETTO- Eu não poderia dei- com apanhamento taquigráfico que faz partê intregrante desta ata.
xar, aqui, de fazer um agradecimento, porque não estaria-n'esta CP!
ANEXO À ATA DA 15a REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAhoje se não fosse o Gabinete Militar da Presidência <L República, MENTAR DE INQUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGAR A SIpor meio de seus Coronéis: Pimenta, Sâvio Costa e Feitosa, princi- 1VAÇÃO A1VAL DA EVASÃO FISCAL Nb PAis, REALIZADA
palmente, além de ressaltar o Major Jandir, da 5' Sessão, do 3• EM 12-11-92 NA SALA 6. ALA SENADOR NILO COElHO, ANEExército. em Porto Alegre, um. grande incentivador, a pessoa que XO lf. COM O OBJETIVO DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR.
não me deixou desistir, porque chegou uma hora em que pensei
ABfUO DOS SANTOS DINIZ, VICE-PRESJDENTE EXECUTIVO
em desistir desse meu trabalho. Ele foi a pessoa cujas palavras ja- . DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, QUE SE PUBLICA COM A DEmais vou esquecer; jamais vou esquecer o- que ele me disse. Então,
VIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMIS·
ao Major Jandir, da sa Sessão, do 3<>Exêrcito, e aoS-Coronéis Pi- SÃO.
menta, Sávio Costa e Feitosa, quero deixar meus agradecimentos e
Presidente: Senador Ronan Tito
meus elogios, porque é de pessoas assim que o BraSil precisa. E o
V ice-Presidente: Senador Meira Filho
meu agradecimento ao Senador Ronan Tito, que também se sensiRelator: Senador Jutahy Magalhães
bilizou com a primeira audiência que tive com S. Ex.a Muito obri(Íntegra de Acompanhamento Taquigráfico.)
gado.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Declaro aberta a reuO SR. BENI VERAS - Gostaria de fazer uma sugestão: as nião. Inicialmente, convido o depoente Dr~ Abílio Diniz, para -tolojas organizadas de confecção de São Paulo, como Mesbla~ _Permar assento à Mesa. (Pausa)
nambucanas, flrmas, afmal, qu~ trabalham pagando impostos; até
Convido o Dr. Tarcísio D. Medeiros, para tomar assento à
pela própria dimensão_da__e_w.presa, sofrem um problema muito séMesa. (Pausa)
rio com isso; a confecção produzida marginalmente no Brás, ou
Srs. Senadores, é praxe, no início dos depoimentos, que a
por coreanos etc., não pode ser vendida nessas lojas, que não têm Presidência leia algumas informações curriculares do depoente. O
condições de comprar sem nota, mas custa bem ;m_e_nos. Então, toDr. Abílio Diniz é pOr demais cOnhecido mãs, mesmo assim, gosdas essas firmas estão numa situação muito dificil; não conseguem taria de ler algumas coisas do seu currículo. _ _
__
_
competir. Assim, seria talvez importante buscarmos alguem deSsa
O Dr. Abílio Diniz formou-se em aàiD.iiiiSiração de empreárea para examinar. Conheço bem a área e posso ajudar na ques- sas, na Fundação Getúlio V argas, tendo realizado estágios e cursos
tão.
de pós-graduação nos Estados Unidos, em Administração e em
O SR. PRESIDENTE (Rman Tito) -Não hâ mais quem Economia.
queira fazer uso da palavra. Antes de _encerrar, desejo agradecer, e
Teve sua carreira profissional iliicia":da em 1956, inteirari:ienmuito, ao Sr. Luís Felipe Kunz Netto, porque ele veio às suas ex- te dedicada ao Grupo Pão de Açúcar, fundado em 1948, pelo seu
pensas. Normalmente, quando temos convocado alguém para depaí, Comendador Valentino dos Santos Diniz. A partir de um certo

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 24

3551

momento, o Dr. Abílio passou a dividir a responsabilidade da ad- frentar todos aqueles que nos põem empecillios à frente e nos di·
ministração do grupo com seu pai.
zem: 1 Não dá. Com essa inflação não dá para mudar o quadro. Se
fizermos isso o déficit público vai aumentar. Mas não pode porque
Desde 1963 particip!it de entidades de classe, tendo sido fundador e Vice-Presidente, respectivamente, da Associação Paulista temos dívida externa." Não pode, não pode.
O quadro tem que ser revertido. Temos que tratar do restande Supermercados- APAS, e da Associação Brasileira de Superte. mesmo a questão da inflação.
mercados- ABRAS.
A partir de 1974, tomou-se, sucessivamente, membro do
Não posso acreditar como este País passou tanto teQJ.po Conselho da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, dois anos, pelo menos -num agravamento mais profundo da crise
da Fundação Getúlio V argas; membro do Conselho Consultivo do social em nome de um combate à inflação que nem sequer teve o
UNIBANCO; membro do Conselho Superior de Economia e do seu sucesso.
Conselho Superior de Orientação Política e Social da Federação
Partindo do ponto de vista de que esse quadro tem que ser
das Indústrias do Estado de São Paulo; membro do Conselho Mo- revertido, para isso temos que mudar a política económica. E, a
netário Nacional, como um dos representantes da iniCíitivi priv-a- - meu ver, não há a ffienor possibilidade de se mudar a politica eCoda, até 1989.
nómica, se não resolvermos o problema das contas públicas, se
O Dr. Abílio Diniz foi condecorado diversas vezes, inclusi- não devolvermos ao Estado mais do que o equilíbrio; se não deve no exterior. Destaco, aqui, uma outorga do governo de Portugal volvermos ao Estado aca:pacidade de voltar a investir, desta veze da Ordem do Riá Branco, do Brasil. Foi, também, homem de espero eu - no social. Acho que já passou o modismo do Estado
vendas no ano de 1971; comerciante do ano, em 1979. pela Fede· empresário; o Estado tem que investir no social e tem que recuperação do Comércio do Estado de São Paulo ã. revista Senhor, em rar não só o seu equilíbrio, mas a sua capacidade de voltar a inves1982.
tir. E para voltar a inveiiir e recuperar o seu equihôrio, pelo meA revista Senhor, em 1988, considerou-o administrador nos, é evidente, não há mágica alguma, é óbvio, o Estado tem que
dirrii:riUir-as- sUãS despesas e, at~ certo ponto, aumentar as suas reemérito do Conselho Regional dos Técnicos de Administração.
São apenas algumas inforniações. O Di::. Abílio Diniz é por ceitas. Quando se fala que o Estado tem que aumentar as suas redemais conhecido em todo o Brasil, porque além de empresário vi- ceitas ou que o EStaçio tem que aumentar tributos, imediatamente,
torioso, foi, também, do Conselho Monetário Nacional e atuante levantam-se todos, entra a turma do deixa disso e diz: 1':não pode
aumentar tributos quando gasta tão mal".
nas entidades de classe empresariais.
Dr. Abílio Diniz, antes de iniciar o depoimento, a CPI tem
O fato é que se não se der dinheiro ao Estado neste momento- estou falando do fmal deste ano de 1992 - para que ele equilipor norma pedir que o depoente faça o juramento.
O SR. ABIT..JO DINJZ- ''Juro, como dever de consciência, bre as suas contas no ano de 1993, nós vamos continuar agravando
dizer toda verdade, nada omitindo do que seja do meu conheci- a crise social e vamos ser responsáveis pelo aumento de criminalimento sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a dade, de marginalidade, de miséria e de fome neste País. Temos
cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a inves- que dar dinheiro aO Estado neste momento. Temos que pedir que o tigar a situaÇão atual da evasão fiscal no País.''
Estado corte seus gastos, que aplique bem- o que, aliás, é sua obO SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Antes de· dar a palavra rigação -, mas vamos fazê-lo concomitantemente. O ponto é dar
ao Dr. Abílio Diniz, para que ele possa fazer uma breve exposição, dinheiro ao Estado, mas tentar dá-lo de forma inteligente ou da
comunico que, após a exposição, o depoente será SUbmetido a forÍna mais inte4g(mte possível. Foi aí que, numa idéia de se_ dar
questionamentos, a P'?guntas, a inquisições dos Srs. Senadores.
dinheiro ao Estado de uma forma inteligente, para mim, começou
Gostaria, também, de esclarecer que o Dr. Abílio Diniz se a história deste depoimento nesta Casa, a convite do Senador Roofereceu para vir aqui dar o seu depoimento às suas expensas. Não nan Tito. Num telefonema que dei a S. Ex'\ na tentativa de- numa
quis, inclusive, aceitar a oferti que é noimãl, que é- tiãdi.ClOnal da linguagem clara - lhe dar a maior força e a esta ComiSsão ParlaCPI, de colocar as passagens à disposição do depoente.
mentar para que buscasse medidas para combater e diminuir a evasão fiscal, nasceu o convite a mim, e vou tentar justificar, já que
Com a palavra o depoente.
O SR. ABíLIO DlNIZ - Sr. Presidente, Senador Ronan não gastei a passagem, mas, pelo menos, estou gastando o tempo,
Tito, demais Senadores e outras personalidades presentes:
a_~a presença aqui.
Fico grato a V. Ex'\ Sr. Presidente, por esta Oportunidade
Como é que se pode dar dinheiro ao Governo de uma forma
para tentar dar alguma contribuiç_ão, mesmo que· seja modesta, mais inteligente? Todos nós sabemos que a evasão fiscal é muito
para que o nosso País consiga mudar o seu rumo; para que consi- grande. Há estim~tivas da própria Receita Federal de que ronda a
gamos inverter a trajetória que estamos seguindo e ]?ossamos ter casa dos 50%. Pode ser um exagero, mas, para efeito de contas,
acho que esse número pode ser aceitáveL É evidente que essa sium Brasil melhor para os brasileiros.
Considero a minha vinda aqui como obrigação de colaborar tuação se agravou muito com a recessão nesses últimos dois anos,
com esta Casa, com pessoas como o senhor e todos os que estão mas não só nesses últimos dois anos. Se olharmos a década de 70,
aqui. Só peço a Deus que me ajude. com um poder dé síntese, a a carga tributária em relação ao PIB era de 25,4% do PIR Caiu
trazer algo que possa ajudá-los a enfrentar os nossos problemas.
durante os anos 80. Houve dois picos de elevação de carga tributáNa minha opinião, o ponto fundamental que devemos atacar ria em 86, no ano do cruzado, e em 90, no ano do Plano Collor,
~é a reversão do atual quadro social do País. Não há mais condição
por motivos muito claros, a carga tributária passou para 28%, funde se suportar o aumento do desemprego, a diminuiÇão do poder damentalmente, devido ao grande aumento de IOF naquela altura.
aquisitivo, a pobreza, a misêrla, a fome, e, por oUtro lado, a debili- Mas também houve outros motivos: a extinção do cheque ao pordade cada vez maior das empresas. Não há mais condição de se tador ~eve alguma coisa a ver com isso e também houv.e oportunipermitir, passivamente, que a criminalidade- e a marginalidade dade de pagamento utilizando-se cruzados novos para liquidação
continuem aumentando, motivadas, principalmente, pelo quadro de dívidas antigas. O fato é que a carga tributária subiu para 28%
do Pffi. Em seguida, no ano de 1991, declinou para 21% e, segunsocial atual.
Considero isso como base de tudo; o restante é secundário. do as estimativas da própria Receita, é possível- que me perdoe o
Penso, com muita clareza, que devemos estar preparados para en- Dr. Otacílio, se, por acaso, meus números são imprecisos, mas
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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 ano e talvez venhamos até abaixo de 20%. Fundamentalmente, isso é fruto da receSSão;-is:ro e-_fruto _também da credibilidade do próprio Governo, dos últimos acontecimentos que chocaram e abalaram a Nação. Esses acontecimentos fazem com que as pessoas quase que adquiram o direito moral
de não pagãr os seus tributos.
A recessão e as dificuldades fmanceiras das empresas têm
sido tão grande nestes últimos anos que, entre pagar os bancos ou
deixar de pagar os 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 maneir~. i.'lteligente.
Eu gostaria de fazer um pequeno exercício coill os senhores: a carga tributária prevista para este ano é da ordem de 20% do
Pffi. Se não tivéssemos uma evasão fiscal- seria uma utopia - teriamos uma carga tributária de 40%. Se tivésseinos uma evaSão
fiscal semelhante à dos Estados Unidos, que, neste nioinento, foi
agravada-IS%-, anossa·carga tributária seria bem maior. Os Estados Unidos são um País que tem cultura muito forte de pagamento de impostos -para pagar impostos é precisO formar uma
cultura, uma tradição. Se tivéssemos, portanto, uma evasão fiscal
da ordem de 15%, a nossa carga tributária seria Os 40% menos os
15%. que nos daria aproximadamente 35% num País
desenvol~
vimento como o nosso. Não creio que devamos nos basear na Coréia, que ê um exemplo no mundo atual, ou nos chamados ''ttgres
asiá.tic_os". Na Coréia, a _carga tributária é 15% do Pffi; na Asia,
nos chamados 11tigrcs asiáticos 11, é de 16% do PIB. Há uma expli~
cação 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 sendo
diferente do outro e tem histórias diferentes. Mas um pãís pOOe ser
colocado com uma média razoável, o caso do Chile, que tem 23%
de carga tributária. Saindo da América Latina, os Estados UQ.iâos
têm 28%, o Japão 29% e, então, passamos para a·Europa, onde as
cargas tributárias são mais elevadas. Não podemos nos balizar por
esses países que estão muito a nossa frente. Portanto, creio que
uma carga tributária da ordem de 24,25% -:-não pretendo discutir
precisão de números- seria aceitá~eL Estamos-com a estimativa
de 20%, muito abaixo.
Por outro lado, temos de nos conscientizar que se não- Se
mexesse em nada, esse elenco de impostos que tem~s. independente de serem os melhores ou não, deveriam gerar, diante de circunstâncias normais de evasão fiscal, uma carga tributária da ordem de 34%, que é muito alta para um país coroo o nosso.
Resumo de tudo isso. Se conseguíssemos tratar da evasão
fiscal, conseguíssemos resolver esse problema da noite para o dia
e caíssemos para 15% ou 20% de evasão fiScal - alguma coisa
como isso -, teríamos, simplesmente, superávit nas contas públicas, capacidade para o Governo voltar a investir, como mais, teríamos incapacidade de baixar impostos, de baixar alíquotas, porque
algo acima de 30% é impensável em um país como o n_osso_.
Por que esta CPI é importante? Ela pretende tratar da evasão flScal? Isto .é extremamente importante. Como não podemos
esperar conseguir diminuir a ~vasão 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 fiscal razoável, muito menor do que aquela que temos hoje.
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É evidente que a melhoria da máquina arrecadadora, inclusive através do aumento de pessoas. não da qualidade, porque a
qualidade nO--topO ê muitO boa,-mas do aumento de pessoas, de
instrumentos, de recursos de informática, enfim - não sou um especialista nisso-, ajudará a diminuir a ev-asão fiscal.
Realisticamente, não acredito que se consiga resultados altamente palpáveis em menos de dois anos. Porém, é necessário se
começar hoje, porque já devíamos ter começado há cinco ou dez
anos e já estariamõs Com esta parte do problema resolvido. A di~
minuição forte da evasão fiscal, através da melhoria da máquina
arreCadadora, leva um determinado tempo, mas, realisticamente,
não acontecerá por melhores e mais competentes que sejam as pes~
soas, durante o ano de 1993.
Voltamos ao ponto. Temos de fazer isso para nos beneficíarmos em 94, em 95, um pouco mais na frente, e temos de encontrar for:rila de dar dinheiro ao Governo para o ano de 93. Quan~
do falo em dar dinheiro ao Governo de uma maneira inteligente é,
fundamentalmente, tentando aumentar a base de arrecadação, que
é de novo o motivo desta comissão, que, ao estudar e tratar-a evasão fiscal, procura fazei' com que paguem mais corretamente os
seus -tributos. Esse me parece, no momelito,-um princípio funda_
mental. Temos que aumentar a base de arrecadação.
Como aumentar a base de arrecadação? Quais são os instrumentos que se pode utilizar? O primeiro deles é através d.e uma
tentativa de reforma de emergência, pOrque penso que para aumentar para valer a base da arrecadação se faz neceSsária uma re~
forma tributária ampla, que espero deverá ocorrer dentro desta
Casa, no ano que vem. Teremos um ano paTa tratarmos disto com
a maior profundidade. Dentro de uma reforma de modificações tributárias de emergência, o importante é evitarmos aquilo que se
chama os- tributos ou impostos declaratórios, aquilo que o contribuinte vai declarar.
Estamos numa situação de crise e nela ainda permaneceremos durante um certo tempo. Estamos com a sociedade traumati~
zada 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. Te~
mos de, tanto quanto possível, evitar os impostos que são declarados _'Qelo contribuinte, que depende da declaração do contribuinte e
mãis, para aqueles que são arrecadados independente da declara~
ção.
Sem querer me alorgar muito, passaria à análise de uma refoima tributária de emergência, que está-sendo proposta pelo ExeCUtivo~

O Senador Ronan Tito leu o meu currículo. S. Exa sabe que
-não sou jurista, hão so'u advogado, não tenho pretensões de conhecer tudo, nem o suftciente, mas procurCi --estudar porque estou
PreOcupado com isto. Já fiz esta declaração de que se não desatarmos este nó fiscal não conseguiremos sair da situação em que nos
encontramos.
Tenho procurado estudar as possibilidades de se fazer alguma C'Oisa a essa -propOsta que vem do Executivo. Parece-me, não
apenas a mim, ·mas a pessoas a quem considero altamente entendi-.
das e respeitáveis, que essa proposta do Executivo tem, no mínimo, alta coerência. É uma proposta séria, colocada como medida
de emergência, sabendo que teremos uma reforma fiscal ampla no
próXimo ailó. E. como-medida de emergência, é uma proposta altamente equilibrada.
Penso ser insuspeito para falar isso. 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. Porém, na minha visão, ela é altamente
equilibrada. Claro que pode ser atacada de todas as formas e por
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todos os segmentos da sociedade, porque, neste momento, 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- da proposta do Governo.
O Governo institui, na minha opiriião, o impos-to mais importante nessa proposta: o Imposto Provisóri~ 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 inequivoco! Não podemos 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 mah a carga tributária
incidente sobre ele. Esse imposto tem a vantagem-e O mérito,~~ ser
realmente um imposto que alarga a base _compulsõilamente,_ pois
não é declaratório; é universal. E tem de Ser provisório. Aliás, é
uma das coisas que talvez haja uma explicação, um receio: talvez
se pretenda cobrir um orçamento de dois anos. Mas esse imposto
deveria terminar em 31 de dezembro de 1993, até para obrigar que
a reforma fiscal - e não apenas a tributária - oco!ra e seja aprovada dnrante 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 primeiro ponto.
O segundo ponto, o fato de o imposto ser universal, não significa que rião necessite de alguns ajustes e acertos.
Mas, como essa proposta é polêmk:a, creio que devamos
nos deter mais sobre ela.
Há dias, vi pela televisão - como um! __~~monstr_<~,ç_ão de
imensa boa vontade de entendimento do Executivo com todos os
segmentos da sociedade -, o Governo, através de seus ministros,
dialogando com as lideranças sindicais a respeito dessa reforma de
en..ergência. Uma das reclamações de um líder sindical era: 11A
empresa credita o meu dinheiro num banco e sou obrigado a ficar
com aquele banco até o fim. Não posso transferir o dinheiro para o
banco perto da minha casa, onde movimento a minha conta. Isso é
uma invasão, Não adianta nada e não tem sentido. Isso não vai
alargar a base de tributação: pode dar um pouco mais de imposto."
Mas o que vai acontecer? Vem a turma do 11deixa disso 11, 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 países 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 direito de Otral:!alhador 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.11 Este, aliás, é outro ponto que eu gostaria de questionar. Por
que0,25%?
Ajustes desse tipo, que facilitam não só o trabalhador, mas
que vão facilitar as empresas com problemas de transferências de
caixa.
Acredito que a transferência interbancária para- a mesma
pessoa física ou jurídica não deveriã. sofrer a incidência desse im~
posto. Um dos exemplos de pequenos ajustes que podem ser feitos
-porque vai-se perder alguma coisa, mas também não podemos
estar sempre atrás da 1 Lei de Gerson", de tirar vantagem em tudo.
Não é ·possível! Algumas coisas têm de ser feitas em beneficio do
interesse maior, que é manter o imposto. Isso fãCilitará para as empresas e para os trabalhadores.
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Outro ponto citado pela turma do "deixa dissd\ contra esse
imposto, é que a sociedade, imediatamente, vai descobrir uma s6rie de maneiras de se livrar desse imposto; ou seja, que haverá pagãmen~os em dólar, que se usará dinheiro 11 viv9", que se endossará
um cheque várias vezes etc. No caso do endosso do cheque, basta
uma regulamentação do Banco Central, anunciando que o choque
só pooerá 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 instituído usam de todos 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
cOI:ll lJ:!e4odç implantar uma alíquota talvez de 0,3, 0,4 ou até
0,5%, temendo uma repercussão negativa e muita pressão por parte daqueles que não querem a implantação, ou temendo que o imposto não funcione, poique a alí4uota 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 gouco mais a arrecadação, dentro do
piincípio de não onerar aqueles que já pagam excessivamente seus
tributos.
Com relação ao Imposto sobre Valor Agregado, esse imposto, ria _realidade, é uma cópia do ICM - não sei se a Receita já tem
definidos os critérios de como vai tratar os salários nesse valor
agregado: se os sal4flos estão fora, como é o real principio, porque
o--va.Iõr agregado são apenas os insunios e os salárioS-não são tratados como insumos; ou se os salários entram. Isso é importante
para a defmição da aliquota.
- Parecer-me que a alíquota de 7% é excessivamente elevada
para um caso: se salários não 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 sístema tributário, como a memória falha, penso eu; e peço a Deus que o Supremo Tribunal Federal reconheça: a iriconstitucionalidade não apenas
~lo lado jQrídico na questão, mas pelo lado econômico, onde as
empresas que não pagaram- que são a grande maioria-; empresas
que não se beneficiaram desse imposto, aumentando seus lucros,
porqrre tiveram prejuízo - em torno de 60 a 70% heste País, no
ano de 1991-; são empresas que não fizeram caixa.
·· O Fm~OÇIAL é um_imposto criticado pelo Líder Sindical
Llliz Antônio de Medeiros, em um artigo que escreveu.
Espero que haja, por parte do Supremo Tribunal Federal, o
jlllgaillento a favor da jnconstitllcio.t;talidade. Isso não vai "quebrar11 o Estado, como muitos dizem. O Estado tem condições de
negociar o valor depositado com as empresas, porque aquelas que
cons~gp.iram 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, as 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 adicion~ sobre o valor agregado traz amplas vantagens para a Receita,
pâra o contribuinte, Para a sociedade.
Há uma pergunta formulada no ar. Por que não se acopla
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isso ao !CM e não se acerta,. entre estados e municípios, a forma
de repartição dessa parte de uma 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 a pergunta no ar, não me atrevo a aprofundar.
Sobre o Imposto Seletivo Especial, que preteude substituirou substitUi - o IPL precisamos não nos esquecer que; ·primeiro,
essa é uma reforma tnbutária &_ emergência. ISsO não _:e9de seresquecido, porque se isso OC_QIJ'er as coisas podem ser questiODadã"s
muito contundentemente. Mas para uma reforma de emergência é
extremamente válido, porque o atual lPI provêm, porque o atual
IPI provém, na realidade, destes produtos: pêssegos e'Dl caldas,
massa de tomate etc., o que dá muito pouco 1Pl. A receita jã vem
desses produtos.
_
Vai incidir sobre os insumos? Poderá. nos Colocar foi'a de
condições concorrenciais até na exportação? Pode. PodemoS minimizar isso com o câmbio; há maneiras de se conseguir contornar o
problema. Não invalida a tese. Portanto, parece-me-que vai no sentido correto.
.
Com relação ao imposto que não foi amplamiiú.e divulgado, mas está sendo discutido, que é o que propõe- tributar o ganho
fmanceiro na fonte, independentemente de ter a empresa lucro ou
prejuízo, penso que a idéiã-é correta. Ela vem para contrabalançar
a perda causada pela Lei n° 8.200, tem uma base aceitável Se o
Governo está sendo obrigado a pagar juros reais ·extremamente altos em virtude da política econômlca, pãrte_ dele_s _poderia reverter
.novamente para o Tesouro.
O princípio é bom, eu o aceito, porque sou contra jurOs
reais excessivamente altos, totalmente contra. Acho que eles têm
que ser reais numa situação c·omo a do Brasil de hoj~. mas jã me
referi a eles no início- ou nem cheguei a me referir, -estava falando à imprensa antes de começar. A única ferratnen~ 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 naquilo que coincide com a variação da UFIR; está-se
falando apenas na tributação do ganho real - faç~ p~e de um aumento de arrecadação.
-O perigo são as empresas que já conta:in com-isso_para a
forrilã.ção do seu preço, ou mantêm-se dentro de uma margem razoáve_l de lucro, ou de ~uilibrio, ou de pequeno prejufzó à- custã
desse ganho adicional. É uma questão que se põe mas que lião invalida a tese, que pode doer mais a uns, menoS a outros, mas que
··
deve ser mantida.
Dentro da proposta, 9 único imposto pãra 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 aliquota muito baixa,
mas ai ele não vai conseguir alargar a base de tributação de forma
eficiente - a injustiÇas em que empresas, 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 ser lucro.
Na situação do País e das empresas, tenho uma preOcUpação
muito grande de aliviar a carga tributária das empresas, porque é
através delas que podemos aumentár o investimento, dim.imiir O
desemprego ou criar emprego; portanto, é fundamental que se preserve a capacidade ou pel9 menos a sobrevivência das etripresas.
Tenho receio desse imposto sobre ativos, principalmente se
a. alíquota for representativa para e:tnpresas de ativo alto e se ele
não puder ser compensado caso a empresa tenho prejuízo. É o úni-
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co imposto que considerp mais polêmico.
Mas cm linhas gerais, e para terminar- peço desculpas aos
presentes, ao Senador Ronan Tito-. estas é uma reforma fiscal,
uma reforma fiscal, uma reforma tributária de emergência (Júe, a
meu ver, tem grande cOerência e precisámos dar essa arma ao Governo.
Temos a obrigação de lutar contra algo muito maior, que é a
fome, a miséria, a situ~_ão social que o País atravessa. Para que
iSSo-seja feito, temos qu~ mudar a política econômicà. ~ão se conSegUiiâ-iiludar a: política econômica se não for-aprovada essa reforma fiscal de emergência, neste momento, para dai fôlego ao ano
de 93~- Para que nesse ano sejam feitas -cOisàs com ·muito nlàis profw:ididade e os mecanismos de tributação possam ser muito mais
aperfeiçoados.
Há muito ~s 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 utna série de coisas que cabem mais ao estudo de
uma "te forma tributária ou de uma reforma ftscal ampla do que aeste mori:tento, principalmente porque ultrapassei de longe o meu"
tempo motivo pelo qual peço desculpas.
.
O SR. PRESIDENTE (Rouan Tito) - Muito obrigada, Dr.
Abílio Diniz. Passaremos, agora, à fase das perguntas.
O Senador Jutahy Magalhães, Relator desta CP!, pede precedência, que é Sempre do Relator; por isso mesmo não Vejo nenhum problema em que ele faça as primeiras perguntas.
Cabe aqui uma explicação ao Dr. Abílio Diniz e aos outros
P"'!licíparites. Haverá segundo turno das eleições 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 Uberlândia e o Senador Jutaby
para· a sua Salvador.
- --- Com Palavra o Relator, Senador Jutahy Magalliães.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)-:- Sr. Presidente, Srs.
senadOres, vou passar àS mãos do Dr. Ab-íliO is-jJergrintcis Cjue vOu
b:ilcfàlmente faZer, paia que S. sa possa mais facilmente respondê~
las. Para efeito de gravação, vou também lê-las no microfone.
A algumas delas, Dr. Abílio, V. sa já respondeu na exposição que fez. Mas eu gostaria de saber' primeiro - v. sa já respondeu a esta -, que impostos o contribuinte brasileiro mais sonega.
Com a experiência que o senhor tem como empresário, inclusive
como membro do Conselho Monetário Nacional, gostariã. que
sa fufórmasse qu~ impostos o contribuinte brasileiro mais sonega.
O SR ABTI..IO DINIZ- Evidentemente que são os impostos ... Bom, temos que distinguir rapidamente dois tipos dê contribuintes. E existe algo que pode ser classificadO Como sonegação e
outra coisa que, a meu ver, não pode ser classificâda como sonega-

v:

ção.
Rotular as empresas que estão na Justiça recorrendo contra
o _f1NSOCIAL, chamar esses contribuintes de _sonegadores do Finsocial e _acusá-los pela falta de atendimento médico ou coisa que o
valha é uma injustiça muito 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 empresas, as empresas maiores querem, :tnas nãoJazem a evasão fiSCal não é nem por
princípios morais, é por iinpossibilidade técnica. O Governo sabe.
e a Receita, e ·quânâo têm que buscar um pouco roais de impostos
vão bUscar justamente ~. naqueles que têm impossibilidade total
de fazer alguma coisa. E por isso que me bato tanto no sentido do
alargamento da base de tributação; quer dizer, não é bem o tipo de
imposto que o contribuinte brasileiro roais sonega, é o perfil do
contnbuinte brasileiro.

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

Agora, se o senhor quiser uma resposta mais técnica, é evi~
dente que ele sonega aqueles chamados impostos declaratórios,
que ele mesmo declara.
Aquilo que é cobrado na fonte, ou é cobrado compulsoriaM
mente é muito difícil de ser sonegado.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- Qual é a maior incidência de evasão fiScal? Estaria na área federal, estadual ou municipal?
O SR. ABÍLIO DINIZ- Eu não tenho esse dado, Senador,
e por isso não me atreveria a responder. Peço desculpas a V. Exa,
mas não tenho esse dado.
O SR RELATOR (Jutahy Magalhães)- :V..-S' fez parte do
Conselho Monetário NacionaL Poderia informar se no Conselho
Monetário Nacional se discute e se resolve a respeito dessas questões que vão para o Judiciário, que dão causas a esses recursos
para o Judiciário?
_
São muitos, inúmeros os casos de recursos contra a União.
Houve alguma discussão na área do Conselho Monetário Nacional
sobre como evitar esses erros da própria área?
O SR. ABÍLIO DINIZ- Senador, eu saí do Conselho 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 polêmicas e que estão fazendO com quC elnpresas recorram à
Justiça, como o Caso do Finsocial, do PISe da contribuição Social,
que estão sendo questionados na Justiça. Isso não acontecia em
!989.
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 manCira muitO diferente; quer dizer, até a sua periodicidade não tem sido a mesma.
Enírm, medidas maiores de nlacroecononiiã não têm discutidas a
nível do Conselho Monetário.
Não estou lá, mas posso dizer que até 1989 discutia-se mui.:.ta coisa de macroeconomia e de formulação de política económica:
Os membros do Conselho Monetário eram, na realidade, pessoas
que estavam envolvidas com a formulação da política económica
do País. Nesse momento nada posso dizer a respeito.
·
O SR. PRESIDEN1E (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 cm participar das vantagens proporcionais pela evasão fiscal? QUais seríam talS inteiessãdos? Julga V. s• que os consumidores de bens e serviços contribuem para a sone.$ação fiscal?
O SR ABILIO DINIZ_- Nobre Senador Jutahy Magalhães,
em primeiro lugar, não sou um especialista em sonegação ÍlScal;
segundo, é muito dificil especificar-se isso através de tipos de impostOs ou de mec;.~J.smos que possam ser usados. Com a expepência 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 emp!esas mcnores.ou pelos prestadores de serviços, são impostos mais facilmente passíveis de não
serem pagos corretamente.
A meu ver, o principal disso é que não conseguimos qiar
ainda no país uma cultura de pagamento correto dos impostos.
Essa cultura não existe dentro da sociedade brasileira, e o que é
pior, os últimos acontecimentos dos- últimos temPQ, dos últimos

Sexta-feira 24

3555-

anos, levaram a piorar muito mais esse quadro, levaram quase que
a sancionar o direito da impunidade, o direito de não se dar dinheiro a um Estado que não o utiliza bem e dá publicamente, em muitos, 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, tentando mexer nesse ponto que não conheço em profundidade. Acredito que a Receita 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 alguma, privacidade, hOmens
dignos. Na Receüa _Federal temos pessoal altamente especializado,
e que nada fica a dever a outros países muito mais avançados que
o nosso.
O que tem que ser feito nesse sentido é dar recursos a esses
homens para que_ eJç_s possam mostrar os seus conhecimentos, que
resultem em medidas práticas, e que possam ser muito-mais efeúvos; 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 aplica~
ção da Lei n° 8.20ô,_~e 1991, que dispC?e sobre a correção monetária das demonstrações fmanceiras para efeitos fiscais ou· sOcietários, em relação ao resultado de suas _empresas, apurado no período base de 1990?
·
O SR. A5ÍLIO DINIZ --No nosso caso é muito fácil responder. Tivemos prejuízo operacional no ano de 1990 e um equilibrio"iio ano de 1991. No nosso caso. não tivemos nenhum benefício caril a Lei n° 8.200. A meu ver, essa lei foi um equívoco na sua
formulação._ Num quadro recel)Sivo como o de _hoje, de difiCuldades, as empresas se aproveitaram da formulação da lei; as empresas que realmente tiveram lucro se beneficiaram da Lei D 0 8.200, é
evidente. No nosso caso não, porque tivemos prejuízo operacional
e para nós é inócuo; apesar disso, -acredite que esse imposto sobre
gaõli.os fmanceiros tem a razão _de ser. _
__
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães}'- Com a experiência
que V. s• tem, perguntaria: com esses fui6s legais que existem na
nossa legislação, v. sa poderia apontar alguns que poderiam. sendo sanados, resolver em parte essa evasãO fiscal e essa demanda
judicial que existe_contra a União?
O SR ABÍLIO DINIZ- Não, nobre Senador. O ca•o mais
claro é o caso do FJNSOCIAL, e não vejo como pode ser revertido. Acredito que o FINSOCIAL -tem que se apagar e começar de
novo. E, aí, vejo com inteligência do Governo, reali:nente, a criação de um imposto nara substituir~ V amos substituir aquilo que nO
i:nínlino é polêmico. É o imposto qUe os juristaS-consideram absolutam~n}e inconstitucional e os economistas conâideram uma\aberração. E um imposto que tem história, inclusive, pois começou
com uma alíquota de 0,5% depois foi subindo até cheg-ar a 2%, em
alguns casos, como, demonstra o Sr. Luiz Antônio Me<;leiros, Presidente dã F~Çâ Sindicãl, Líàer Sindical. O Fl.NSOC:lA.L, os 2~oo:
bre o faturamento chegam a representar 25% da folha de pagamentos em alguns setores.
~Se não hoUvesse o FINSOCIAL, ~er-se-ia empreg~r mais
25%. E um raciocínio muito simplista de sindicalista, mas é um ra:.
ciocínio profundo que demonstra a fortíssima incidênciá em al~
guns setores desse imposto.
Nobre Senador, penso que não é por aí. A Receita Federal
deveria abandonar a polêm.ica, mudar, fazer o que tentou no fmal
de 1991. Tem que ser feito agora, sem dar margem a qualquer contesta,ção judicial. O Con_gresso precisa apoiar, dar respaldo legal,
para que as modificações- sejam feitas de inaneira que riãO encontrem 1!-ffiparo para questionamento posterior. Não interessa a ninguém Deste País que venhamos a fazer novarlltmte uma reforma.
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fiscal de emergência, porque não podemos esquecer que fizemos
uma em 1991, ou tentamos fazer uma cm 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, 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. ·
O caso do Fll'JSOCIA.L, acredito que existe, não tanto uma
discussão a respeito da inconstitucionalidade do FINSOCJAL, mas
a respeito do aumento da aliquota de 0,2% para 2%, porque os Tribunais reconhecem o pagamento, me parece, atê 0,60%, não me
lembro bem. Essa discussão não é tanto da inconstitucionalidade
do FINSOCIAL.
V. sa fez uma exposiçãO que considerei muito apropriada
quanto à necessidade dessa modificação, como eSsa chamada re~
forma fiscal de emergência. Todos nós con~ideramos que _seja um
fato absolutamente necessário. Mas quanto se inicia a discUsSão,
começa a ·divergência quase que toial e absolUta. -ESiãmos 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. Consid~ro que V. ~... tem
toda a razão quando diz que, se nada concedermos, teremos um
ano de 1993 em que não poderemos imaginar o qúe vai acontecer
com a evolução da crise social.
__
No caso do Imposto Provisório de Movimentos Financeira,
parece que V. S"' que deu razão àqueles que gostariam de uma pe~
quena modificação, mas não a contribuição dessa alíquota de_
0,25% nas transayões feitas para _.um mesmo CPF, por exemplo.
O SR. ABILIO DINIZ - E algo que não invalida a tese; são
pequenas modificações e algumas regulamentações que, certam.ente, até o Banco Central poderá fazer, sem que estejaná lei, que cubra determinadas brechas, elimine pertur'J?ações. Como exemplo,
poderia haver uma tentativa de monetarização ao invés de se traba~
lhar com cheque; isso pode ser superado através de regulamentação.
Citei apenas essã movimentação interbancária para a mesma Conta, para o níesmo CPF, enfim, para a mesma pessoa física
ou jurldica, como um exemplo d_o que pode ser feito ~em invalidar
a tese em hipótese alguma. Acredito que o imposto é inteligente,
pois expande à base de tributação.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Às vezes, uma determinada pessoa faz uma declaração. o jornal publica, e isso se
transforma em verdade absoluta. Temos sempre ouvido, na discussão desse imposto, que na Argentina não deu certo. Ontem li uma
declaração do próprio Ministro da Ecoilomia, Domingos Cavallo,
dizendo que, lá, deu certo.
O SR ABÍLIO DINIZ- V. Ex' tem toda raZão.
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - Ao contrário do
que se transformou numa verdade nacional. Quer dizer; houve um
fracasso desse imposto lá. Na questão emergencial, o imposto deu
resultado na Argentina. Quando houve modüicação, aí sim, come~
çou a haver uma diminuição da arrecadação._ ConcQrdo com V. sa
que esse imposto pode ser aceito de imediato, para que -possamOs
começar a ter uma arrecadação maior do que o Pais necessita. V.
S"' fez uma exposição 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.
A noite passada, estava vendo o Ministro do Planejamento,
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Paulo Haddad, numa entrevista na televisão, e S. Ex"' diss.e que
concordava com a tese de que consfdera uma evasão realmente ao
cidadão, inclusive perigosa a quebra do sigilo bancário. O nobre
Ministro estava sendo e1;1trevistador fez uma alusão: "Amanhã, o
senhor pode não estar lá. Enfrm, isso pode ser usado de uma -forma
difererite da que V. Ex"' pensa hoje11 •
É verdade. A meu ver, não podemos retirar alguns direitos
de privacidade das pessoas de uma forma muito simplista, sem que
haja, vamos dizer assim, um processo, uma determinação de uma
instância maior.
Ainda na mesma entrevista, o Ministro Paulo Haddad disse:
11
Concordo com isso, e vamos qualificar esse íinposto." Não sei o
que S._ Ex"' quis dizer com qualificar. Se isso for mjnjmjz.ado, se o
respeito à privacidade dos cidadãos for respeitado, a não ser que
uma causa maior o justifique que o seja, creio que poderá ser implementado. Todavia~ não se deve ferir certos direitos de privacidade das pessoas.
Desculpe~ me, Senador Jutahy Magalhães, mas não conside~
ro isso-de capital importância para o nosso momento atual. E como
se aumentássemos o valor das multas, o nível de ameaças. No meu
entender, temos de aumentar a qualidade de eficiência em nível da
fiscalização efetiva. Só a ameaça não ê suficiente no momento em
que estamos.
O fato de o cidadão ter sob a sua cabeça a possibilidade de
ser quebrado o sigilo bancário, parece~ me algo muito fraco em ter~
mos realmente de_ meJh_ora;r:_ ~ arrecadação.
_
O SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Respeitados os direitos individuais e evitados os excessos, temos de reconhecer pelo
menos, reconheço que, no Senado Federal, no CongrCsso Nacio~
nal, começamos a ter resultados positivos nas nossas investigaçõ~
es. Estão aí as diversas CPis que ocorreram durante anos._
EstOu, aqui, no Senado Federal, há quatorze anos e estive
quatro anos, na Câmara Federal, além dos mandatos recebidos, na
Bahia. Nunca tinha visto uma CPI chegar a um resultado positivo,
relacionada a esses problemas. Começamos a obter resultados,
quando veio aqui, um motorista dando algumas indicações, alguns
indícios o que resultou na quebra do sigilo bancário. No caso, tivemoscondições de apurar os fatos. Não posso dizer quais os fatos
que fõrabl apurados, como será a decisão do Senado Federal, mas,
pelo menos, uma CPI chegou ao fmal, apresentando resultados po~
sitiVóS. Esta CPI poderá também tentar obter o mesmo resultado.
As dificuldades que estamos encontrando são de respostas a requerimentos feitOs; isso mostra que há sempre dificuldades ao tentar
fal:er determinadas apurações. Considero que há necessidade de se
fazer algo mais. O que está existindo até o momento é uma aplicação_muito restrita do direito cOnstitucional que existe de se fazer a
quebra do sigilo bancário em determinados casos._ Esse direito
existe, desde que haja a manifestação" da Justiça. Mas há, até agora, uma interpretação muito restritiva disso. Por isso, acredito que
seja necessário um debate mais.amplo sobre essa questão específi~
ca do sigilo bancário.
O SR. ABÍLIO DINIZ- A minha posição ê muito clara, Senador, se V. Exame permite. Sou perfeitamente a favor de que seja
quebrado o sigilo bancário. Quanto à forma de fazê-lo, não sei.
Na CPI, V. Ex"s tinham todo respaldo e motivos suficientes
para isso. Por exemplo, mesmo que o MiniS-tro da Fazenda tenha a
capacidade de decretar, unilateralmente, a quebra do sigilo bancário, nem ele mesmo, sozinho, sentir-se--ia bem nessa posição. Precisaríamos ter mecanismos de forma que, se fôssemos à Justiça, se
instaurássemos Um processo; que isso" fosse muito rápido. Aí, então, quebrar-se~ia _o sigilo bancário._ Não sei se fui claro. Não sou
contra, sou a favor.
- -0 SR. RELATOR (Jutahy Magalhães)- Exato, sei que V.
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s• não é contra.
O SR. ABÍLIO DINIZ - Porém, a forma de se fazer é que
gostaria foose melhor colocada e não decretada unilateralmente
por uma única pessoa.
C eR. RELATOR (Jutahy Magalhães) - A exposição que
V. s• fez mostrar a questão da evasão fiscal em que apresentou algumas razões, para que isso esteja ocOJ;rendo, inclusive da crise
política; da crise econômica, também, mas a crise politica: V. s•
abordou especificamente. Acredita V. s• que esteja havendo no
Brasil, por parte, pelo menos, de alguns setores, uma espécie de
desobediência civil?
O SR. ABÍLIO DJNIZ - Acho que quase se pode chamar
assim. Desobediência civil é um termo muito forte, mas :i:noralmente sanciona na cabeça das pessoas, dá o direito às pessoas de,
no desespero- temos que olhar a crise que estamos passando- entre pagar a:o banco e pagar ao go\'cmo, tranqüilamente pagam ao
banco. Por um lado, o banco faz a empresa quebrar imediatamente. Por outro, existe na cabeça das pessoas qliase que o direito de
deixar os tributos de lado, pela crise que ac_onteceu . .Isso foi altamente agravado - e chamo a atenção, Senador Jutahy Magalhães
para números que estão aparecendo nos Estados Unidos, onde a
recessão aumentou sensivelmente. Num pais de cultura de pagamento de todos os seus tributos, a recessão aumentou a evasão fiscal. Não tenho o número exato. Aliás, nem eles o têm. Os banqueiros, até os empresários têm a nítida certeza de que houve um
aumento da evasão.
O SR. RELATOR (jutahy Magalhães) - Como última pergunta, gostaria de abordar, não tanto a questão relacionada à evasão fiscal, mas à crise social.
o setor de v. su.,ligado principalmente à sua atividade profissional, o que representou de queda na aquisição de alimentos
por parte da população brasileira, não é tanto a questão- da evasão
íiscal, mas a da crise social. Qual a queda na venda de produtos
básicos, de alimentos como arroz feijão, no setor de V. su., ligado
principalmente à sua atividade profissional neste ano âe 1992?
1. ABÍLIO DINJZ - A queda no_ básico praticamente
não houve. O que ocorreu, Senador Jutaby Magalhães, foi a mudança daquilo que se chama do mixture, isto é, as pessoas vão
11
escorresando" cada vez mais para produtos mais baratos, para o
básico, cada vez para o básico mesmo, ou seja, o mfui.mo necessário para a alimentação. Isso é nítido, tem ocorrido durante esses
dois anos.
O SR. PRESIDENI'E (Ronan Tito)- Com a palavra o Senador Esperidião Amin para formular as suas perguntas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res,
Pude acompanhar a exposição praticamente toda. Em seguida, tive que me ausentar, porque participei rapidariicnte da q>I sobre os Fundos de Pensão. Por isso, talvez, algumas das minhas
perguntas estejam prejudicadas. Mas observei que boa parte das
considerações que o Sr. Abílio Diniz ex pendeu a respeitOâa proposta de ajuste tributário- prefrro chamá-lo asslm- vêm ao encontro da minha convicção. Particularmente, quanto à propriedade,
no momento, do imposto sobre transações fmanceiras- e eu estenderia essa propriedade também ao chamado imposto seletivo que
me parece bem mais adequado do _que o IPI, com as suas inumeráveis exceções.
Mas o que desejo indagar tem a ver com o espírito, principalmente, da chamada classe produtora, a respeito de evasão fiscal
mesmo. Evasão, não sonegação.
Considero a parte mais perversa da evasão, no -inomento não a sonegação-, porque o sonegador sempre poderá ser alcançado; considero a parte mais perversa a evasão propriamente dita, ou
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seja, o uso da confusão jurídica Para não pagar. Exemplo: o FINSOC!AL. FINSOCIAL 91 e 92 , ou seja, ó CONFIS ou a CONFIS
que seria o nome 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 reuniu um grupo_ de Senadores da Comissão de ~ssuntos Econômicos, não especificamente _em relação ao
FJNSOCIAL, mas monta a mais de 260 mil o número de ações judicia s - basicamente recursos, para não pagamento de impostos,
taxas, enfim, tributos. E existe uma indústria para não pagar, próspera; talvez só perca para os bancos, mas deve ter custos mais reduzidos do que os bancos: é a indústria do recurso jurídico. Tribu-_
taiis-tas jã notórios do Brasil hoje_ representam, sinteticamente, 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 que dar um conselho para um pequeno
empresário que sempre pagou o FINSOCIAL e estava em chlvida
se devia ou não pagar agora. Eu o aconselhei a pagar porque achava que o Governo iria ganhar na Justiça. Não sei se menti. Mas
quem tinha mantido o cadastro em dia- o FINSOCIAL 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 d~ saber de V. sa _a respeito dessa indústria.
Como é a abordagem da questão no meio e!llpresarial? Essa é_ a
primeira pergunta. a segunda diz respeito à sua avali_ação sobre os
efeitos da Lei n° 8.200. N"ao seria necessário aValiá-la?
O SJl.. PRESIDENI'E (Ronan Tito) - V. Ex' pode repetir a
pergunta? E possível que o depoente tenha algo a acrescentar. Então, fica a critério dele re,eetir.
O SR. ESPERIDIAO AMIN- O essencial da pergunta não
é a consideração sobre a Lei n° 8.200, mas a sua impressão sobre
se este ajuste tributário preenche o seguirite objetivo,_que acho se-ria o mais importante: ele ajuda a passar uma borracha nesse quadro de conflito fiscal estabelecido no Brasil? Ou seja, ainda 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 deye esperar em matéria tributária? Essa
é a segunda pergup.ta.
O SR ABÍLIO DINIZ - Senador, em primeiro lugar me
sinto feliz que uma pessoa como V. Exn. tenha concordado comigo
na avaliação, pelo menos no conteúdo princípal, do que está cha- .
mando ajuste tributário. Eu sempre procurei chamar de tributário,
quer dizer, não é um ajUste fiscal, mas chamar ajuste ou reform.ã. é
a mesma coisa.
Em segundo lugar. V. Exa s~ referiu à abordagem de uma
indústria para não pagamento de impostos. Eu não veria a coisa
por esse lado. O que ocorre nos meios empresariais é a ênfase,
cada vez maior, àquilo que se chama planejamento fiscal, ou seja,
estritamente dentro da lei, f~r çom_ que haja o menor pagamento
possível de impostos. Isso ocorre em maior ou menor escala em
todos os países do mundo, mas é evidente que em muito maior escala nos países que têm um número de impostos tão grande e uma
legislação tributária como a que nós temos. Ele é complexo e dá
margem, evidentemente, a procurarem brechas na legislação para
que haja uma diminuiÇão da carga tributária daqueles que pagam
os seUs impostos, que nao 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 se~or me permite, gostaria de discordar.
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O que acontece com as empresas ê que em determinados setores a concorrência daqueles que não pagam os seus tributos, a
concorrência até da chamada economia informal é tão séria que
aqueles que, ou por obrigação ou por dever moial, necessitam pagar os seus tributos, eles procuram dentro da lei diminuir a sua carga tributária, e essa é a b~e do meu pronunciamento,- daquilo que
eu chamo dar dinheiro ao Governo, e não discutir. mas tentar dar
de forma inteligente.
·
Dar de forma inteligente significa aúmCiltar a base de arrécadação e até fazer uma coisa que o senhor cllamou a atenção agora, numa pergunta que me fez e que eu não teria condiçõeS de responder. se eu acho que essa refonna tributária nesse momento limpa para trás e não dará margem! deixa para trás, quer dizer, fita o
que estâ para trás e ·pã.rã. frente- nós não vamos fCc:õri:lcçar.
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,
eu 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 coisãs dentro de um
princípio claro, e me parece que esta é uma proposta coerente, é
uma proposta honesta, porque pelo lado do contribuinte nóS temos
que começar, mesmo que devagarinho, a criar cultura, a cultura do
pagamento dos se~ros.
Para isso é irO.portante que o contribuinte acredite que a proposta é honesta, que a proposta é correta, e que há necessidade de
mesmo com o seu sacrificio dar esse dinheiro ao Estado, porque
sem ele não é possível se reverter a situação social e sócio-econômica do País. Então, eu não 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 j.omado e que depende
muito do apoio desta Casa, da forma como for fei~, pará que isso
seja, realmente, algo para valer.
· - -,. O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Satisfeito... - - O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Coro a palavra...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, pediria a
V. Ex" para indicar um Colega para responder aqtii pela Relataria,
como V. Exa que ia agora para a Bahia, nós tem-os dois municípios
para o segundo tumo. Nós vamos derrotá-lo boje nos dois municípios. Eu que vou dar visto a ele agora.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Titó)- Pois não, Senador Jutahy Magalhães, eu solicito o Senador César pias que assuma are.:.
latoria, ad hoc.
-Com a palavra a Senadora Eva Blay.
A SRA. EVA BLAY - Sr. Abílio Diniz, IllÍlilia pergunta
visa muito mais a me beneficiar da sua experiência empresarial, do
modo como V. ga se colocou perante a p!oJX>Sta do Goveino. Desejo conhecer um pouco melhor a sua opinião sobre a feliz forma
como V. SD. tem colocado o problema da ausência__ de cultor~ 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 11pelo corte da merenda escolar, 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 primária. Como V. sa vê essa
sugestões justamente 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
funcionamento correto da administração pública? O que são excedentes desnecessários?
- _..
O SR. ABÍLIO DINIZ-- Já declarei que temos que dar ao
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Estado não só a capacidade de equilibrar as suas contas, mas também a capacidade de voltar a investir. Espero eu que o País volte a
inveStir no social. Dizer a V. Exa que se deveria investir mais nos
CIAC, ou na merenda escolar. seria um atrevimento da minha parte entrar nesse campo. Acho que o -social é prioritário, o· Governo
precisa investir, entretantõ, mais do que tudo, é importante que
voltemos a dar emprego, que voltemos a uma outra política econôiiiica que nOs possibilite uma retomada, mesmo que gradual e progressiva, do aumento do nível da atividade económica. Isso parece-me fundamental. Em primeiro-lugar, preciS:amóS dar-emprego,
salários mais adequados, fazer com que o poder aquisitivo seja
gradativainen1.e recuperado, tão del.eriorado ele ficou nesses anos.
Parece·me que o mais importante de tudo é a geração de empregos, uma retomada gradual do crescimento para reverter 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 onde, peço desculpas por
não "responder.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não havendo mais nenhum inscrito para fazer perguntas, passo eu a fazér aquelas qtie
me foram enviadas pela assessoria desta Comissão.
A primeira pergunta é do representante da Unafisco: desde
que o Brasil foi descoberto até, dezembro de 1964, a lei de criação
dO Banco ·central, ilão existia sigilo bancário para o fiscO. =pelo
Coiltrá.rlo, os bancos e seus negócios eram: fiscalizados para efeito
do pagamento do Imposto do Selo, do Imposto de Renda etc. Em
face do que precede, muitos especialistaS consideram que o chamado sigilo bancário frente ao fisco serviu para instalar no Brasil a
indústria da sonegação fiscal, vez que as empresãs passaram a usar
o sistema fmanceiro como caixa" dois, além de mecanisroos para
lavagem do dinheiro do narcotráfico, contrabando, crime organizado etc.
É óbvio que a Receita não -teni como instaurar processos
fiscais contra correntistas fantasmas, narcotraficantes e outros protegídos pelo sigilo bancário. Gostaria de saber de V. s• o que pensa desse problema.
O SR. ABÍLIO DINIZ- Senador Ronan Tito, jâ 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 débitido? Talvez o assunto tenha que ser
mais debatido, porque há posiÇões que-, aparentemenl.e, são conflitantes de um lado e de outro, mas que, de repente, podem se acomOdar ãtravés dos mecanismos usados.
~
Acho que tentar esgotar o problema. iieste momento, seria
talvez uma perda de tempo para todos, e volto a citar as palavras
do Ministro Paulo Haddad, a quem assisti ontem pela televisão dizendo: "Estamos preocupados em qualificar melhor isso- ele não
especificou o que é qualificação- acho que o assunto tem que ser
melhor debatido' 1•
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 Govenio as importâncias que -estão previamente sonegando? O que
V. ga tem a dizer?
Tenho a impressão que a pergunta da Unafisco dirige-se aos
tomadores de Letras do Tesouro etc.
O SR. ABÍLIO DINIZ- Hoje, na situação em que est.arllOs,
-o qUe não existe nu País é aquilo que mais precisamos - investi~
mento. Ninguém estâ investindo. As sobras de caixa das poucas
empre-sas que têm luc-ro- e isso é muito imp6rtante ressaltar- evidentemente são muito mais atraídas por juros reais·, altamente remuneradores, do que pelo investimento produtivo. Foi falado, nes-
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comO o noSso:
estou comparando com esse tipo de coisa, mas com investimeil.tO
CiteiThclusive, SCnador, cOmo exemplo- peguei um exemprodutivo a sério. Nenhum investimento tem condições de dar 23, plo médio na América Latina- o caso do Chile com 23%. Não podemos falarem 30% para o Brasil. Citei <fCãsO-da Europa, onde na
27, 28 ou 30% ao ano de taxa real de juros.
Onde as empresas arrumam dinheiro para emprestar ao Go- maior parte dos países é mais de 30%, mas estão em situação comverno? As que têm sobra não investem, porque, num.lhvestiriiento plétame:rite diferente da nossa. E citei também o caso dos países
produtivo, um retomo razoãvel ~éria mais ou menos 15 Ou 20%, e asiáticos, ao redor de 16% do PIB, mas também com a justificativa
se encontra 30% no mercado friíanceiro. Taí, é-ãs.Síin qt.re-se em- do porquê lima carga: tão baixa.
·
presta dinheiro ao Governo.
Não tenho qualquer dúvida de que se calninharmos na direEssa é a política econômica que estamos seguindo, que está ção _correta - o que significã. fazer agora eSsa reforma tributária de
nos levando a esta recessão; que está nos levando a esta situação emergência- e se começarmos a pensai imédiat<imente na reforma
social, e que eu, pelo menos, ilusoriamente, acredito que seja refiscal do ano de 1993, quando se pensa ao lado da receita, pensase do lado da despesa e, principalmente, a meu ver, todo o sistema
vertida ou tenho esperança que seja revertida._
O SR. PRESIDENIE (Ronan Tito) - Pergunta, agora, da tributário brasileiro teln -que ser repensado, porque hojC 60% da
assessoria: considerando-se o momento fiScal do País, o senhor contribuição, no Brasil, vem das empresas, atingindo incliretamennão acha que o imposto temporário sobre moVimeiltação fmanceite toda a socie9ade, quando deveria ser o contrário. Na Europa,
ra é a única possibilidade para rolagem da dívida interna- dívida nos países mais desenvolvidos, cerca de 30% provéni do pagado setor público-, fmanciameilto da Previdência, propiCiando um mento através das empresas, ao passo que 70% origina-se do Immecanismo de COJ:llbate à inflação e redução dos juros reais do posto de Renda de ganhos da pessoa física. Essa idéia faz parte de
mercado.
uma lei ou de um sistema tributário mais justo, dentro de um país
O SR. ABÍLIO DINIZ- Já manifestei-me, Senador, alta- em desenvolvimento que pretende ter uma melhor distribuiçãO de
mente a favor desse imposto. Tive até a ousadiã de questionar-se ·a:- renda. Embora seja mais piofundo do que isso, não pode ser relealíquota não deveria ser um bocadinho maior, tomados os seus de- gado o seu estudo para 1998. É preciso que haja um compromisso
-- -- --- vidos cuidados, se nãO Se deveria ter ã coragem-ate-de fazer uma deste Governo, do ExecutiVo.
alíquota um pouquinho maior.
-Vamos aprovar esta reforma de emergênéia i::om peqllerios
Sou 100%afãvor.ajUStes- que me parece Seriam sensatos-, com- o Compromisso de
O SR. PRESIDEN'IE (Ronan Tito) - Pressões da Febraban, imediatamente elaborarmos uma reforma fiScal profunda, diferente
contrária à aprovação desse imposto - aspecto in:ipOrtante :..:-:- tiõ - da refoniili tnOutária, que abrangesse não apenas receita e despesa,
primeiro semestre de 1992, os bancos tiv~ram um__l_u_çro 55% mas tafubém o aspectO social da carga tributária. seja ela regressimaior dos que o comparado no mesmo período do ano anterior, v a ou progressiva, a forma de arreca3ação no Pais, um ponto exque já não foraril pCqUenós. Qual o argumento qtie Os bancos po-=- tremamente importante se objetivanios uma melhor distribuição de
dem apresentar que verdadeira,rqente venha a nos convencer de renda no País. E é preciso -que esta Casa trabalhe no sentido de que
que esse imposto não deva ser estabelecido?
não haJa cOntestações futuras.
Se se diminuir -a eVãsão, O sistema- fuõutário brasileiro conO SR. ABÍUO DINIZ- A meu ver, os bancos não vão conseguir; nem ninguém vãi conseguir, argumentos que lhes possam segue arrecadar, no-mínimo, 30% do PIB, o que é excessivo. Po- · -convencer, embora muitos argumentos reais possam ser apresCD.ta- rém,- ele é extremamente regressivo.
dos. Quando se quer entravar alguma coisa, pega-se tudo aquilo
Falo com tranqüilidade, pois, por pertencer a uma faixa
que se possa imaginar, que se possa enxergar para entravar, certo? nlais ãlta, serei uma das pessoas que vão ser mais atingidas, mas é
Foi citada aqui a história da Argentina, onde exist~ a chamada assim que tem que ser. Quando fizermos a reforma fiScal paravameia verdade. As meias verdades são terríveis, são--piores do que ler, temos que repensar inclusive essa parte.
O SR. PRESIDEN'IE (Rcnan Tito)- O que pensa V. s• do
as mentiras, porque a mentira a gente pega logo ali na esquina, rápido. Agora, meia verdade, é complicado! Essa históriá de que a imposto colocado após o preço, como acontece nos Estados UniArgentina não deu certo - e que já virou Inanchete - roda por aí, dos?
Nas vitrinas das lojas ameriçaD.as, o preço da mercadç>ria é
inclusive junto com os economistas! Na Argentina lião deu certo.
Agora, não se explica por que na Argentina não deu éúto e por exposto e, quando se vai pagar no caixa, paga-se a mercádoria e
que foi extinto e como o foi!
- destacados os impostos. O am.ericãno Se diz um pagãdor de íinposO SR. PRESIDEN'Il;: (Ronan Tito) - Dr. Abílio Diniz, ago- toS; mõtivo Suficiente paTa reclamar do policial, do_ governador, do
ra vou fazer as minhas perguntas: V. s• tem empresaS em outros Presidente da República. Entretanto, ele tem presente sempre o vap~ses. Propala-se demais que a carga tributária brasileira é mUito
lor que paga, porque é adicionado ao preço de face.
alta. Conheço até um grande jurista brasileiro que se notabilizou
Qual a sua opinião sobre a exigência da nota flscal para fapor uma frase- evidentemente, o período é incompleto- "0 Bra- cilidade da fiscãlização, inclusive do Consumidor na rua? - -sil é o país que mais tributa no mundo"; só esquece de colocar uma
0 SR. ABÍUO DINIZ- Sr. Senador, talvez nãO seja praxe
aqui na Casa, mas eU diria que é um horror pensar nisso no Brasil
vírgula e terminá-lo dizendp: "mas é o que menos recebe".
Gostaria de saber de V. s• se as empresas que o senhor tem de hoje.-Cõnheço bem 6 sistenia de cobrança nos Estados Unidos.
em outros países são tributadas mais ou menos do que no BrasiL
Aqui se tem falado no imposto sobre consumo, muito defendido
O SR. ABÍLIO DINIZ - Abordei isso na minha exposição pelo setor industrial, deixando a arrecadação para o comércio:
inicial, Senador, e fiz até uma confa que, antecipadãiiientC, pedi ao
Esse imposto nos Estados Unidos, hoje, jã é COrisiderado, e
ilustre representante da Receita que -me perdoasse por alguma im- em outros paises, no que se refere ao recó1himento, como menos
perfeição ou imprecisão no cálculo. Cheguei a uma carga tributá- eficiente do que o imposto sobre o valor agre&Ldo, usado por nós e
ria, Se todos os impostos fossem recolhidos, com uma evasão de que teve origem na França.
15%. Quer dizer, esses impostos que estão aí, -se todos fossem paNo nosso caso, o imposto recolhido na ponta do comércio
gos, com uma evasão, com uma perda de 15%, teríamos 34% de será feilo de uma forma declaratória, ou seja, dependendo da decarga tributária s-obre o PIB; excessivaniblite alta para urll país claraçãO que O CóntnDuinte Tizét' sobre as suas vendas. Não.. será
ta Casa, algumas vezes, em lavagem de dínheiro, narcotráfico; não
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justo, pois aquela meia dúzia que pagar corretament~ será colocada para fora do mercado pela competição, pela .concorrência, que,
certamente, não irá declarar aquilo que é devido. Isso é o que chamo dar dinheiro ao Governo de forma inteligente neste momento.
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br:g de quem não pode pagar, pois essa medida, além de eliminar
um número muito grande de empresas, retira a capacidade de reinvestimento das que conseguirem sobreviver.
A minha dramaticidade em pedir a Deus que o Supremo julTemos que aperfeiçoar a mácj_uina, temos que- formar cultura, mas, gue pela inconstitucionalidade objetivá juStamente não en_t!ar rio
no momento, temos que evitar os iinpostos declaratórios tanto mérito, mas na análise do efeito devastador sobre as _empresas.
quanto possível, se quisermos uma arrecadação maior.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Não temos mais perO SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Sr. Depoente, passarei guntas e nenhum inquiridor inscrito. Estamos, portanto, chegando
a palavra ao nobre Senador César Dias, Relator ad boc, para fazer ao fim dos nossos trabalhos.
as suas perguntas. Peço licença a V. sa para atender a uma solicitaO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala-.
ção, no telefone, do meu Líder, que tal vez tenha também_ alguma vra.
pergunta a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pois não. Tem a palaO SR. RELATOR (César Dias)- Srs. Senadores, Sr. Abilio vra V. Exa, nobre Senador Esperidião Amin.
Diniz, preliminarmente, eu gostaria de fazer algumas consideraO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, antes de enções.
cerrar, eu gostaria de fazer chegar às mãos de V. Exa três_ requeriExiste um tipo de sonegação feita pelo Estado- os empre- mentos, sobre os quais vou apresentar uma justificativa muito susários têm consciência disso-., uma das_ piores inclusive, que é o cinta.
superfaturamento, as obras comissionadas, faraôn.icas, senl neNeste momento, estou cUmprindO a minha paiavra. cOmnhum frm social, tudo isso sobrenadando a corrupção. Trata-se de preendo que isso possa causar algum constrangimento, mas maior
um tipo de evasão para a qual não há punição efetiva. Com a insti- constrangimento haveria se eu não a cumprisse. Há dois meses, no
tuição da nova Constituição, pudemos começar a aparelhar a má- âmbito da CPI da Vasp, foram apresentados documentos para alquina administrativa para evitar o máximõ possíVel a corrupção.
gumas quebras de sigilo bancário; e um deles ainda persiste. SouDiante desse fato, V. S'"" acha que os sonegadores devem ir be hoje pela manhã que, não obstante o Sr. Orestes Quércia ter
para a cadeia, em julgamento sumário, como ocorre nos Estados apresentado os extratos_de duas de_ suas contas, essa Comissão reUnidos e em outros países evoluídos?
_
cebeu do Banco Central a informação d_e que, pelo menos na cidaO SR. ABÍLIO DINIZ- Precisamos caminhar passo a pas- de de São Paulo, ele teria uma conta a mais. Pela circunstância de
so. Se 3Umentássemos excessivamente as punições neste momen- eStarmos vivendo a situação de o Senado ser júri no julgamento de
to, em que, diante da falta de credibilidade do Governo, as pessoas um Presidente que foi afastado com ampla quebra de sigilo bancáse dão ao direito de não pagar os seus tributos, às vezes até premi- rio, medida aprovada por todos nós e aplaudida pela sociedade
dos pelas suas necessidades, estariamos talvez cometendo uma in- brasileira, não me sinto bem nem como juiz ou membro do júri,
nem como politico ao saber que a questão da manutenção do sigilo
justiça
Temos que começar gradativamente, até chegar a um ponto bancário é uma queda-de-braço, no caso, prejudicando um polítide respeito pela tributação, em que as pessoas sejam condenadas co. Mas, com o fato novo trazido pela reportagem da Veja desta
por crime de sonegação fiscal, como é o caso não só dos Estados semana, revista que foi a iniciadora da CPI do PC, estoU cumprinUnidos, como de outros países da Europa. Isso faz parte do que do o que considero ser o meu dever, apresentando estes dois rechamo de formação de cultura de que os impostos são Rérios e têm quérime-ntos referenteS ao sigilo bancário e ao sigilo fiscal do Sr.
que s~r pagos.
Orestes Quércia. E, em função de um assunto igualmente momenO SR. RELATOR (César Dias)- Não sei qual é o conceito toso, estou apresentando documento para quebra do sigilo bancádos grandes empresários sobre um perdão fiscal generalizado, uma rio, em função de denúncias da Central Única doS Trabalhadores,
reforma tributária ampla e, depois, uma repreensão maior aos so- que estou anexando aqui.
-- -:Fã:ç-o-cliegã.T -a.-s·-sua:s -mãos- estes- ·requerlirientos- ·e -aguardO
negadores. Quai a sua opiniãO a respeito disto?
- O SR. ABÍLIO DTI'UZ - Penso que talvez não precise ser uma deliberação de V. Ex•, Sr. Presidente.
tão amplo, a não ser em alguns casos. Discordo do Senador EspeO SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Nobre Senador Esperidião Amiri, que aconselhou uma pessoa a pagar o Finsocial, por- ridião Amin, discutlv-se bastante aqui a questão do sigilo bancáque a Justiça deveria julgá-lo coostitucional. Até de uma forma um rio. Como Presidente, cabia-me observar. Neste instante, no entantanto quanto dramática, peço à Deus que o Sup!emo julgue Pela to, sou obrigado a emitir juizo de valor_sobre a situaçJ[o. Entendo
inconstitucionalidade.
que o sigilo bancário não pode ser um dogma, mas tem que ser um
Podemos avançar nesta questão, não tanto por ser ou não direito d_e privacidade do cidadão. Como se quebra o sigilo bancáconstitucional, não tanto pelo mérito. Dizem os juristas que o mê- rio? Por que quebramos o sigilo bancário na CPI do Sr. PC e agora
rito é esse. Não sou jurista e analiso pelo lado das empresas. Há também no julgam~nto do Presidente Collor? Porque existe o ilícium número imenso de empresas que não pagaram o Finsocial por to penal comprovado,_ ou pelo menos indícios bastante graves que
impossibilidade, não o incorporaram a preço, nem a lucro. FÓram levam à pressuposição de que há necessidade, para aclarar verdalevadas a isso pela necessidade; não fizeram depósito, não se pre- deiramente os fatos, da quebra do sigilo bancário. Repito: todas as
pararam para o efeito devastador de uma decisão pela constitucio- vezes em que sentirmos indíciõs de ilícito penal, o sigilo deVe ser
nalidade, mesmo que seja um pagamento a longo prazo. Sobre isto quebrado, e deve ser quebrado no seu foro própriO.
não tenho a menor dúvida: apenas as empresas que tiveram lucro
Estamos em uma CPI para tratar da evasão fiscal. As deconseguiram depositar em juízo por precaução; mas a grande e es- núncias da imprensa ajudaram-nos extraordinariamente no julgamento do Sr. PC Farias, estão- nos ajudando muito no julgamento
magadora maioria não o fe:Z por impossibilidade de pagamento.
Não vou entrar no mérito, porque não sou juriSta~ Estes di- do Presidente CÕilor. Mas repito a V. Ex•, nobre Senador, que, na
zem que é inconstitucional; os economistas, que é absurdo. Não hora em que tivermos indícios de sonegação fiscal comprovados,
opto por nenhum dos dois, embora entenda da parte económica. O então, nesse momento, essa CPI que foi instalada para apurar a
importante é analisar a sitúação do País, a realidade das empresas, evasão fiscal estará pronta para acolher esses requerimentos.
sobretudo pelo lado social. Não adianta fazer impostoS e tentar coNo entanto, a CPI que está apurando os negócios da Vasp,
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muitas vezes-- não sei se intencionalmente- objetiVando alcançar
a figura do governador da época, que é o Presidente do meu Parti-

do, estã 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 ftm prccípuo chegue ao_ s_eu_ de.side_mto.
Digo até que, se eu estivesse nessa Comissão e alcançasse indícios
de fraudes na privatização ou qualquer outro tipo de fraudes, eu
seria favorável à quebra 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 CP!, eu gostaria de reafumar que não possO-admitir o
sigilo como dogma, mas tenho que considerar que o sigilo é, pela
Constituição de 88, garantidor da núnima 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. ESPER!D!ÃO AMIN- Mas eu gostaria de saber, Sr.
Presidente, se V. Ex• vai submeter ou vai dar algum despacho prévio.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Não, in liminc, não
posso acolher sua proposição por falta de substância.
O SR. ESPER!D!ÃO AMIN- Posso lhe afiançar que os requerimentos estão dotados de substânci~
O SR PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Em sonegação fiscal?
O SR. ESPER!D!ÃO AMIN- Em sonegação fiscal. Basta
compulsar o gráfico pUblicado pela revista Veja desta semana,
para que se tenha pelo menos o indício. Não estou aqui fazendo
uma acusação fmal, muito menos sentença; basta que se compulse
o gráfico. Estou também levando em consideração o fato de que
está presente o Presidente da ComissãO Parlamentar de Inquérito
dos Fundos de Previdência, onde foram quebrados os sigilos bancários de 84_ pessoas. E hoje compareci à chamada CPI do PP para
ratificar o pedido de quebra do sigilo bancário de uma pessoa que
me é muito cara, Para guardar coerência, acho que V. Ex• pode fazer todas as consultas devidas, inclusive ao teor do requerimento,
que V. Ex11 não leu ainda.
, Mas a pergunta que lhe faço é a seguinte: V. Exa vai proferir um despacho? Se o despacho for dcnegatório, desejo, previamente, anunciar o meu propósito de recorrer. V. Ex11, porém, tem
todo o direito de apreciar os requerimentos.
O SR. PRES!DEN1E (Rbnan Tito) -Perfeito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não estou aqui pfctendendo
uma decisão precipitada de V. Ex•, muito menos uma deliberação,
já que é evidente que não há quorum.
O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito) - Com as argumentações que V. Ex• apresentou, mesmo se tivesse adicionado a quebra
de sigilo do Sr. Paulo Maluf, eu não teria acatado a proposição. V.
Exa. no seu requerimento verbal, não disse que dispunha dei indícios de invasão fiscal. E esta CPI propõe-se a apurar evasão fiscal,
sonegação fiScal.
O SR. ESPERID!ÃO AMIN - Esclareço, então, que, cm
ambos os requerimentos, é evidente que há o nexo com evasão fiscal.
O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Peço, então, que V.
Ex• encaminhe os requerimentos. Vou apreciá-los e depois proferirei a minha decisão.
O SR. ESPER!D!ÃO AMIN- Perfeitamente.
O SR. CÉSAR DIAS - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Pois não, nobre Senador.
O SR CÉSAR DIAS - Eu gostaria de contrapor argurnen-
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tos à posição do nobre Senador Esperidião Amin. O Senador Esperidião Amin é um dos mais completos Senadores que tem o Senado Federal, não pela sua cabeç-a brilhante, mas pelOs seus neurônios cintilantes. Eu gostaria de dizer ao nobre Senador que V. Ex•
está sendo 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 estudo prévio e sem ouvir depoimento aqui do próprio Presidente Quércia ou de pessoas que envolvam realmente o que es_tá
especificamente destinado a esta Comissão. que é a sonegação fiscal etc.
E o nobre Presidente, Senador Ronan Tito, TE>:-:-.!mente bateu
a minha carteira porque eu também iria pedir a quebra do_ sigilo
bancário do Sr. Paulo Maluf.
O SR. ESPERIDIÃO A !':!!N - Aí '.'. Exa estaria sendo imparcial.
O SR. PR_ESIDEN1E (Ronan Tito)- Eu_queria pedir...
O SR. CESAR DIAS - Realmente eu estaria sendo, nobre
-Senãdor...
·--·
·-·O SR. PRESIDEN1E (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. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Quero prestar uma informação ao Plenário da CPI.
O Dr. AbíliO D.iniz que veio prestar essas declarações, para
nós de muita valia, deverá embarcar no vôo de lh30m..in. Diante
desse fato, submeto aos senhores o seguinte: encerramos a reuriião
para que S. s• possa se retirar ou autorizarmos a sua ida e continuarmos o nosso debate.
O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, creio que a minha questão de ordem resolverá tudo.
Logicamente V. Exa disse que está sob sua apreciação o pe'dido.
O SR. PRESIDENTE (RÓnan 'fito)- Perfeitamente.
O SR. ELCIO ALVARES - Obviamente.; não teria contradita, não teria mais nada. Mas eu gostaria de fazer um registro paique, 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 pronunciamentos; às vezes aparentemente,
sem demérito, a sua opinião, em relação ao Senador César Dias,
pode parecer até u_ma posição política. O Senhor Esperidião Amin
é um companheiro acendrado do candidato Paulo Maluf.
Mas eu acredito que realmente tenho uma responsabilidade
hoje de presidir a Comissão do Impeachment. E tudo começou
com Uma matéria· eXataniente igual a qUe está na Veja, atingindo o
Presidente Fernando Collor de Mello.
Li a reportagem da Veja sobre o Governador Orestes Quércia ...
O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Senador Elcio Alvares, eu queria só pedir que a Comissão liberasse o_ Dr. Abílio Diniz
e nós contfuuãssemos o debate.
.
O SR. ELCIO ALVARES :._ Está liberado. Perfeito.
O SR. PRESIDEN1E (Ronan Tito)- Porque V. Ex', suscita
alguns assuntos que, data venia, como diria V. Ex•, também merecem um reparo desta Presidência.
PedindO licença ao Senador Elcio Alvares, gostaria~ agra-

3562 Sexta-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1994

para que possamos, através do computador, fazer cruzamentos e
Verificar não só os CPF fantasmas, mas, tainbém, os depositantes
fantasmas. Não tem por que temer isso e não tem por-que proteger
der de suas informaÇões. Num determinado momento, V. s• disse ninguém, seja meu amigo, seja -do meu partido, seja quem for. O
que para um segundo tempo haveria alguma discussão. Nós tam- que eu argumentei, no momentÕ, baseado no requerimento verbal
bém achamos isso. Essa é uma primeira discussão, inclusive muito feito pelo Senador Esperidião Amin, ou eu tenho o sigilo coroo um
importante. Infelizmente, o tempo não nos pennite que façamos direito do cidadão à sua privacidade, não como dogma, não como
uma discussão mais profunda.
dogma!, no momento em que pese sobre qualquer indivíduo ilíciQuero agradecer a presença de v. s•, penhoradamente e tos ou - não, basta provar - indícios fortes de ilícitos penais na
agradecer também a presença do Sr. Tarcísio, que é o Secretário átea da sonegação fiscal, porque esta CPI é para a questão da eva~
Adjunto da Receita. que, atendendo a uma s_olicitação, veio" assistir são fiscal E nos ertsina o caboclo que quando se quer pegar um
a nossa reunião. Creio que -para recolher subsídios para a nossa re- frango, separa um. Se quiser pegar dois, pegue um de cada vez.
forma fiscal.
Na medida em que nós comecemos a distrair as atenções de
Agradeço a presença e libero V. s• (Pausa.)
uma CPI que pretende ser da evasão fiscal, para aprofundar, por
ex_~mplo, as investigações da CPI da Vasp e outras coisas que seReaberto os trabalhos~
Peço desculpas ao Senador Eicio Alvares_ por interrompê~lo. jam, corremos o risco de sair correndo atrás de dois frangos ao
V. Ex• tem novamente a palavra.
mesmo tempo. Mas como o Senador Esperidião Amin diz que
O SR. ELCIO ALVARES - Quem pede desculpas sou eu. além do seu requerimento verbal possui matérias substanciosas sobre indícios de ilícitos na área da sonegação, sem dúvida nenhuma
Apenas prossigo para encerrar.
Queria fazer um registro, é do meu dever, coincidentemente vou verificar o mais rápi<!o possível. Não· voo protelar.
eu estava presidindo a CPI que investiga irregi.daridades nos FunO SR. ESPERIDIAO ArvtThl- Sr. Presidente, não tenho nedos de Pensão e na Petrobrás. O Setiãdor Espeiidião Am.in compa- nhuma dúvida quanto ao trâmite dos requefimentos. V~ Ex i-vai co~
receu ali, no momento em que nós discutíamos a abertura do sigilo nhecê~los, eu não posso cobr~~lhe conhecimento de textos que V.
das contas do Sr. Amílcar Garganiga, que é um amigo pessoal de Ex• não leu. Mas eu gostaria apenas· de fazer algumas colocações a
S. Ex•, e pediu que a Comissão pe:t:in.Í.Üsse a abertura do sigilo das propósito da intervenção do meu amigo, nobre Senador César
suas contas, uma posição que eu achei até certo pónto importante. Dias, que fez até considerações de natureza subjetiVa a reSpeito da
minha atitude.
__
E acho que é fundamental.
. O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Não. Ele é médico.
Não gostaria, evidentemente, de começar a discutir esse as~
sunto agora, nesse momento. V. Ex~~. diz que' vai examinar, vai Pode ser clínico.
O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Não. As de natureza objetiva
apreciar o pedido do Senador Esperidião Am.in. Então, na ocasião
oportuna, eu me reservarei ao debate do pedido no seu mérito. respeito. As de natureza subjetivi:t-não. As de natureza ·subjetiva é
Mas só quero fazer esse registro em horoenageni ao Senador Bspe- de que eu estaria sendo movido por uma paixão partidária. Sou firidião Am.in, incluSive o nobre Senador César Dfas também.esteve liado a um partido, mas nesse caso estou agindo coro a maior tranpresente, e ele teve esse gesto. Até certo ponto um ·gesto inusitado, qüilidade e serenidade, não sob paixão. Por quê? Repito e V. Ex•é
mas que caracterizou muito bem o seu posicionamento. Então, testemunha. V. Ex"' e o Senador Fernando Hemique Cardoso são
considerando que possa ter havido um toque político, no!"' discu- testemunhas de que quando o primeíro requerimento do Deputado
Tuga Angerami, do PSDB de São Paulo, para quebrar o sigilo banto...
O SR. PRESIDEN1E (Ronan TitoF ACasa é pol;tica.
c_ário do Sr. O!es~s Quércia, foi indeferido na CP! da Vasp ou foi
O SR. ELCIO ALVARES - Exatamente: 'Mas ele é o pró- postergado, e foi postergado, segundo a imprensa, graças a uma
prio confesso. O Senador Esperidião Amin não esc_onde que teve ação do PT. Neste caso, estou agindo coro a-maior tranqúilidade e
serenidade, não sob paixão. O Senador Fernando Henrique Cardo~
um pretexto político.
Então, eu gostaria de dizer a V. Ex•, que quando a matéria soe v. Ex• são teSten.tUD.bas do que óCoiieU cJuãD.ckid piíineiro refor debatida, e evidentemente ela deve ser examinada coro a pro~ querimento do Deputado Tuga Angerami, do PSDB de São Paulo,
fundidade de sempre, eu me reservarei o direito de examinar tam- para quebrar o sigilo bancârio do Sr. Orestes Quércia foi indeferi~
do na CPI da Vasp, ou foi postergado- e foi JXfStergado, segundo
bém o mérito e estender o meu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Nobres Senadores Es- a imprensa, graças a uma ação do PT, do PT! A declaração que
peridião Amin e Elcio Alvares, eu não tenho porque proteger saiu na imprensa é do Deputado José Dirceu, dizendo que não era
quem quer que seja. Tive uma atitUde pública quando por parte do oportuno, naquele dia, 10 de setembro, quando aiD.da se travava da
Sr. Presidente do meu Partido quis expulsar o Governador Roberto campanha em prol do impeachment do Presidente Collor, criar
Requião, três Senadores e eu nos contrapomos a ele frontalmente. essa cizânia. Aquela, sim, uma ação partidária, ep_ comuniquei. InNão tenho também que proteger o Presidente do meu Partido, dependente de qualquer coisa, se isso não acontecer lá, vou propor
Orestes Quércia, numa atitude fiscaJizatóri~ real, mesmo porque aqui. E comuniquei aó então Relat.ór; Senador Fernando Henrique
eu requeri não as contas do Sr. OreStes Quér<~ia, requeri todas as Cardoso, hoje IVlinistro, e comuniquei a V. Ex• Colliühiquei que ia
contas do Brasil pela Febraban. &tou brigando com a Febraban. requerer, não que iria conseguir, pois isso depende do Plenário,
Já tivemos, eu e o Presidente da Febraban, um encontro, uma alte~ depende da decisão.
_
ração pessoal horrível. horrível. Estou obstinado em recolher essas _
De sorte que, de lá para cá, o que aconteceu foi o seguinte:
contas todas quirografadas para que possamos fazer os cheques de faz dois meses que os esforços lá encetados para quebrar esse sigi~
todos esses fantasmas etc. E eu tenho aí indícios fiscais considerá~ Jo bancário goraram. Até o diã de hoje não foi possível.
Acho isso ruim para nós; é ruim Para todas as pessoas honveis para fázer eSse pedido, na medida em que nós assistimos a
quantidade de fantasmas que apareceram nas CPI. E por isso mes~ radas que pertencem ao partido do Sr. Orestes Quércia, a começar
mo, eu não estou pedindo a quebra desse sigilo. E veja, não é uma por V. Ex•, passando- aí é um conceito objetivo- pelo Senador
quebra para tomá-la pública. Não é uma quebra que vai expór até César Dias, que é um homem honrado. Eu não gostaria de ter
para os membros da CPI os nomes das pessoas. Mas é uma quebra como Presidente u~ homem que se recusasse a quebrar seu sigilo
decer muitíssimo a presença, --o depoimento enriquecedor para esta
CPI e para o nosso reajuste fiscal, e dizer ao Sr. Abílio Diniz que
nós agora, também, aprendemos a não só admirá-lo, mas a depen-
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1.1 - ABERlURA
~ ~-1.2- EXPEDIENTE

1 .2•• 1 - Requerimentos
NO 478/94, de autoria do Senador Aluízio Bezerra, solicitan-

do que seja consíderado como licença os dias 3, 6 a 10~-13-a 17 e
20 a 22 de junho de 1994. Votação adiada por falta de quorum.
N° 479/94, de ã:utoria do Senador Odacir Soares, solicitando
autoriiação para afastàr-se dos fr3:6alhos di caSi no períodO de.
29-6 a 3-7 do corrente ano.

N° 480/94, de autoria-ao SeriãdOr- FrãrtClSCo

Rõnernberg,

solicitando autorização para ·afastar-se dos trabalhos da Casa, nos·
dias 24 e 27 do corrente mês. Votação adiada por falta de que-.
rum.
1.2.2 - Leitura de indicação de autoridade
N° 1194, referente à indicação do Senador Iram Saraiva,
para exercet·o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União
na vaga reservada à escolha pelo Congresso Nacional, decorrente
da aposentadoria do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza.
1.2.3 -Discursos do Expediente
SENADOR MARCO MAC!EL - ConsidCfações sobre os
desdobramentos da EC0-92. Proposta para que o Brasil sedie o

Conselho para o Desenvolvimento Sustentado, a ser criado proximamente.
SENADOR IRAM SARA!VA - Elogios à atuação de homem
público do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, a quem S.
Exa deverá substituir no Tribunal de Contas da União.
SENADOR AMIR LANDá- Relataitdo su~_recente viagempelo interior de Rondônia e a crise- que-enfrenta a população daqueleestado.
.
. _ ___ _ _ _
·- _ __
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Comprometimento
dó sucesso do Plano FHC ll por seu aspecto político-eleitoral.
1.2.4 - Oficio
-Da Liderança do PRN, de substituição de membro na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a-Medida Provisória
n• 524'94.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos
do art. 174 do Regimento Interno.
1.2.6- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.3- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 72a Sessão, em 24 de junho de 1994
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. José Eduardo e Meira Filho
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. sENADORES:
Epitâcio Cafeteira; -Iram Saraiva; João Ca.imoll; JÕ[o França; José Eduardo; José Richa; Jutahy Magalhães; Mausueto de Lavor, Marco Maciel; Reginaldo Duarte.
O-SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- 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.

Sobre a mesa, requerimento que serâ lidO-peTo- Si. 1° Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• A78, DE 1994
Nos termos regimentais doharto. 13, § 1°, solicito de V. Ex a
que seja considerado como licença autorizada meu não comparecimento às sessões dos dias 3, 6. 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16. 17, 20,
21 e 22 do corrente mês (junho/94), em virtude do atendimento a
compromissos partidáriOs no ínterior do meu Estado.

\
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MANOEL VILELAPE MAGALHÃES.
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SilVA MAIA
Diretor ExecutivO
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federá!
ASSINATURAS
Semestral - - - - = - - - 23,53 URV

Tiragem: 800 exerilplares

Diretor Industrial

FLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Com fulcro no art. 73, §§ 1° e 2°, n,-da Constituição Federal
Sala das Sessões, 24 de junho de 1994.- Aluízio Bezerra,
e de conformidade com o disposto no art, 105, n, da Lei 0° 8.443,
Senador.
.
de 16 de julho de 1992, regulamentada pelo Decreto Legislativo n'
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - A votação do re·6 de 1993, alterado pelo Decreto Legislativo n' 18, de 1994, sub·
querimento fica adiada por falta de quorum. - ~ -- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre- metemos à apreciaçãO de Vossas Excelencias a indicação do Senhor IRAM DE ALMEIDA SARANA, Senador da Rep6blica
tário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 47?, DE 1994
Nos termos do art. 55, Ill, da Constituição federal e 40, §
1°, a, do Regimento Interno do Senado Federal e na condição de
membro da Mesa Diretora da Comissão P!lf_lamentar ConjW:ita do
Mercosul, seção brasileira, requeiro me seja conCedida autorizãção
para ausentar-me do País nó período de 29/6 a 3n do corrente ano,
a fim de participar de Sessão Ordinária daquela COmissão, que
será realizada na cidade de Mendoza, Argentina.
Sala das Sessões, 24 de·junho.de-!_?94. ,- Senador Odacir
Soares.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) - De acordo com o
art 40, § 4°, do Regimento Interno, o requerimento lido será reme-

tido à Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário ap6s a Ordem do Dia,
em virtude do que se acha previsto no art. 40, § 3°, da Lei Interna.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 480, DE 1994

Requeiro seja considerada como licença autorizada, nos termos do artigo 13, parágrafo 1°, do Regimento Intern_o dó Senado
Federal, m.in!Ja ausência de Brasilia, nos dias 24 e 27 de junho de
1994, a fun de tratar, como Líder do Partido da Mobilização Na·
cional no Senado Federal, de assuntos pollticOs e administrativos
no Estado de Sergipe.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1994.- Senador Francisco Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo) -A votação do requerimento fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, indicação de autoridade que será lida pelo Sr.
1° Secretário.
Élida a seguinte

Excelentíssimos Senhores Senadores da República Federativa do Brasil

pelo Estado de Goiás, para exercet o--cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, na vaga reservada à escolha pelo Congresso Nacional, decorrente d_a aposentad_oria do Ministro ~ciano
Brandão Alves de Souza.
- Os méritos do indicado, que nos indUziram a ãpontá-fo para
_o desempenho desse elevado cargo, constam dÕ ~exo curriculum
vitae.

Brasília, 24.de junho de 1994. - Ney Maranhão (PRN);
Magno Bacelar (PDT); Mauro Benevides (PMDB); Jonas Pinheiro (PTB); Marco Maciel (PFL); Epitácio Cafeteira (PPR);
lrapuan Costa Júnior (PP); Mário Covas (PSDB); Eduardo Suplicy (PT); José. Paulo Biso! (PSB); Francisco RoUemberg
(PMN); Pedro Simon (Líder do Governo).
CURRICULUM VIT AE
IRAM DE ALMEIDA SARAJVA

P7-0fissões: Advogado, profesSor nniversitário e jornalista
Nascimento: 27 de agosto de 1944. Goiânia, Goiás
Filiação: José de Almeida SaraiVa e Lucihda Augusto Saraiva_
Cônjuge: Maria Aparecida Silveira SaraiVa

Filhos: Glauce, Iram Júnior e Milena
Estudos e graus universitários

Bacharel em História pela Faculdade de Filosofia da Uni-:_
versidade de Goiás (1970)
. - -_
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiás
(1972)
PrlDcípais fatOs da vida parlamentar e profiSSional
Vereador (1973-1975) - Cãmara Municipal de Goiãnia,
Goiás
-Líder da bancada do MDB
Deputado Estadual (1975-1979)- Assembléia Legislativa
do Estado de Goiás
-Membro da Comissão de Constituição e Justiça
- Membro da Comissão de Educação e Cultura
.,. . Membro da Comissão de Saúde Pública e Assistência So-_
cial
- Membro da Comissão de Minas, Energia, Telecomunicações e Comunicações
- Vice-Líder da bancada do MDB
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-Titular da Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e ,de sua Segurança
-Suplente da Subcomissão dos Diretos dos Trabalhadores e
1987)
Servidores Públicos
- Suplente da Comissão de Educação e CultUra (1979196 SUplente da Comissão da Ordem Social
.~87)
- .
- Vice-Líder da bancada do PMDB na Câmara dos DeputaAdvogado
dos (1983-1984)
-Inscrito na OAB-GO oob o n• 2.361, de 28-11-73, com
Senador da República (1987-1995)
militância até hoje
-Primeiro Vice-Presidente do Senado (1989-1990), tendo
Professor
presidido, em 1989,74 das 122 sessões do Congresso Nacional e,
- Professor de Direito Usual e de Legislação Aplicada da
em 1990,61 das 113 sessões realizadas pelo CongresSo Nacional
Escola Técnica de Comércio Dom Marcos de Noronha (1967-Quarto Secretário (1991-1992), tendo sido fundador e o 1969)
primeiro Presidente do SIS - Sistema Integrado de Saúde do Sena- Professor de Geografia Adnrinistrativa e Econômica, Hisdo Federal
. tória Geral, Direito Usual, Legislação Aplicada c Economia Politi-Titular da Comissão de Constituição e Justiça (1987)
ca da Escola Técnica de Comércio de Campinas-GO (1967-1976)
- Atual Presidente da Comissão de Constituição, JUstiça e
- Professor de História Geral, História do Brasil, Geografia
Cidadania do S_enado Federal
Geral e Geografia do Brasil do Colégio At~ni?U Dom Bosco, Goiâ-Titular da Comissão do Distrito Federal (1987 -1988)
nía-GO (1966-1970)
·-Titular da CPI destinada a apurar 1 'Fatos contidos nas de- Professor de História do Colégio Estadual de Goiânia
núncias do Sr. Pedro Collor de Mello referentes às atividades do (1970-1973)
'
Sr. Paulo César Farias, capazes de Configurar ilicitude penal" -Professor de História do Colégio Estadual Presidente Coslmpeachment (1992)
ta e Silva (1971-!972)
-Suplente da Comissão de Fiscalização e Controle (1988)
- Professor de História do Colégio Estadual Rui Barbosa
-Titular da Comissão Mista de Orçamento (1992)
(1971-1972)
.
-Relator Parcial da Comissão Especial incumbida de emitir
- Professpr 4e História Geral, História do Brasil, Geografia
parecer sobre o ProjetO' de Lei do Senado n° 97. de 1989, que dis- Geral e Geografia do Brasil do Curso Carlos Chagas- Pré-Vestipõe sobre a proteção -ao con-Sumidor e dá outras providências bular ( 1970-1971)
-- (1990)
- Professor de História do Colégio Estadual Professor Pe- Titular da Comissão Especial destinada a emitir parecer dro Gomes (1970-1972)
·obre o julgamento de impeacbment do Presidente Fernando Col-Professor de História_nO Instituto Dom Abel, Pré- Vestibuorporcrimesderesponsabilidade(l992)
-· · lar (1971)
- Professor de História Geral e História do Brasil no Curso
-Titular da CFI destinada a apurar as irregularidades divulgadas no jOl"'lal A Folha de S. Paulo na concorrência para implan- Mackenzie, Pré-Vestibular(1972-1973)
- Professor para Agentes de Polícia, Escrivães e Delegados
tação d? c·-rovia Norte- Sul, e analisar os aspectos da viabilidade
da Academia de Polícia de Goiás (1970-1972)
sócio-económica daquela ferrovia ( 1987)
-Professor de Português do Centro de Formação e Aperfei- Presidente da CPI destinada a investigar fatos ligados ao
çoamento da Policia Militar do Estado de Goiás (1972)
acidente com a cápsula de Césio 137 em Goiânia (1987)
- Professor de História Geral e História do Brasil do Institu-Suplente da CPI destinada a apurar a situação do Sistema
to Rio Branco-GO, Pré- Vestibular (1971)
Financeiro de Habitação (1991)
-Professor de História Geral e História do Brasil do C.ü.P.
-Suplente da CPI destinada a investigar a inddên-CTiOe esCarlos Chagas, Colégio e Pré-Vestibular (1975-1977)
terilização em massa de mulheres no Brasil ( 1991)
- -Professor das cadeiras de Introdução ao Estudo do Direi-Suplente da CPI destinada a investigar a situação da eva- _
são fiScal no País (1991)
- -..
to:Tiireito Processual Penal, Direito Processual Civil, de 1976 a
1979, e de 1980 até hoje titnlar da cadeira de Direito Processual
- Suplente da CPI destinada a apurar as responsabilidades
Penal do Curso de Dfreito da Faculdade de- Anhangüera de Ciênpelo caos existente no âmbito dos consórciOS para aquiSição de
cias Humanas, Goiânia - GO
·
veícUlos automotorcs e de bens em geral(l991) --Jol"nalista
- Titular da Comissão de Representação do Congresso Nacional (periodoc 16-12-91 a 14-2-92)
- Inscrito na Associação Goiana de Imprensa desde 27-1- Titular da Comissão de Representação do Congresso Na1961
.
-.
.
cíooal (periodo ! 0 a 31-7-92)'
-Jornalista do jornal Hora de Brasllia (1961);
f' Suplente da Comissão de Representaç-ão do Congresso
~.Jornalista do Semanário de Campinas (1961)
Nacioual(periodo 16-!2-92a 14-2-93)
·
- Jomalista do suplemento "Dominguinho", do jornal O
-Titular da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito desti- Popular ( 1972)
nada a 11Apurar fatOs contidos na denúncia do Sr. José Carlos Al-Jornalista do jomal Cinco de Março (1961 e 1977)
ves dos Santos, referente ãs atividades de Parlamentares, membros
- Jornalista das Rádios Independência e Brasil Central, ein
do Governo e empresas_ envolvidas na destinação de recursos do Goiânia--GO
Orçamento da União" (1993)
-Extensões, diplomas e certificàdos
- Relator Adjunto da Revisão Constitucional ( 1993-1994)
- Curso Técnico de Contabilidade, Colégio Estadual de
Atuação na Assembléia Nacional Constituinte de 1987
Goiânia (1964-1966)
-Titular da Comissão dá Organização Eleito~, Partidária e
- ll Semana de &tudos Históricos - Universidade Federal
Garantia das Instituições
de GoiáS e Universidade de Goiás (1968)
Deputado Federal (1979-1983 e 1983-1987)
- Membro da Comissão de Relações Exteriores (1979-
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~-Melhor C~gressista de 1986 - Clube dos Repórteres Po- Psicologia do_ Adolescente -Faculdade de Filosofia da
Universidade de Goiás. (1970)
_
líticos de Goiás
-Diploma de Mérito Partidário - Comissão Executiva Na-- VIII Encontro Nacional de Veread.Pres, Aracaju - SE
~
~
cional do PMDB (1993)
(1973)
- Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, no Grau de
-Seminário sobre a· Atuação dos Legislativos MunicipaisInstituto Brasileiro de Adm.inistraÇãO tvhmicipal, Escola Nacional Grande Oficial. Triburnil Superior do Trabalho (1993)
- "Diploma de Honra ao Mérito na Área Ambiental do Brade Serviços Urbanos, Rio de Janeiro (1974)
sil'', Sociedade Brasileira para Valorização do_ Meio Ambiente- VIl Congresso Brasileiro de Assembléias Legislativas,
Belo Horiwntt>-MG (1976)
~~
BiOSfera e -Comissão Organizadora do Siiurido Semináfíó Interna- Conferencista sobre A Constituinte - Centro de Forma- cional sobre Problemas Ambientais dos Centros Urbanos - ECO
ção _e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do_ Estado de Goiãs URBS'93 (1993)
_ _
_ ~
-"Medalha do Pacificador11 - Exército Brasileiro (1993)
(1985)
-- - Ordem do Mérito Judiciário Militar, ''Condecoração de
- I Convenção Estadual do Comércio Lojista - Federação
Alta Distinção". Superior Tribunal Militar (1994)
~
dos Diretores Lojistas do Estado de Gei~s (1985)
-Ordem de Rio Branco, no Grau Grande Oficial (1994)
-Conferencista sobre O Poder Legislativo no Brasil- Câ-Ordem do Mérito Naval, no Grau Grande Oficial (1994)
mara Municipal de Palmeiras de Goiás (1978)
- TI Encontro de Vereadores da Região Norte - Paraíso do
Trabalhos publicados
Norte- GO (1985)
~
~
-História
Antiga e Média: Testes para Vestibulares ( 1971)
-I Encontro de Prefeitos e Primeiras-Damas da Bacia do_
-História Modema: Testes para Vestibulares (1972)
Araguala- Barra do Garças - Mf (1989)
-História Contemporânea Testes para: Vestibulares (1972)
- Presidiu as Mesas de Debates dos Temas PrincípiOS Cons-, História do Brasil: Testes para Vestibulares (1973)
~
titucionaiS do Direito Eleitoral, Propaganda _I;~itoral, Sistema
- Iram em Ação. (Publicações sobre as. atividades parlaEleitoral dos Estados Unidos da América e Prestação JurisdiciOnal mentares). Câmara dos Deputados (1975-1987)
no Direito Eleitoral no Sem.iilário Sobre Dirciito Eleitoral, promovi- Até a Queda da Ditadura. Câm!U"~a~ dos Deputados (1980)
do pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
_-Contra a Ditadura que Infelicita o Povo. Câmara dos DeFederal, (1994)
potados, Coordenação de Publicações (1984)
- Judiciário, o Poder sem Poder. Câmara dos Deputados,
Condecorações e honrarias
-Honra ao .Mérito- jornal Correio_«;;.o Norte, "Os Melho- Coordenação de Publicações (1985)
-Hora de Ação. (Publicações sobre as atividades parlamenres do Ano". Destaque político em Goiás- Arãg)laína (1986)
- Honra ao Mérito --jomal O Regional. Personalidade polí- tares). Senado Federal (1987-1992)
- Constituição Municipal: Roteiro para Elaboração da Lei
tica em destaque- Aragualna (1986)
- Os Melhores do Ano 86 - <;,<;.C. _Produções Cinemato- Orgânica do Município. Senado Federal ( 1988)
gráficas e Pesquisas de Opinião Pública, Area Politica, Goiânia
(À Comissão de Assuntos Econômii:oS.)
(1986)
- Ordem do Mérito Cívico, Cultural e Soda! - Sociedade
O SR, PRESIDENTE (José Eduardo) - A matéria vai à
de Estudos dos Problemas Brasileiros no Grau de Gr_ã-Cruz, Brasí- Comissão de Assuntos Econômicos, de acordo com o art. 2°, § 2°,
lia (1987)
do Decreto Legislativo n"6, de 1993.
- Os Melhores do Ano 89 - Ç.C.C. Produções CinematoPassa-se à lista de oradores.
grãficas e Pesquisas de Opinião Pública, Área Política, Goiãníã
Concedo a palavra ao primeiro oradof inscritO, 'o nobre Se(1989)
nador Marco Maciel.
- Reconhecimento pela colaboração especial que prestou e
vem prestando à consolidação dos ideais e das causas municipalis_ ~ O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o segurote discurso. Sem reviSão do orador.)_ - Sr, _Presid~J:!te, SraS e Srs.
tas - Tribunal de Cantas dos Municípios - Estado de Goiás,
Senadores, desejo, boje, fazer referência a um fato que considero
(1989)
- Melhor Senador da República de 90, UVG - União dps extre:olã:ID:ente importante para a ·c-OnSOlidação do nosso País como
Vereadores do Estado de Goiás, indicação de 211 Câmaras Muci- grande pólo de formulação de políticas, no qÍJe diz respeito à precipais do Estado de Goiãs (1991)
se~ação. ~o meio ambi~nte e de_sen"_'~~Y~.~r:t-~o eco~ógico.
·
- Medalha de Mérito Legislativo ''Pedro Ludovico -TeixeiComo se sabe-, há precisamente dois anos, realizou-se, no
ra", Assembléia Legislativa do Estado de Goiãs, (1991) ~
Rio de Janeiro, com enorme êxito- faço questão de mencionar- a
-Comenda ''Cruz do Anhangüera'', Grande Loja Maçôníca -Conferência Internacional sobre Ecologia e Desenvolvimento, dedo Estado de Geiãs (I 990)
~~ ~ ~
non:Unada ECO 92.__A esse evento compareceram chefes de Estado
-Comenda "Gomes de SOuia Rainos", conf~rida pela Câ- de todo o mundo~ aliás, nunca houve, penso, uma reunlãO que susmara Municipal de Anãpolis-GO (1993)
citasse tanto interesse da comunidade internacional e tivesse con-Placa ''Político Mais Dinâmico". Homenagem da Associa- tado com a presença tão expressiva de· primeiros-ministros e de
ção Goiana de Empresários de Autopeças - AGEAP, Goiânia iesponsãveis por açôeS gOvernamentais.
A EC0-92-transcorreu num Clima de muita participação,
(1985)
.
- Ordem do Congresso Nacional, Grau de Grande 9ficiaf tranqüilidade e muít.!J interesse~
(1990)
.
~
Os temas foram candentes, JX>rque a questão ambiental,
-''Palavra de Honra", diploma conferido pelo DIAP- De- hoje, é um tema sensível. No en~to. os trabalhos transcorreram
muito bem, deixãndo, assim, pOsitiVamente sihiado o- papel da
partamento Intersindical de Assessoria Parlamentar ( 1988)
- O Congressista do Ano de 1988 - Clube dos Repórteres nossa chancelaria, e por que não dizer o papel do nosso Governo e
do nosso povo, que acolheu as representações _de forma riluito coi-"
Políticos de Geiás
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dial e fraterna, como aliás, já. se apontou, é um traço do caráter do
povo brasileiro.

Sr. Presidente, durante essas reuniões, que se caracterliã:rãtõ.
também pela de organizações não-governamentais e foram -discutidos e assinados tratados cte grande importância, someD.te relativos
às alterações no clima e à convenção sobre biodiversidade.
Para que essas convenções entrassem em vigor, Sr. Presidente, era necessária a ratificação de mais de 50 países, o que se
deu num prazo extremamente ágil, sobretudo se considerarmos

que são convenções que representam matéria nova riá comunidade
internacional e que tratam de temas muito complex-os.

É lógico que, passados os dois anos, cabe verificar o que
aconteceu e o que certamente poderemos fazer para que os resultados dessa Conferêiicia não fiCJ.UCID Iiieramente no papel. Dentro
deste quadro, gostaria de_destacar _que com o depósito das ratificações necessárias essas convenções entraram em vigor. -__ _ _~
Recentemente, o diplomata Oirlos GarCiã, embaixador brasileiro que inclusive cOordenou os trabalhos da EC0-92, em-artigo
publicado em O Globo, no dia 1° de maio deste ano, chamou a
atenção para que, ao lado da implementação dessas políticas previstas nos acordos a que me referi, cogitásSe-mos também que o
Brasil pudesse continuar seu papel declarados nos movimentos em
torno da preservação do meio ambiente.
E considero essa medida muito sigD.ificatiVa porque, durante muito tempo, no Brasil, e sobretudo fora dele, se buscou colocar
a imagem do nosso País como a de uma Nação-, de um povo que
não se preocupava com o desenvolvimento ecológico, que não tinha preocupação em preservar a higidez do nosso planeta.
O que se viu na EC0-92, e o que se está vendo agora, é que
o País, em muitos pontos, está tendo_ um enorme cuidado com a
preservação não so.ineilte de sua qualidade ambientãl, inclusive
reagindo a políticas que venham deteriorar o meio ambiente, mas,
também, de alguma forma. _nos fóruns intemacionai.S, está liderando uma série de movimentos em favor do equillbrio ambiental.
Então, o ·que-nos cabe suscitar aqui~ agora, louvando-me nas
palavras do Embaixador Carlos Garcia, é que;-dando seqüência a
esse esforço político que o Brasil vem empreendendo, reivindiquemos sediar aqui, no Brasil, o organismo -unemacional que certamente brotará para tratar de política ambiental de preservação
ecológica em nosso planeta.
Como se sabe, a Organização da~ Nações Unidas tem a ela
vinculados vários órgãos. Na área d~ saúde, a OMS~ na área de
educação e cultura, a UNESCO ~ aqui está presente o Senador
João Calmon, que foi e é "õ Embaixador Honorário da UNESCO
em nosso Pais; na ár6ã. 'da crianç-a~ ú UNICEF; na ârea de política
demográfica, o PNUD, que trata, obviamente, de população em
desenvolvimento; e assim põr diante.
A ONU, que tem tantas instituições para tratar de problemas
específicos, não pode deixar de criar uma inStituição, de -caráter
ecumênico, como São~siiàs-atividadcs, que cogite de política ambiental e, conseqüentemente, dessas questões relativas ao desenvolvimento equilibrado do meio ambiente.
O Embaixador Carlos Garciã; coril rimita propriedade, chamou a atenção para o fato de que a Rio~92, como assim foi denominada ao fmal a ECO, tomou outras decisões únportiiltes, e nelas
já se nota progresso - a criação- dO Conselho de Desenvolvimento
Sustentãvel (CDS), ói'gão da ONU que vai apreciar tcxlos os temas
incluídos na chamada Agenda 21, que constitui o grande ternário
da EC0-92, e o estabelecimento de uma instituição . :.: Global En-
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viroment Facility ~, chamada GEF, que terá inclusive o objetivo
de estabelecer linha de crédito para financiamento dos projetes
anibientais ·cobertos pelas Convenções a que me referi - a Convenção sobre Alterações no Clima e a Convenção sobre a BiodivCi'sidade- e sobre outros itens da chamada Agenda 21.
Será que não é esse o momento para que se pense- em fazer
gestões para ·que o Brasil venha a sediar essa organização, já que o
nosso País não abriga nenhuma outra organização da ONU e ainda
-não é, embora já mer~esse sê-lp, membro permanente do Conselho de_Segurança daOrganização das Nações Unidas?
Então, Sr. Presidente, sem mais delongas, gostaria de chamar a atenção para este fato, sobretudo no momento em que estamos preocupados com a questão da biodiversidade de mcxlo
eSpecial Acredito que o Brasil é o maior santuário do mundo no
camiXJ da biodiversidade, e tudo que a ela diga respeito é algo que
intéi'eisa diretamente_ ao Brasil.
-- -- --Certa feita, le!êiiCio disse que nada -do que era humano lhe
era eStraDho. Eu poderia dizer, parafraseando Terêncio; que nada
do que diz respeito -à bicxliversidade pode ser estranho ao Brasil,
nós que temos uma fauna _uma flora riquíssimis; cujo estudo
conhecimento ainda adequadamente se realizam.
Assim, já que temos um papel tão grande e significativo
nessa área. não podemos, de modo algum, deixar de apresentãr
ess-e pleito junto à Organização das Nações Unidas e, de alguma
forma, trabalhar no sentido da sua efetivação, porque temos, além
do precedente da realização da EC0-92, -que fOra Primeira ~ não
Vou me-referir à Conferêncià de Estocolmo, que se realizou há vinte e dois anos. porque não teve o caráter tão abrangente que teve a
EC0-92, realizada em junho de 92·no Brasil- grande e ecumênica, diga-se, não somente uma liderança política no terreno dessa
matéria, pela própri"a- natureza de nação-continente que somos.
Aqui, pode-se constituírem um grande laboratório de estudos relativos a biodiversidade. E como, Dl!__questão ecológica, os problemas relativos à biodiversidade e a clima são muito presentes,
tenho a impressão que esse pleito contém extrema legitimidade.
Por isso, Sr. PreSidente, encerro as minha palavras, fazendo
um apelo ao Governo brasileiro, e -de mcxlo especial ao Ministério
de Relações Exteriores, dirigido pelo Embaixador Celso Amorin,
que conhece, como poucos, esses temas, para que dê prioridade a
gestões junto à Org_an:iZãção_ das Nações Unidas, junto, naturalmente, à Secretaria~Geral do Órgão, para que o Brasil, ao fmal,
possa sediar, como de direitO, o organismo que venha a surgir para
tratar das questões re1ativãs à ecologia e ao meio ambiente.
Acredito que, em assim fazendo, estaremos também cumprindo aquilo que o povo brasileiro tanto deseja: chegarmos a um
desenvolvimento em que essa palavra seja entendida em sua inteira aCepçãO; desenvolvimento não apenas como crescimento econômico, como mera - expansão de benS materiais, mas um
desenvolvimento equilibrado, orgânico, um desenvolvimento onde
todos e cada um se realizem integralmente.
Sr. Presidente, são estas as minhas palavras e é este o meu
apelo que, tenho certeza, é também do Congresso Nacional e, de
modo especial, desta Casa, que tão ativamente participoU da EC092 e que tini Sido tão presente na análise e discussão dos tratados
e convenções que dizem respe1J.()aõ tema . Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente.

e

e

DOCUMENTOS A QUE-SE REFERE O SR.
MARCO MACIELEM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Josê Eduardo)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Iram Saraiva.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB-GO: Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, o Diário Oficial da União de hoje, 24 de junho de
1994, traz aposentadoria do Ministro do Tribunal de Contas da -

a

Uniãô"Luciano"Brandão Alves de Souza.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para, em algumas
palavras, dizer da brilhante atuação desse homem público, respon-

sável pelas contas brasileiras, enquanto prestou serviço ao nosso
País.

Luciano Brandão entrou para o Tribunal de Contas da
União, designado pelo Presidente Ernesto Geisel, em novembro de
1977. Naquela Corte fez um trabalho que dignifica e engradece
cada vez mais, não só o Tribunal, mas, sobretudo, aqueles que se
preocupam em realmente fazer com que os dinheiros públicos sejam resguardados, defendidos. E o Ministro LucianO Brandão não
teve outra atitude naquela Casa a não ser a de defender, com unhas
e dentes, com uma grandeza de caráter inigualável, esses corolários.
E o interessante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o Ministro Luciano BrandãO é também egresso do Congresso Nacional.
Durante muito tempo serviu como Diretor-Geral da Câmara dos
Deputados. Além disso, Senador Marcô Maciel- V. Ex'" é testemunha-, passou também pela Câmara dos Deputados como Engenheiro, Assessor da Comissão de Transportes e Comunicações_ e
membro do grupo de trabalho incumbido da transferênCia daquela
Ca-Sa para esta Capital, tendo sido, portanto, também um pioneiro
de Brasília. E- o que é mais -finportante -.num momento histórico
da vida nacional, quando muitos contestavam a vinda da administração federal para o Centro-Oeste~ ali estava Luciano Brandão, já
plantado numa causa digna deste País.

O Sr. Marco Maciel- V. Ex'" me concede um aparte, nobre
Senador?

O SR. lll.AM SARAIVA- Com prazer, ouço V. Ex'.
O Sr. Marco Macicl - Senador ham Saraiva, permita-me,
por alguns instantes, interr_omper o prOnunciamento de V. Ex'". que
tem tido uma atuação tão desta-cada nesta Casa, inclusive recentemente, entre as muitas funções que exercita, presidinâo :~. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Desejo, neste momento
em que V. Ex'" exalta a personalidade do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, dizer que subscrevo integralmente as palavras
que V Ex• profere a respeito do ilustre Ministro do Tribunal de
Contas da União, que aposentou-se das relevantes funções que
exercia naquele Colegiada. Considero o MinistrO Luciano Brandão um mcxlelo de servidor, um modelo de homem público, graças
não somente a sua probidade, à seriedade com que se desincumbiu
nas diferentes funções, mas sobretudo em-ftiriÇão da sua reconhecida competência. Poucas pessoas conseguem aliar tão bem essas
duas qualidades quanto o Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza. Em todas as funções que exerceu - inclusive posso dar tesumunbo, porque S. Ex'" foi, durante muitos anos, Diretor-Geral
da Câmara dos Deputados, tendo eu tido a oportunidade e a honra
de presidir aquela Casa durante todo o periodo em que o Ministro
Luciano Brandão lá desempenhoU suas funções - se houve corO.
raro descortino, espírito público, seriedade, competência, capacidade administrativa,-zelo pela coisa pública, sem perder- o que é
uma caracteristica sua - a lhanura no trato, uma certa cordura no
relacionamento humano; isSo ajuda a explicar por que desfruta de
um excelente conjunto de amigos, de um ótimo- relacionamento
em todo o País, de modo especial, em Brasília, para a qual se
transferiu com a mudança da capital para esta cidade. E V. Exa

.~
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chama a nossa atenção para um fato que é: muíto significativo na
vída do Ministro Luciano Brandão, a ocasião em que, com a transferência da capital, o Congresso Nacional teve também que sedeslocar para esta cidade, tendo S. Ex'" praticamente liderado todo
esse processo; além de funcionário da Câmara. era também um engenheiro muito reputado, que integrava, com ativa participação, o
Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro. tendo para aqui se deslocado e coordenado as operações relativas à mudança da capital,
com notável desempenho. Posteriormente, for convidado pelo Presidente Ernesto Geisel para o Tribunal de Contas da União, onde
realizou um trabalho merecedor dos maiores encômios. Tanto isso
é verdade que as funções extremamente difíceis no Tribunal de
Contas, sobretudo em relação a alguns processos mais delicados,
eram a S. Exa cometidas. Ainda recentemente, aqui comentamos
uma análise que fez das contas do Governo relativas ao ano passado, de modo especial, no que se referia à aplicação de recursos do
Ministério da Educa-ção, quando gizou, salientou, destacou _a importância de melhor alocação dos recursos daquele Ministério para
o ensino fundamental. Exerceu a Presidência do_ Tribunal de Contas;- tendo sido também, durante muito tempo, o seu Decano, o Ministro mais antigo - :Ministro Sênior, como hoje é chamado -.
sendo uma pessoa a quem todos recorriam, procurando-o para colher idéias. orientações, até mesmo para faZer -consultas. -Era comum ministros de Estado, autoridades governamentais,
parlamentares, irem muitas vezes ao Tribunal de Contas simplesmente para se aconselbar com o Ministro Luciano Brandão, para
saber de S. Exa a melhor orientação que deveriam adotar em função dos julgados daquela Corte de Contas. Dessa forma, como
amigo do Ministro Luciano Brandão, mas. sobretudo, admirando
as suas qualidades, não poderia me calar neste momento em que
V. Ex"' exalta o papel que S. Exa exerceu no Tribunal de Contas da
União. Por isso, louvo o gesto de V. Ex11 em vir aqui situar o perfil
de S. Ex'", fazendo votos para que ele, certamente, venha a exercer
funções outras na administração pública federal. Nós somos um
País carente de bons quadros, de quadros habilitados, e não podemos deixar de contar com a participação de homens··como o Ministro Luciano Brandão, que ainda tem muito a dar ao País, às suas
instilllições e, de modo especial, ao setor público federal - área
que conhece e domina como poucos. Meus cumprimentos à iniciativa de V. Exa- que muito honra esta Casa e consolida o conceito
que V. Ex• desfruta- em registrar nos Anais do Senado a aposentadoria do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, publicada
no Diário Oficial da União do dia de hoje.

O SR. IRAM SARAIVA- Senador Marco Maciel, V. Ex',
além de um homem versado em muitas atividades - e Como parlamentar tem demonstrado um brilhantismo íncomparãvel -, também é um grande homem, que, com o pincel do cérebro. consegue
retratar. de forma irretocável, as merecidas colocações que faz
com relação ao Ministro Luciano Brandão.
Eu não teria mãis o que colocar, porque V. Ex'" praticãmente o fez com maestria:-Aliás, assim como Midas, tudo em que V.
Ex"" coloca as mãos vira ouro.
V. Exa colocou muito bem, o :Ministro Luciano Brandão brilhante bacharel em Ciências e Letras- nas funções que desempenhou no Tribunal de Contas da União, na Cãmârã dos Deputados, no DNER - como engenheiro que sempre foi - mereceu o
elogio de ministros, de presidentes da República, enfim, de todas
as autoridades brasileiras. Aliás, V. Ex"" se recorda que o Presidente Itamar Franco convidou-o duas vezes para ser Ministro dos
Transportes.
O Sr. Marco Maciel- É verdade. E S. Ex" não pôde aceitar
porque se encontrava integralmente dedicado às atividades do Tii-
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bunal de Contas. Mas,_sy tivesse podido aceitar, teria :Sido um excelente :Ministro dos Transportes, já. que, como engenheiro e conhecedor dos grandes problemas nacionais, teria oferecido uma
boa contribuição e imprinúdo linhas muito objetivas e sensatas_~
atividades do setor do.!? transportes, bem com<? às atividades interligadas a esse setor.

O SR. IRAM SARAIVA- É uma verdade.
V. Ex.. fez também alusão ao 6ltimo parecer do Ministro
Luciano Br_andão no Tribunàl da Contas de Uniã.o, quando S._ Exa
faz um retrato do País, descendo a detalhes, sendo ·muito preciSO
no que se refere ao setor rodoviário. S. Ex• debsa claro qual a forma que o Brasil deve utilizar para enfrentar esse problema, como
fez em relação à Saúde, ã Educação. Esse seu último trabalho dentro do Tribunal de Contas da União merece ser lido por todos nós
parlamentares, pela Nação brasileira•. porque foi profundO. S. Ex~~.
buscou não a análise do juiz crítico, no sentido acre, mas do juiz
preocupado em, realmente, fazer com que, no momento eni que
prolatasse, os meandros de todas as auditorias, deTõdos os le~_~ta
mentos fossem elucidados, a fim de que, realmente, a Nação tomasse conhecimento da situação e não perdesse o trem da hist6ria.
Luciano Brandão é esse timoneiro. É esse homem que veio
do Rio para cá, auxiliou Brasília a crescer, um honiCm de grande
retidão como :tvfin.istro, como V. Exa delineou, e que deixa uma lacuna no Tribunal de Contas· da União, qüefrã.mos·oü_Jlãõ___ i\:. ·sua
aposentadoria surge de uma forma quase que natural- é 16gico! -,
mas, tenho certeza absoluta como V. Ex• e esta Casa. que ele ainda
ocupará postos importantes nesta Nação.
.
Ele é um grande conselheiro. Ele é um homem que a Nação
precisa: Os seus eXemplos haverão de ser seguidos no Parlamento.
Sabemos que a Corte de Contas é um órgão auxiliar_do Poder Legislativo e S. Exa continuará entre nós, participando, dando seus
conselhos, pela larga experiência que adquiriu.
Hoje, no momento em que reverencio essa figura nacional,
lamento sua aposentadoria Por outro lado, tenho càteza absoluta
que o Governo brasileiro, as instituições, ainda o chamarão para
muitas e muitas tarefas, porque o Brasil precisa de homens dessa
estatura e desse peso.
.
O Sr. José Richa- Permite-me V. Exaum aparte?
O SR. IRAM SARAIVA- Ouço V. Ex' com P,.azer.
O Sr. José Ricba- Senador Iram Saraiva, cumprimento-o
pelo brilhantismo com que V. Exa registra a aposentadoria do :Ministro Luciano Brandão e ã perda que signifiCará para a· função pública. Todas as suas passagens pelos diversos órgãos públicos
sempre foram exaltadas, reconhecidas e marcadas pela competência, pelo espírito público e extrema dedicação, qualidades que todos sabemos que possui. Entreta.ó.to, mais que um profissional
brilhante, S. Exa é uma figura humana extraordinária que cativava
-e cativa até hoje- todos aqueles que o conhecem. A anri~de entre homens públicos é uma coisa até um pouco complicada, porque
pode levar, muitas vezes, cada um de nós a negligenciar o dever
em função da amizade, colocando, portanto, a emoção acima da
razão. Menos com: Luciano Brandão;· S. Exa nunca transigiu no
cumprimento do dever.
- ---~

O SR. IRAM SARAIVA- Sabia dosar.
O Sr. José Richa- Sempre foi um homem puõlico, massabia separar, de forma elegante, sem ferir, a aip.izade do dever; fazendo o amigo compreender que o dever estava ãcima até mesmo
da própria amizade. São essas qualidades que sempre nos acostumamos, ao longo dos anos, a admirar no Ministro Luciano Brandão. Portanto, o Tribunal de Contas da União perde uma grande
figura; a funçãopública também, já que S .. Exa nãO exercel,l apenas
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o cargo de Ministro do Tribunal de Contas, mas diversos outros
cargos públicos. Mas, por outro lado, como tudo indica que V. Ex•
há de ser o indicado para ocupar essa vaga, nós todos vamos colaborar para que isso acOO.teça, e acredito eu que a função pública, e,
no caso, o- "I:ribunal de Contas, perde uma grande figura, de um
lado, mas, de outro, ganha uma grande figura de._espírlto público:
V. :axa:·Então, que esse duplo acontecíri1ento sirva como exemplo
para as novas gerações e, sobretudo, àqueles que, fascinados pela
vida pública, nela ingressam agora, que se espelhem em exemplos
comO os de Luciano l3randão «}de V, Exa, grande homem público,
que honra não só as tradições de Goiás, mas do Brasil.

O SR. IRAM SARAIVA - Agradeço as suas palavras, Senador José Richa.
Com relação ao Ministro Luciano Brandão, não há reparos,
e V. Exa coloca com muita clareza: é uma figura que consegu~ colocar os pés na História ainda vivo. LucianO" Brandão é uma fig.1rã.
que o Brasil tem que reverenciar. Quando vivemos aqueles dias difíceis da CPI do Orçamento, Senador José Richa, homens como
LUciano Brandão. do Tribunal de Contas da União, lá estava dando toda a cobertura ao Congresso Nacional; ajudando nas dificuldades que o próprio tCU, coinO.COiie, vem enfrentando, como a
falta de recursos, precisando, -cada vez mais, melhorar seus quadros para poder dar ao Congresso Nacional os instrumentos inibidores do desaparecimento do dinheiro público, como vem
ac-ontecendo.
As palavras a mim dirigidas são as de um amigo. Sei que V.
&a apenas me estimula. Càso seja o desejo desta Casa- e agradeço · ã indicação dos Líderes -, procurarei espelliar-me na figura de
Luciano Brandão, nunca o Sübstituir, pois S. Ex• é insubstituível.
Mas procurarei utilizar os ensinamentos de Luciano Brandão e os
<los Senadores desta Casa, como V. Exa e os nossos demais Pares.
Apesar das grandes dificuldades, das vicissitudes hoje vivencíádas
no desempenho das várias funÇões públicas, tenho certeza absoluta
de que ainda podemos crer e encontrar soluções para este País.
Homenageei Luciano Brandão exatamente por ser homem
simples, aquela figura que jamais nega um conselho, que nunca
colocou o cargo acima do que ele realmente representa S. Exa poderia. perfeitamente, como Ministro, como ex-Diretor da Câmara
dos Deputados, como Engenheiro do DNER, ter-se utilizado desses cargos! ~as nunca o fez. É um homem simples, de trato tão comum, tão fácil, que qualquer pessOa do povo· chega até S. Ex~ um
conselheiro.
Tenho certeza absoluta que Luciano Brandão, que hoje se
aposenta do Tribunal de Contas da l)nião, marcou na História a
sua passagem. S. Exa disse ao Brasil que é possível. Sendo este
Pais viáVel, é necessário que todos os homens de bem _espelhem-se
nele para que, a partir daí, tenhamos reflexos positívos de desenvolvimento e crescimento.
POrtanto, Sr. Presidente, SenadOr José Eduardo, que hoje
nos honra na Presidência desta sessão, deixo as minhas homenagens ao Ministro Luciano Brandão, dedicando-lhe o meu carinho,
d nieu respeito- e digo da grande felicidade de poder conhecê-lo,
ter estudado SUa Vida, o seu passado e, sobretudo, aproveito para
ressaltar seu último parecer proferido, de grande profundidade, em
que analisa os aspectos das. contas do Governo e dos Poderes_ da
União sem a preocupação do desgaste de qualquer autoridade. S,
Ex11 fez críticas. Apresentou seu parecer, aprovou as contas e, no
entanto, colocou o dedo nas principais feridas. S. Ex11 se preocupou
com a saúde, com a educação e, mais ainda, com as contas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço desaparecidas. São__ de-.
núncias sêrias, feífaS com. muita seriedade, procurando, Senador
Josê Richa, não se utilizar disso para fazer mera propaganda de

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão li)

sua pessoa. A imprensa divulgou sem que houvesse, da parte de S.
Ex•, qualquer alarido, pois Luciano Brandão, ao denunciar, o fez
pensando no Brasil, e não em se promover.
Por essas razões, trago aqui minhas homenagens ao Minis-

tro Luciano Brandão. Espero que Deus o coloque em um novo
posto neste·País para que S. Exa continue, com a sua grailâeza de
espírito, com sua simplicidade, com seu grande caráter e sua cultura, prestando relevantes serviços ao Brasil.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)-. Concedo a palavra
ao nobre Senador Amir Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, retomo do meu longínquo Estado de Rondônia, onde percorri todos os municípios p-ara-manter um cOiii.ãiõ-àireto çom seus
cidadãos e, sobretudo, com lideranças partidárias.
Retomo, Sr. Presidente, por um lado satisfeito, ao ver o pro.:
gresso e o desenvolvimento que se dperam nos mais distantes páramos do Estado de Rondônia, onde a terra fértil gratifica o
produtor após a semeadura do grão e a coJheita do produto. Contudo, o _que mais me sensibilizou, o que mais me preocupou é o -pro.:
fundo abandono de brasileiros vindos de todos os recantos deste
País, que lá assentaram os fundamentos de uma nova civilização,
que lá ftxaram raízes profundas adotando o solo rondoniense como
a terra da promissão.
Sr. Presidente, Srs e Srs. Senadores, é lamentável a ausência de serviços essenciais à s11stentação da vida dos-?Ovos rondonienses. A situação dO setor educacional é lamentável. O filho do
agricultor, sobremodo, não tem escola. O setor de saúde se encontra em uma situação crítica: não há postos médicos, não há assistência médico-hospitalar, não há,--sequer; recU!Sos essenciais à
prevenção de um primeirO momento, ãinda mals para salvar a vida
daqueles que são assaltados por qualquer doença ou epidemia,
como a malária, tão crUel e impiedosa, naquela região.
Todavia, o maior calvário para o agricultor é a falta de estrada para o escoamento da produção. Não falo da energia - sua
falta, no Estado de Rondônia, é um caso de calamidade pública.
Há cidades em que a população se revolta a cada dia por não ter
energia nem para assistir aos jogos do Brasil. Recentemente, por
ocasião do último jogo do Brasil, no dia 20 p.p., a popnlação de
Piriieniã Bueno tomada de indignação, cometeu atos de vandalismos - sempre reprováveis -; mas de qualquer sorte compreensíveis, se atentarmos para as circunstâncias peculiares em que vive a
mesma. Não é possível, por exemplo, que cidades como Pimenta
Bueno, Presidente Médici e Ji-Paran~ não tenham mais do que
duas horas de energia elétrica por dia. E claro que isso causa danos
irreparáveis à vida da população. No setor de saúde, por exemplo,
em meio a uma operação de emergência, faltando energia elétrica,
pode ocorrer risco de vida do paciente.
Se não bastassem esses pontos que são mais estrepitosos, o
que acontece ainda no Estado de Rondônia é O absoluto abandono
do Governo Federal no que tange ao fmanciamerito da produção
rural.

Felizmente, Sr. PreSidente, após uma série de gestões deste
Senador e do ex-Prefeito de Rolim de Moura, Valdir. Raupp, que
comigo esteve jilnto ao Presidente do Banco do BI:asil, na semana
que passou, este, atentando para a situação irrespondível,_ num esforço excepcional, houve por bem colocar à disposiçã"O da Superintendência do Banco do Brasil, de Porto VeJho, a quantia inicial
de quatrocentos milhões de cruzeiros reais, para aquiSíÇaO da safra
de feijão, que estava sendo veri.diâa a menos de 50% do preço mínimo.
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Esse recurso ainda não remunera a mão-de-obra empregada
na produção, mas, de qualquer sorte, minimiza a situação eSpecial
e perversa a que está condenado o agricultor do Estado de Rondôma desde a malsinada decisão da então Ministra da Economia, Zé~
lia Cardoso de Mello. A Ministra, na época, entendeu de
suspender todos os recursos federais para o fuianciamento das safras e aquisição dos produtos no Estado de Rondônia.
A partir daí, nenhum empréstimo do Govem(l federal EGF, foi colocado à disposição do produtor do Estado de Rondônia; nenhuma aquisiÇão do Governo federal - AGF, foi realizada
através do Dance do Brasil.
Parabenizo; poriffilto, a iniciiltivã recente, imediata-- e Cflciente_:do P!esidéÍite do Banco -do Brasil, Dr. Alcir Calliari, juntamente com a Diretoria de Crédito Agrícola, que inicia o processo
de aquisição dos produtos, pelo menos garantindo o preço mínimo
estabelecido pelo GõYei-no Federal Não há dúvidas de que 24,8
dólares por saca de feijão~-é insuficiei:Lte, mas é Inellior do que- Cr$
25.000,00, preço que estava sendo pago por saca, até a semana
paSsaàa. - Sr. Presidente, percebe-se tcxlas as dificuldades, o descaso,
o ãhãndono, o desprezo sofridos por aqueles brasileiros que estão
fazendo um novo compartimento do Brasil naqueles páramos distantes do Estado de Rondônia, hostis pela própria natureza exuberante. E o homem frágil e submisso contempla as imensidões e
toda a sorte de adversidades com a determinação do trabalho. E assim agindo, vai domando terras bravias, domesticando a floresta e
lançando aí a esperança de dias melhores.
_Falta muito pouco, Sr. Presidente, para que essa gente possa
andar autonomamente; falta pouco, se contarmos com o l!POiO Federal e com a obediêilcia à Lei Complementar n° 41, que expreS~
sãinente previa a obrigação do Governo Federai de dotar o meu
Estado de infra-estrutura básica. Essa divida a União não saldou.
Mas o tenitório do Estado de Rondônia recebeu dois milhões -de
brasileiros, que desafogaram focos de tensão social do CeD.tro~Sul
e _do Nordeste e ali estão produzindo, contra tudo e contra todos. _
Ali, encontraram a terra de Canaã.
Portanto, eles estão solicitando pouco, pleiteando quase
nada para dar continuidade a um processo· de ocupação ·da imensidão do_ vazio amazónico. É a terra sem braços para trabalhar que
recebe ~ssa gente sem terra e com braços para o trabalho. É ~sse
encOD.tro feli.z do que nada tinha e começa a ter e produzir para a
f{djcldade da sua fanJlJ.ia e dos seus sucesso~s. É es~_gen~ que
ConqUistoU a liberdade de um trato de terra como um título de alforria, porque trabalha no que _e seu, sem patrão. E trabalha com
deVOção porque acredita no Brasil, porque acredita na afirmação
da soberania naciOnal naquela imensidão amazónica.
--É por essa gente, Sr. Presidente, que eu volto a concorrer a
um mandato de Senador. Nada me estimularia, se não fosse o apelo permanente desses brasileiros perdidos no universo amazônico,
sem.rererências, sem vozes_ e sen:t ter a quem apelar.
Esses contatos renovam-me, devolvem-me a energia perdi~
da. E eu volto ao Senado da República. E deveria estar aqui tratando de questões de interesse da Nação. Mas não posso me furtar,
em momento algum, de trazer a voz daqueles que estão no silêncio
absoluto ·dos séculos- porque a Amazônia sempre foi esqueddae de diUr alto, desta tribuna maior do Congresso brasileiro, que a
gente ~ Rondônia quer fazer o Brasil crescer e expandir as suas
fronteiras agrlcolas; que a gente do Estado de -Rondônia faZ -um
apelo veemente para que o Governo Federal se sensib~ e tome
medidas como a do fminciameri.to e aquiSi-ção d.3. osafia de -reuao.
o ·que se quer "é o justo pagãmento ao fruto ao trabalho.
Não se pedem favores, Sr. Presidente. Pede~se a execução de obri-
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gações federais assumidas na Lei Complementar D 41, já cafda em
desuso.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Exa me permite um aparte?
O SR. AMIR LANDO -Concedo o aparte a V. Ex•.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Amir Lando, vejo com
satisfãÇãó-o desejo de V. Ex.., natural e necessário, de retomar a
esta Casa. É preciso que este Congresso tenha no _seu seiO rião só
0

pessoas honradas e dignas, com cultura e

c~~imento

das qu~M

tões brasileiras e do seu Estado, mas também aqueles que acrediM
tam na validade do Congresso. Admiramos pessoas como V. Ex•,
que, num dia como hoje em que a freqüêncla é baixa, acreditam
que estão fazendo alguma coisa de útil neste Senado·- V. Ex• não
vem para cá dizendo que não quer mais contáiõ êO:m ó S!t:nado
porque nada se faz de útil e não quer perder tempo com inutilidades. Acredito que, mesmo quando defendemos sozinhos uma causa, estamos procurando fazer alguma coisa de útil. Criticar e
ausentar-se é a pior das s.oluçõcs. Muitas vezes ouço criticas, aqui
no Senado, mas não ouço o desejo de apresentar a soluçãO. Há
quem critique, por exemplo, o fato de 6 voto e a s~ssãO terem sido
secretos na cassação do mandato de_ um _F_arlamentar, mas não se
votam propostas de modi.fic~çªo à ConstituiÇão, e uma delas _é minha.
O SR. AMIR LANDO - E parabenizo V. Ex', porque a
transparência é essencial.
_
O Sr. Jutahy Magalhães- É de minha autoria a simples
modificação do Regimento no que concerne à abertura da sessão;
no entanto, ficam a criticar. Hoje,lendo os jornais, verifiqUei o Sr.
Governador do Ceará dizer que "este é o _local,_ dos canalhas". Sr.
Senador, estou deixando esta Casa e falo com_ a ):.r3nqüilidacle de
quem está saindo. Depois de 36 anos de mandatos consecutivos,
retiro-me defendendo, até o_ último instantE;. o meu direito --~reio
tê-lo- de lutar por aquilo que acredito. se1 que muitas vezes lutamos e não conseguimos a vitória. Mas é importante que cada um,
dentro de si, lute por aquilo que àcredita, ao invés de declarar à
imprensa que não mais virá a esta Casa porque aqui só se faz coisas inúteis. Este não é_ o papel de quem quer que essa instituição
seja engrandecida. Lamento a g~neralidad.e com que se tratam essas questões no Brasil, quando se referem a()S Parlamentares como
canalhas. Há muita gente de bem nesta Casa, bá muita gente de
bem na Câmara e, no entanto, não preciso -de _bola de cristal para
dizer que teremos uma teJ;l.OVação no CongreSso:-talvez acima de
70%. Será que esta r~novação vai ser para melhor? Serâ que- muitos daqueles que poderiam dar a sua contnbuição ao Congresso
Nacional não quetem se apresentar como candlçl-ªtos para evitar
que caia esta institUiçãO no la,n:g~.Çal em que desejam transfOrmála? No seu pronunciamento, que acompanhamos com interesse,
Sr. Senador, V. Ex.. aborda um assunto do seu Estado e _que não é
só dele, mas do Brasil inteiro, que tem as m.esn;ta.S difiçuldades.
Lã, no que se refere à questão de energia, o problemã é maíor. Mas
V. Ex• está defendendo uma causa, um interesse: se, muitas vezes,
o Executivo fica su:i'do para o que ·aqui se faz, para o que aqui se
fala e para o que aqui se propõe, isso _não pode ser motivo para que
se desista de lutar por aquilo que se acredita. Quero, então, parabenizar V. Ex.. pOrque, num dia como o de hoje, com o seu entusiasmo e com a sua competência, V. Ex• está mostrando que, nesta
CaSa, se pode fazer algo ~ útil e conquistar-se V1t6rias; éni muitas
ocasiões, inclusive, temos a alegria de divulgá-las para os nossos
amigos. Muito obrigado.
O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Jutahy MagaJhã.
es, neste momento, eu poderia dizer que estou dividido e, como
Goethe, que "tenho dentro de mim duas forças: uma, que aos ares
me alevanta; e a outra, que a terra me agrilhoa".
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A terra, para mim, é esse vínculo profundo que tenho com o
Estado de Rondônia. um Estado difícil c problemático, cuja representação não honrou o povo trabalhador; mas é um vínculo profundo.
_
O outro apelo é esse que aos ares me alevanta para os _grandes problemas nacionais. Eu não me poderia calar. Mudo todo o
meu discurso, como se iniciasse outro, aproveitando a deixa do inteligente e brilhante aparte de V. Exa. como sói acontecer: sempre
me mirei em V. Ex• como aquele Senador sério e dedicado ~ causa
do Legislativo. O_ exemplo de V. fu_a _foi ~ficando o emblema
deste Senado. Veja V. Ex• que estamos exatamente no período
eleitoral: os candidatos, não satisfeitos com os seus próprios méritos, generalizam a conduta dOS Parlamentares. Este Congresso tem
diferenças. Temos 503 Deputados e 81 Senadores. Cada qual é
uma individualidade à parte, com uma história, uma tradição e
uma açãopolítica <~Iferente. Mas, de repente, todos são canalhas!
Serã que não é uma c~alhice f;liarem assi.ri:I. do Congresso Nacional? Trata-se de uma canalhice opqrtuniSta de quem o diz, por
querer ocupar um espaço na midia. E fácil atirar pedras ao vento,
sem objetivo, ofendendo a reputação dos Parlamentares como um
todo. Será que, quando se fala que não mais se comparece a esta
Ca,s_a_. pão se está investindo também numa hipérbole de hipocrisia?
Tenho moral para dizer que investiguei seriamente -um proces.s_o de privatização e não encontrei -a parceria desses que hoje se
dizem os paladino~ da moral pública. uma vez que esta Nação teve
um prejuízo superior a 20 bilhões de dóhges. E todos se calam!
Ubl sumus! Não posso concordar com esta forma de acusação.
Devo dizer que aq_ui estive presente na grande maioria das vezeS;
aU&e___D,tava-me sOIQ,ente quando estava preparando o relatório da
CPida privatização. Não encontrei ninguém disponível que pudesse me aJ,lxiliarnessa tarefa. nem mesmo a assessoria da Casa.
Ali estava uma questão a ser desafiadá r)elo Congresso brasileiro, pela Nação inteira, porque niDguém quis investigá-la. Os
paladinos da moral pública não auxiliaram nessa causa, mas têm a
ousadia de criticar!
Sr. Presidente, investiguei seriamente o esquema PC. E se
eu fizesse aS contas do que me fOi dado a investigar, os valores
não passariam de 300 milhões de dólares, o que é muito, o que é
imenso, quando se trata de lesão do dinheiro público. Todavia,
quando o assunto é o processo de privatização, que-é toCado pela
mídia com o apoio geral, não do povo, porque o povo está distante, mas das elites que comandam o processo de formação pública,
tudo é silêncio, tudo_ é cumplicidade, tudo é omissão.
_
Sr. Presidente, não outorgo a ninguém o direito a uma acusação tão generalizada, porque este Congresso atua, coroo o fez na
investigação séria no esquema PC e no Orçamento, algo sério e
duradouro. Mas o que se verifiCou é que;- ao invés- de falarem os
fatos, falaram os integrantes da Comissão. Fez-se uin imenso estrépito neste País, um estrépito acalorado e sentimental que deixou
a objetividade conCreta da investigação.
Investigar é uma tarefa difícil, Sr. Presidente; é preciso
competência, é preciso um eSforço hercúleo, é preciso que se olhe
no silêncio da solidão de qu~ investiga a realidade e não que se
deite a fazer falação coroo ocorrCu _Ila CI?I do OrçamentO onde
houve conversa demais e faltou um pouc·o de trabalho. Este é o
meu conceito, é exatamente o que depreendi de tudo que li e a que
assisti. Nada falei, mantive-me no silêncio; mas realmente era precísó investigar nihls e falar menos, porque o silêncio e o grande
à.liado do investigador.
Mas é.isto, Sr. Presidente, ao que assistimos: a uma necessidade, em razão da indignação da sociedade brasileira, de oferecer
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vítimas para saciar a ira do povo br<J.sileiro. As_ civilizaçõeS ant.tgas
ofereciam jovens para saciar a ira dos deuses:-Não eram os deuses
que estavam raivosos, mas o povo daqueles recantos do mundo.
Tratava-se exatamente dessa ira e dessa indignação soCial.

O que se pretehde, dado 4ualquer insucesso, para eximir-se
da responsabilidade. é entregar vítimas. Qu8.nto mais inOcentes,
maior será a satisfação. Não é esse o ca:minho, Sr. Presidente; Õ caminho é o da responsabilidade: cada 'um assumir o papel que lhe
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ca que é indispensável a qualquer ação de Governo. A desincom~
patibilização do ex-Ministro, para se candidatar a Presidente da
República, reforçou as desconfianças de que a política econômica
em prática tem objetivoS -essencialmente eleitorais.
Até agora, os resultados dessa política econôm.ica não se re~
velam alentadores. Quando o _Senador Fernando Henrique Cardoso
assumiu o MinistériO da Fazenda, o país convivia com Uma taxa
mensal de inflação de pouco mais de 20%. Em abril, a taxa acumulada foi de 46%, havendo sinais de que, em maio, sua redução
será insignificante. Os economistas de-l:naior conceito no País e de
diversas tendências não escondem seus receios com o futuro desse
programa económico, havendo pontos obscuros, como a política
monetária e a política cambial a serem postas em prática pelo Go~
vemo.
Os que conceberam o Plano FHC2 diziam que, antes da im~
plantação da nova moeda, era necessário que se verificasse o ajuste de preços no mercado~ Esse ajuste se verificou, mas em
detrimento dos assalariados. Também diziam que os trnbaJhadores
não s_ofreriam perdas. Hoje, a convicção entre importantes líderes
siridicais, com base em esrudos realizados por órgãos técnicos idô~
neos, é a de_ que as perdas já são consideráveis para os assalaria~
dos. A realidade é_ que o poder de compra dos que percebem
salários encolheu visivelmente.

compete.
Estive ausente da sessão, porque havia assumido compromissos. Nesta Casa permaneci, diuturnamente, trabalhando em várias comissões de inquérifô~-inclusive na da Privatização~ nesta
Casa permaneci durante todo o processo de ReviSão COiistitucional, em relação à qual declarei - contr~ oriCntação do meu Partido
- que estava eu entre os que acreditavam que essa não era hora
apropriada para Revisão.
Estou profundamente satisfeito por isso, mas não sei se o
mesmo ocorre com a população do Estado de Rondônia, com a
qual não tenho veículo de comunicação e diálogo a p.ão _ser a tarefa
de percorrer quilômetros e quilômetros para reencontrar velhos
amigos, companheiros de esperança e sobretudo de-ssa grande em~
preita de moralizar o País.
Lã estive, Sr. Presidente, dirigindo o meu próprio carro,
sem mise.en-scênc, sem entourage, mas com minha face limpa a
O desemprego atingiu índices nunca viStos no Brasil em
contemplar aqueles trabalhadores do Brasil.
_qJJalquer fase de nossa história. Segundo pesquisa realizadã pela
Muito obrigado.
·Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e pelo
Durante o discurso do Si'. Amir Lando, o Sr. José Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio~ EconóEduardo deixa a cadeira da presidência, que é" ocupada micos (DIEESE), em São Paulo, o desemprego atinge oito milhões
de pessoas. De acordo com a mesma pesquisa, o Produto Interno
pelo Sr. Meira Filho.
Bruto brasileiro cresceu 7.5% entre 1986 e 1993, énquantó a~ taxa
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra de investimeD.to caiu três pontos percentuais. Em 1993, o produto
ao nobre Senador Antonio Mariz. (Pausa.)
real da indústria de transformação cresceu 10%, e o índice de deConcedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.)
semprego nesse setor teve uma elevação de 0,76%-no mesmo peConcedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pausa.)
ríodo.
,.. ,cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Ainda com base nos mesmos dados, Sr. Presidente, Srs. Se~
.....:Oncedo a palavra ao nobre Senador Eduardo SupJicy.
nadores, pode~se traçar um panorama do desemprego no Brasil.
(Pausa.)
De 1979 a 1991, fofaia gerados apenas 600 mil eiDpregos urb-anoS
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Nabor Júnior. (Pausa.)
com carteira assinada. Os especialistas estimam que é nec_essário
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy M!lgalhães. _
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia gerar anualmente um milhão e 500 niil empregos para atender aos
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Si--se Srs. Senadoies, depois jovens que ingressam no mercado de trabalho. CÕmo a economia
da intensa propaganda em tomo do Plano Real, qUalquer balanço brasileira continua sob o efeito narcótico da receSsão, deixa~se de
desapaixonado concluirá que existem fundadas razões para se te~ gerar esse contingente de empregos, sujeitando milhões de jovens
mer pela sorte do programa econômico. A inlrodução da Unidade trabafuadores a buscar o sustento no drama quotidiano do biscate e
Real de Valor, o novo indexador que marca a transição de uma do subemprego.
-- Certamente a nova política êconômica não está coiltribi.linmoeda para outra, não tranqüilizou a economia. Sua vigência foi
precedida e sucedida de uma frenética remarcação de- preços, de~ do para melhorar os vergonhosos níveis de distribuição de renda
notando um alto grau de desconfiança dos agentes econôiiilcos _e no Brasil. Pelo contrário. E foi para evitar que esSã âlslilDUIÇão deàa sociedade em geral no programa econômico posto em prática sigual de renda aumentasse- como de fato está acontecendo - que
o deputado Paulo Paiin, do PT do Rio Grande do Suf, misto de popelo Governo.
Tivemos, então, a-repetiÇão de um fato que se tornou monó~ lítico e de líder sindical, propôs indexação mensal dos salários ao
tono no Brasil: todo programa económico sempre reserva perdas dólar. A proposta foi asperamente combatida pelo Governo e pelos
substanciais para oS trabalhadores, que perdem poder de compra núcleos mais conservadores da sociedade. Esses setores insuspeina desleal competição Com os preços, sempre em processo de re- tos admitem que a correção salarial tenha uma defasagem de duas
marcação. ·com a recente aprovação -da Medidã Provisória qUe tra- a três semanas ...
Embora tenha prometido não alterar os_ contratos, as rtotí~
tava da URV, foi incluído um novo artigo, que proíbe a correção
automática dos saláriOs ConvertidoS em URV ·em praZo inferior a Chi.S que estão na imprensa diária dão coD.ta de que o GovernO deum ano. Assim, encoJhem os salários, dispatam os_ preÇos, de for- verá ii:J.tervir, na transição para o Real, na forma de correção -ou
ma progressiva.
- nos valOreS Combinados entre as partes de contratos que ainda não
Há um consenso indiscutível no Brasil- para a sorte do Pia~ esteja~ atrelados â. URV, a partir do dia 1° de julho. Tal intervenno FHC2 teria sido meJhor que o Senador Fernando Henrique Car~ ção corresponderia à aplicaçãO de um redutor ou deflator sobre a
doso -tivesse continuado no Ministé:río da Fazenda. Sua correção calculada pelo índice contratual ou o valor combinado
permanência ali teria o méritO-deinfundir confiança: na açãO põlíti- entre- as partes nos contrãtos estabelecidos.
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Outro aspecto de indiscutível importância, Sr. Presidente,
SrS. Senadores, diz tespeito à conversão dos aluguéis. As entidades representativas dos inquilinos manifestam fundadas preocupações de que os reajustes de aluguel, quando da introdução da nova
moeda. venham a se verificar em ·ruveís qué não t:órtê-"Spondam aos
reajustes que tiveram os salários nos últimos tempos. Este é um
ponto delicado do programa. que poderá acresceritar mais dificuldades de sobrevivência aos trabalhadores que residem em imóveis

alugados. os quais constituem parcela majoritária no pais.
O Governo comprometeu-se em não me?Cer nos contratos.
Confirma-se que a disposição é -a de alterá-los. Tudo é obscuro a
respeito da sorte desse plano económico. Agora mesmo, o Ministro da Fazenda teve que se empenhar em uma luta com O diretor da
Receita Federal para evitar a sobrevivênciã. de um indexador - a
UFIR -,quando da introdução da nova -moeda. Ora, se o estabelecimento-do Real destina-se, segundo o GovemoL a 11eabar com a
indexação, que tem sido um instrumeiito de realimentação da inflação, ê claro que a manutenção ·da UFIR só poderia contribuir
para aumentar as desconfianças. jâ existentes, em relação ao programa econômico. Seria o próprio Governo- que nã.d confiaria em
sua politica econômica. Da discuss_ão surgiu uma decisão salomônica.
'
·Se os trabalha4ores das cmpres~ privadas acumulam perdas com a vigê:D.cia da URV, os servidores públicoS e os aposentados e pensionistas da previdêllciia ~stão __ sendo igualmente
penalizados. Os ótgãos de representação -sindical confirmam que
as perdas dos servidores públicos e dos aposentados, de um IDQdo
geral, são ainda mais significativas do que as dos trab_a)hadores
privados. O que se constata, des_ta maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o Plano Real não tranqüil:izÕà a _sOCiedade e tem
mantido os trabalhadores sob evidente arrocho salarial.
De um modo geral, os economifotas admitem que, com-a introdução do Real, os índic_es inflacíoD.ários êiliãO{fra.Stiéamente,
pelo menos durante certo tempo. IsSo porqüe O Governo atacou
três frentes consideradas fundamentais em qUalquer programa: que
se destine a reduzir drasticamente a :inflaçãO:-· o ãjuSfuTJ.SCal, a desindexação e a reforma monetária. Todos concordam, todavia, em
que a vitória contra a inflação nãO deverá durar mais do que até o
fmal do ano, quãndo novas pressões inflaciafáriã.SOêottetâõ-:·-E por que o programa está sujeito,-assün,- a chuvas trovoadas, em futuro próximo? Antes de mais nada, porque se àtie1ou a
revisão constitucional a interesses corporativos dos segmentos
mais poderosos da sociedade brasileira. Na verdade, esses interesses de grande poder politico condicionaram i reviSão constitucional, pura e simplesmente, à derrubada dos monopólios do petróleo
e das telecomunicações, que provocaria graves prejuízos à nação.
Seus notórios representantes no Congresso recusaram-se sistematicamente a qualquer acordo para aprovar uma reforma do sistema
tributário, esta sim, de importância capital para a reforma econômica.
De modo geral, importantes economistas advertirani que teria sido mais saudável para o Plano Real que a URV vigesse· por
mais tempo, contribuindo, assim, de forma mais eficaz, para o alinhamento dos preços. Nesta hipótese, os técnicos acreditam que a
introdução da nova moeda se faria sem maiores percalços, em prazo maior, com efeitos positivos no comba~_ às causas da :inflação.
Interesses puramente eleitorais teriam aconselhado anteciPar a vigência da nova moeda? Eis uma pergunta que muitas pessoas se
fazem.
Grandes economistas entendem que, mesmo com o Real, a
inflação não cairá a zero. Espera-se que, no primeiro mês, sitUe-se
em tomo dos 5% mensais, por causa do famigerado resíduo que
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acompanhará o Real. A expectativa é de que caia para 2 _ou 3%, a
seguir, reduzindo-se a 1% no quinto ou sexto mês após a implantação da nova moeda. Como não se promoveu uma reforma fiscal
adequada- incluindo-se a refOrma tributária -, a previsão é a de
que, no início do próximo ano, pc?Ssivelmente em janeiro, a inflação readquirirá novo ímpeto ascendente ...
Parece claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, -que o progfama
econômico poderia estar menos imune a riscos, se considerações
de natureza político-eleitoral não o tivessem acomparihado. Objetivos estranhos à natureza de um plano econômico certamente contribuíram para aumentar as desconfianças dos trabalhadores, dos
empresârios e da sociedade em geral.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores.

COMPARECERAM MAIS OS SRS:
Albano Franco - Alexandre Costa - Amir Lando - Gerson
Camata- Gilberto Miranda- Henrique Almeida- Hugo Napoleão
- Joãõ~ocha -José Paulo Biso!- Meira Filho- Onofre Quinan.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Sobre a mesa oficio
que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte
- Faça-se a subsÍiruiçãÓ soliCitada

em 24-6-94.

Brasília, 15 de junho de 1994.
Senhor Presidente:
Solicito sua especial atenção no sentido de determinar a
substituição dos representantes do PRN, integrantes da MPV n°
524, sendo que o Exn:t0 Sr. Senador _Áureo Me~o passará a integrála na condição de Membro Titular, e este Senador na condição de
Suplente.
Sendo o que se encontra para o momento, aproveito a oportunidade para apresentar-JhC proíesfOs de elevada_ estip:1a e distinta
consideração.- Sellador Ney Maranhão, Líder do PRN.
O SR. PRESIDENTEZMeira Filho)- Será feita a substituição solicitada.
A Presidência dispensa, na presente sessão, o período destinado à Ordem do Dia, nos termos do arL 174 do Regimento Inter.no.
Nada maís :&aVendo -a: tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de segunda-feira, às
14h30min, a seguinte

ORDEM DO DIA
I

PROJ];;TO DE DECRETO LEGISLATNO N• 44, DE !993
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos dO
375, VIII, do
Regimento Interno)

art.

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 44, de 1993 (ne 250/93 na Câmara do5:_ peputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radtodifosdo
sonora em .freqaência modulada na cidad~ de Lajeado, Estado do
R,·o Grande do Sul, tendo
Pareceres. proferidos em Plenário. em substituição à
Comissão de Educaçlo:
~ r pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
~ 2° pronunciamento: Relator. Senador Át.:reo Mello,
_ pela regularidade dos atos e proce~imentos concernentes à
proposição.
~~
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2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45 DE 1993
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VDI, do
Regimento Interno)

Votação, (!m turno único7 do Projetõ-- de Decreto
Legislativo n• 45, de 1993 (n" 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO
CAPINZ4L LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Capfiizal, Estado de Santa
Catarfna, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educaçlo.
~ t• pronunciamento: Relator: Senador- Amif Lando,
favorável ao projeto;
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na C(dade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituíçâo à
Comissão de Educaçlo.
- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento! Relator. Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que ren_aya a permissão outorgada à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqiiencia modulada na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em Substituição à
Comissão de Educaçlo:
• t• pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
2• pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição. ·

.

5

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52, DE 1993
(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VID, do
Regimento lnterno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo D0 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidatk de Santa Helena, Estado da
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educaç!lo:
- 1'" pronuneiamen~: Relator: Senador Ney Maranhão;
- r pronunciamento: Relator: Senador Atfonso
cam.argo. pela regularidade dos atas e procedimentos
concernentes à proposição.

w

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"• 48, DE 1993
(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VID, do

Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que renova a permissão da RADTO JORNAL
DO BRASIL LTDA.. para explorar serviço de radiodijúsão
sonora em freqüêncta_ modulada na Cidade do Rio de Janeiro.
Estado do Rio de Janeiro. tendo
Pareceres. proferidos em Plenário. Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão de Educaçio:
- 1e pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2e pronunciamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à proposição.

7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 55, DE 1993
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIn, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n° 55. de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concess(io outorgada à PAQUETA
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de
radiodifüsão sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Estado do Piau~ tendo
Parecer favorável. proferido cm Plenário. Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educaçlo.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994
(Ioclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)
Votaçilo, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308193, na Câmara dos Deputados).
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que aprova o ato que renova a outorga deferida à RADIO
CULTURA DE TJMBÓ LTDA.. parã it:iplorar serviço de
radiodifusão sonora-em- onda média na i:í71iide· de_ Timbó, Estado
de Santa Catarina. tendo
- - , Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educ3i;Ao.

9
.. ~
~
~
PRO.niTO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato q~e renova a ci:Jncessdo outorgada à RADIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifosão de

sons e imagens (televisão) na•Cidade de Santarém, Estizdo do
Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu CarneirO, em substituição à Comissão -de EducaçAo.

10
PROJETO DE DECRETO LEGlSLATIVO N" 10, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
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12
PROJETO DE DECRETO LEGISL4.l'IVO N• U, DE 1994
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375~ VIII~ do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO -SUL- para executar_ serviço de
__ _radiodifusão sonora em fre_qüência modulada na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator:
Seóador Meira Filho. em substituição à Comiss_ão de Educação:
~ t• pronunciamento: favorável ao projeto;
2• pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.
M

.
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PROJETO DE DECRETO LEGISL4.TIVO N"18, DE 1994
(lnclufdo em Ordeni do Dia nos termos do art. 37S, Vm, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252193, na Câmara dos Deputados)~
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
tendo

Parecer favorável, proferido em PlenáriO. Relator: Senador
Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão de Educaçio.

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto _
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Cãmãra dos Deputados),
14
que aprova o ato que outorga permisslio à FUNDAÇÃO Pe.
PltO.niTO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifosllo
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, vm, do
sonora em freqüência modulada, com fins exclu$.ivamente
Regimento Interno)
educativos, na Cidade de Noyo Hamburgo, Estado do Rio. Grande
do Sul, tendo
Votação, em turno úniCO, do ProjetO de Decreto
Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário, em Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmara dos Deputados),
substituição à Comissão de Educaçlo.
que aprova o ato que renova a concessdo outorgada à TV
• t• pronunciamento: Relator: Senador João França,. TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de
favorável ao projeto;
sons e imagens (televisão) na Cidade de AnápoliS, Estado de
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela Goiás, tendo
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educaçlo.

15
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO N" 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno- único, do Projeto de Decreto

Votação, em turno úri.ico, do Projeto de Decreto
Legislativo n' li, de 1994 (n' 2ô5/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão Õutorgada à S.A.
RADIO VERDES MARES. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.

Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAi para executar
-seYviçá de radiodi_fosao sonorii em freqüêncta modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo

Parecer favoráveL. proferido em Plenário, Relator. Senador
Lucfdio Portela, em substituição à Comissão de Educação.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Votaçio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o
art. 236 da Constituiç4o Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, tendo

Pareceres

Sábado 25
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~sob n° 132,: de 1994, da Comissão de Constltuiçl~
Jusdça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n°s I e 2
- CCJ, de redação, que apresenta;
- de Plenário, Relator. Senador Magno Bacelar, em
substituição à Comiss!o de Constituiçio, Justiça e Cidadania.
pela rejeição das emendas n"s 3 a 26, de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) sessão.
(Levanta~se

a sessão às 1Oh24min.)

Está encerrada -a

MESA
Presidente

HumbertoLucena_PMDB _PB

t• Vlce--Presidente
Cbagas Rodrigues_ PSDB _PI

2° Vice-Presidente

LevyDias_PTB _MS
1• Secretário
Júlio Campos _ PFL,;,. MT

2•Secretárlo
Nabor Júnior_ PMDB _ AC

3• Secretário

I

LIDERANÇA DO PMDB

Líder
Mauro Benevides
Vice~Líderes

Cid Sabóia de C&valho
Garibaldi A1ves Filho
José Fogaça Ronaldo
AragãoMansueto de Lavor

LIDERANÇA DO PSDB
Lider
Mário Covas

Vice-Lider

LIDERANÇA DO PDT
Lide r
Magno Bacelar

LIDERANÇA DO PRN
Lide r
Ney Maranhão
Vice-Lider

Áureo Mello

LIDERANÇA DO PP

lmahy Magalhães
LIDERANÇA DO PFL

Júnia Marise _ PRN _ MG

4• Secretário

Vlce-Lider

Valnúr Campelo

Líder
Irapuan Costa Júnior

Lider

LIDERANÇA DO PPR

Marc<>Maciel
Nelson Wedekin _ PDT _ SC

Vice-Líden:s

Lavoisier Maia _ PDT _ RN

Odacir Soares

Lucídio Portella _PDS _PI
Beni Veras_ PSDB _CE

LIDERANÇA DO PSB

Carloo Patrocin..io _ PFL _TO

Lide r

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder
Pedro Simon

Lide r
Epitácio Cafeteira

Suplentes de Secretário

José Paulo Bisol

Vice-Líderes
Affonso Camarg_o
Esperidião Amim
Moisés Abrão

LIDERANÇA DO Pf
LIDERANÇA DO PfB
L!der
Jonas Pinlriro

Lide r
Eduardo Suplícy
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---BRASÍLiA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO------------------------l-ATADA 73"SESSÃO,EM 27DEJUNHO DE 1994
!.l-ABERTURA
..
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Requerimentos
- N" 481, de 1994, de autoria do Senador Amir Laudo, solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias
6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de junho do corrente ano.
Votação adiada por falta de quorum.
- N' 482, de 1994, de autoria do Senador Cid Saboia de
Carvalho, solicitando que sejam corisideradoS,-Como licença autorizada, os dias 23, 24 e 27 do mês de junho do ano em curso. Vo-

tação adiada por falta de quorum.
- N° 483, de 1994, de autoria do Senadvr José Eduardo, solicitarido que seja considerado, como licença autorizada, o dia 27
de junho de 1994. Votação adiada por falta de quorum.
- ~ 484, de 1994, de autoria do_ Senador Marco Made1~ solicitando a convocação dos SrS. Dom IVIauro Morelli, Bispo de
Duque de Caxias, ·e Doutor Heibert --de _S_ouza;- iespectivamente,
Presidente e Secretário do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), para prestarem esclarecimentos que menciona
e jUstifica.
1.2.2 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofícío n° S/54, de 1994 (ri0 2.3_21/94~ ria
origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, solicitando autorização paTa que- o Governo do Estado do Mato Grosso possa
emitir Letras FmanceiraS do Tesouro do Estado do Mato GrossoLFTE-MT', cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencívell;lo 2° semestre de 1994.
-Recebimento do__Ofício n° 77/94-P/MC, do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 16
de junho do corrente ano, que deferiu, em-parti, ·o pedido dê medida liminar, concernente ao PrOcesso n° 1.055-7/600, de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEVIDES- Considerações sobre o
próximo recesso parlamentar de julho e as diversas matérias pendentes de apreciação.
SENADOR JOÃO FRANÇA- Avison' 830, do Ministro da
Justiça, respondendo infonnaçôes solicitadas- por- S. Ex•, atravês

- do Requerim~nto D0 223794, sobre à- atuação da Funai em Roraima
que, no seu entender, é danosa à população não indígena daquele
Estado.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Solicitando da Presidência urgência na tramitação de requerimento de informações de
&!Ja autoria, ao :M:inistro do Desenvolvimento Regional, sobre a
transposição das águas do rio" Sãó Francisco. Observações sobre o
programa governamental de transposição das águas do rio São
Francisco.
SENADOR AUREO MELLO - Resolução n' 2.008, do
Banc-o-Central, excluindo a CEF de promover operações que destinem recursos aos Estados, Distrlió Federal, Municípios e suas respectivas autarquias, oriundas do FGTS e dos demais fundos sociais, pataIinanciar prOgramas sociais de grande envergadura.
SENADOR ODACIR SOARES- Auditoria do Tribunal de
Cantas 4a União junto ao Ba!ico Nacional de Desep.volvimento
Econômico e Social, apontando inúmeras irregularidades e falhas
que Comprometem Seriamente o desempenho dessa instituição financeira, conforme relatório do l\IIinistro Olavo Drummond, referendado pela Decisão Plenária n° 315/94.
SENADOR REGINALDO DUARTE - Graves oouseqüências da persistente queda da produtividade da cultura do algodão
no Estado do Ceará.
·
··- ·- .SENADOR AMIR LANDO- Processo de privatização em
curso no País.
1.2.2- Comunicação _da Prçsidência
- Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos
do art. 174 do Regimento Interno.
1.3- ENCERRAMENTo

2 -ATO DA COMISSÃO DIRETORAN' 11, de 1994

3-ATOS DO DffiETOR-GERAL
- - N"' 75 a 77, de 1994
4-ATADECOMISSÃO
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VlCE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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EXPEDIENTE

Centro Gráúi:o do Senadq_Fed!'f1U
MANOEL~ELADEMAG~

FLORIAN AUGUSTO COUI'INHO MADRUGA

Diretor.. Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SD...V A MAIA
Diretor Executivo
LUIZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR
Diretor Administrativo
LUIZCARLOS BASTOS
Diretor btdustrial

Di~tor Adjunto

DIARIO DO CQNGRESS . NACIONAL

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS
Semestral - - - - - - - - 23,53 URV

Ata da 73a Sessão, em 27 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Regina/do Duarte e Jutahy Magalhães
·.ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESE!YTES
OS SRS..SEN.ADORES:
•.
Alfredo Campos - Amir Lando - César Dias - Coutinho
Jorge -- EPitácio Cafeteíra - Espcridião Amin - Iram Saraiva João Calmon - João França - João Rocha- Josaphat Marinho José Richa - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor- ~arco Maciel- Marluce Pinto- Mauricio_ -Cprrêa- Mauro Ben_evid~s- Meira Filho - Reginaldo Duarte - Ronaldo Aragão.

O SR.. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- A lista de pre-sença acusa o comparecimento de 21 Srs. SenadOres. Havendo nú..:
mero regimental. deClaro aberta a se~são.
-- -~--- ~ -_ ~ ·Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos·- ~~alhõ-~Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido o-seguinte
REQUERIMENTO N• 481, DE 1994
Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 13, § 1", do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja concedida licença nos dias 6, 7, 8, 9, 10,
13, 16. 17, 20, 21,22 e 23, para CO!Ílparecerna cidade do Rio de
Janeiro a ato público sobre a Revisão Constitucional, promov.ido
pela ABI, e para atender a compromissos políticos partidáriOs D.o
Estado de Rondônia.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1994. - Senador Amir
Lando.
·

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) -A votação do
requerimento fica adiada por falta de quQrum.- ~ =
Sobre a mesa, requerimento que será lido:pel_o Sr. 1° Secretário.
c-

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 482, DE 1994_
Senhor Presidente,
O Senador infra-assinado, nos termos do que dispõe o arti~

go 13, § 1°, do Regimento Interno, requer a Vossa Excelência, depds de ouvido o Plenário, seja considerada, como licença autoriZáda as ausências das sessões dos dias 23, 24 e 27 do mês de junho do corrente aito, uma vez que o requerente, nas meri.cion:actas
datas, participa de compromissos~artidãrios no Estado do Ceará.
Saia das Sessões, 27 de junho de 1994.- Senador Cid Saboia de Carvalho.

o- SR.. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- A yotação do
requerimento fica adiada por falta de qUorum.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É_ lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 483, DE 1994
- ----SenhorPresidente,
Requeiro~ nos termos do § 1° do art. 13 do Regimento Interno, seja considerada como licença autorizada a minha ausênCia aos
trabalhos da Casa no dia 27 do corrente, em virtride de ter perma-neCido rio meu Estado, o Paraná, realizando contatos político-partidários.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1994:- Senador José
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) - A votação do
requerimento fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte
&EQUERIMENTO-N• 484, DE 1994
Senhor Presidente,
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, com fundamento- no
artigo 50, da Constituição de 1988, nos lermos da nova redação
dada pela Emenda Constituçional-Qa Rev1são b 0 2 e de acordo com
-o Regimento Interno desta Casa, s_ejam convocados o Presidente e
o Secretário do Conselho Nacional de Segurança Alimentar
(CONSEA), respectivamente, Dom Mauro Morel!i, Bispo de Du-
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que de Caxias, e o Doutor Herbert de Souza (Betinho), parã prestarem esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil, no
Brasil, espe.cialmente nas regiões mais pobres, e as sugestões e
medidas que o órgão proporá ao-Senhor Presidente da República,
Justificação

Como é do domínio ptiblico, em que pesem os esforços dos
governos- Federal, EstadUais e Municipãis-- e dã SoCiedade civil,
mormente através do "Pacto pela Infância", dõ quai faZem parte
membros do Poder Executivo, COngresso Nacional, MinistéÍio PQblico, Organizações Não-Govema.menJais e in~tituiçõeSlrit.emadO
ruris, conio o Unicef, não conseguimos _melhor~ i?l?stanci~nte
a situação do" menor carente. Recente pesquisa realizada pela Pastoral da Criança da
CNBB, amplamente divulgada, mostrou que, ano passado, a taxa
de mortalidade infantil cresceu 15% no território nacional.- O qúadro, segundo a referida pesquisa, continua dramático em 1994,
mormente no Nordeste que registrou, no prime4"o t.ri.Iries~e, cresci~·
mento de 30%.
O jornalista Gilberto Dimenstein em artigo publfcado na
edição de sábado passado, na Folha de S.. Paulo, observa:
Estima-se que, devido a esse aumento, aproximadamente mais de dois seres humanos estariam morrendo
a cada hora (repito, a cada hora) antes de con:iPfetareni
um ano. A imensa maioria é vítima de ·doenças facilmente evitáveis. Daí se vê até onde vai a estupidez humana.

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oportima.menfe:--~ ·
A Presidência recebeu do Banco ·ce!ltial dO"sfaSil-o OfiCio
n° S/54, de 1994 (n° 2.327/94, na origem), solicitando, nos terin.Os
da Resolução n• 11, de 1994, do Seuado Federal, autorização para
que o Governo do Estado do Mato Grosso possa einitii Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFTE-MT, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no segundo semestre de 1994.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- A Presidência
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recebeu do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ofício n°
77/94-P/MC, que em sessão plenária realizada no dia 16 de junho
do corrente ano, deferiu, em parte, o pedido de medida liminar
concernente ao Processo n° 1.055-7/600, de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
A matéria será despachada à Comissão de Constituição.
Jl.!stiça e Cidadania para conhecimento.

...~ vi:;t<::i a enfrentar tão grave questão.

O Congresso nacional não pode, pois, ·-deixar de &bater e
,rerecer sua celebração ao ·enfrentamento do assUntO. O liOSSO
Jheamento pesará como um Iabéu, sobretudo se considerarmos o
empenho de setores expressivos da sociedade brasileira. Enflm,
sem remédios heróicos, compartidos por toda a sociedade e pactOados . .:odas as forças políticas, vamos continuiD- a ver sombrias as perspectivas de promovermos um autêntico projeto de de-:
senvolvimento.
Daí o requerimento de convocação, de dirigentes do Consea, órgão criado pelo Presidente Itamar Franco, para propor medidas para minorar os agudos índices de pauperismo que ainda marcam largas parcelas c4l população, especialmente crianças e adolescentes.
Valho-me para esse frm de modificação recentemente inserida no artigo .SO da nossa Carta Magna, através de Emenda Constitucional de Revisão n-o 2, que autoriZa a convocação de ntitulares
de órgãos dhetam.ente subordinados à Presidência da República".
Sala das Sessões, 27 de junho de 1994. - Senador Marco
Maciel.
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O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) - Há oradores
inscritos.
nobre
Sencidor.
Mauro
Benevides.
Concedo
a pafavra
• .
.
.. •
•
•• . •
.c:.. ·.
•
' • ,...
•
.
. -: ..
.. . . ; ,,.. :· •
·~

ao

~

~

_o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-se
Srs. Senadores, minha presença na tribuna, na sessão de hoje, objetiva sobretudo alertar as Lideranças da Casa e o Sr. Presidente do
Congresso para a proximidade do término desta etapa do petiodo
legislativo, jã que em 30 de junho, por um imperativo constitucional e regimental, nós·; ~o Congresso Nacional, deveremqs- entrar
em recesso.
Ocorre. Sr. Presidente, que importan~s matérias se encon=
tram pendentes de deliberação, principalmente na outra Casa do
Parlamento, onde, em termos de matéria eleitoral, os Srs. Deputados deverão decidir sobre o projeto referente a bônus eleitorais,
que seriam dedutíveis parcialmente do Imposto de Renda, e sobre
a colocação de duas umas em cada cabine eleitoral.
Pelas informações que··recolhi, Sr.. Presidente, essas duas
matérias estariam pautadas para deliberação na sessão de quartafeira da Câmara dos DePutados. Que tempo disporia o Senado,
como Casa revisora, para examinár essas duas iinportantes pfoPiJsições? No dia 29, jX>rtanto, a Câmara decidiria. No día 30, que é o
prazo fatal deste periodo legislativo na sua primeira etapa: ó Senado ~~a que decidir; regimentalmente, seria impossível fazê-lo.
Por conseguinte, Sr. Presidente, na tarde de hoje, permito-me sugerir a V. Exa, que preside neste instante o Senado Federal, e aos
Sri. Senadores aqui ·Presentes, que as Lideranças conjuguem esforços para garantir o funcionameD.to desta Casa pelo menos até o dia
9 de..fulho. Para que isso ocorra sem ô.IiuS para o Tesouro Nacion.al~ a Solução seiia apllcar-se, no caso, o dispositivo d6 § 2° do ·ãit.
57 nOssa carta:
..

a.

A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação
do projeto de lei de diretrize.s orçamentárias.
·- ._~este caso. Sr. Presidente, o Sr. Senador Humberto Luc_ena
- que tem a imensa responsabilidade de presidir o Senado Federal
e o Congresso Nacioo.al - reteria a votação da Lei .4e Diretrizes
Orçamentárias, para qUe pudéssemos decidir sobre as proposições
por mim referenciadas e outras que, com igual relevância, merecessem a nossa decisão antes do encerramento desta primeira etapa do período legislativo.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Com prazer, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Quero acentuar a oportunidade
de sua intervenção, nobre Senador Mauro Benevides. O Congresso
passa por uma fase em que está sujeito a tamanhas críticas que não
é possível que essa matéria não seja decidida em termos muito claros. ~-e não podemos entrar em .recesso sem votar a Lei 4~ Diretrizes OrÇamentáriaS, cumpre uma deliberação. Na medida do possível, essa çleliberação hã de ser tomada mediante entendimento entre os Piesidentes das duas Casas.. Além disso, iplpõe considerarse qUC vamOs entrar na segunda fase do ano sem que esteja tam-
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bém votado o Orçamento da República.
O SR. MAURO BENEVIDES- O que é muitograve.

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• o diz muito bem. Pouco
importa que o Governo haja retirado o Orçamento para revê-lo e

tenha demorado na devolução-ao CongfeSSo.-N'o m~eri.to-em que
foi devolvido, a responsabilidade ê nossa; e a opinião ~PifuliCa nào
entende que entremos no segundo semestre sem votar a Lei de
Meios. Dir-se-á que o ano é eleitoral, mais importaftte para decidirmos logo a proposição, porque pior será, com a coosideração da
matéria, a partir de agosto, quando, faltando dois meses para o
pleito, dificilmente o Senado e a Câmara terão número. Contudo,
se fizermos um esforço razoável, poderemos liquidar essas roatêrias durante o mês de julho e nem será precisb sacrificar todo o
mês. V. Ex• propôs. com muita propriedade. a apreciaçãc> da matéria.

O SR. MAURO BENEVIDES-: Muito grato a V. Ex', ·nobre Senador Josaphat Marinho, que, cotll a sua claifVidência, o seu
tirocínio, a sua experiência da vida legislativa brasileira, concordando com a minha tese, lembra-nos que, além da Lei ·de Diretrizes Orçamentárias, deveremos empenhar-nos--pará votar o Orçamento da República.
O que se registra hoje no CongreSso Nacional, em função
de fatos que não cabeJ;n ser relembrados agora, é um acontecimep.to verdadeiramente inusitado na nossa tradiçãO legislatiVa: esta.:.
mos praticamente em meio ao exerCíciO flna:Qceiro sem qrie tenhamos votado a Lei de Meios respectiva.
·
·
Portanto, Sr. Presidante,
Reginaldo"'Oi!arte, se vamos protelar por nove dias essa primeira etapa do :Perl.odo legislativo, para apreciarmos, com amparo na Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deveremos fazê-lo para o próprio Orçamento da União e, igualmente, para aquelas matérias por mim agora referidas, que, intrinsecamente, se vinculam_ à normalidade do
pleito: as duas umas para cada cabine eleitoral e, n3.tura.hJ:!,ente, os
bônus eleitorais dedutíveis do Imposto de Renda, como prevê o
projeto em tramitação na Casa Todavia, não se pode, se aprovados esses dois projetos no dia 29, exigir do Senado Federal que
num dia apenas, no dia 30, cumpra a sua missão de Casa Revisora.
Ainda mais porque, em razão da modificação regimental procedida, não teríamos condições de garantir o regime de urgência para
esses dois tipos de projetes.
A minha presença, portanto, boje, aqui na tnOuna do Senado Federal. objetiva, sobretudo, deixar predispostas a uma decisão
as nossas Lideranças e, sobretudo, o Presidente Humberto Lucena,
para que esse homem com tantos anos de vivência legislativa e
com a responsabilidade que tem, neste instante, adote, sem· tardança, sem qualquer tipo de procrastinação, as providências necessárias, conversando com as Lideranças desta e da outra Casa do
Congresso. a f:tm de que tenhamos efetiVa.mente uma decisão a
respeito desse importante assunto.
Muito obrigado.

Senador

O SR. JOÃO FRANÇA- Sr. Presidente, peço a palavra
para fazer uma breve com!lllicação.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldô Duarte)- Tem V. Ex• a
palavra.
·O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Para uma comunicação.)- Sr. Presidente, Sr:'_ eSrs. S~nad~, faço uso da palavra
nesta tarde para comuniCãr
_Se~~ Federal o rec_ebimento do
Aviso n• 00830/MJ, do Exm• Sr. Minislí:o de Estado da Justiça,
que encaminha respostas ao Requ-erimeD.tO de Informações n°
223/94, de nossa autoria, aprovado pela Mesa do Senado, acerca

·ao
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da atuação da FUNA1 -c Fundação Nacional do Índio, em Roraima.
Na ocasião, gosülria de solicitar ao Sr. Presidente a transcriçãO
destes documentos nos Anais desta Cas3:-_
_
__
Gostaria ainda de destac:JI a importância-aos esclarecimentos prestados pelo Ministério da Justiça, que, de forma clara e evidente, comprovam a nefasta atuação da Funai em Roraima, desenvolvendo ali uma política de demarcação de á.I:eas indígenas frontalmente contrária ao desenvolvimento do Estado e em total desrespeito aos direitOs das poPUlações não índias,- que têm sofrido
desapropriações de terras e benfeitorias sem asju~tas e devic4ls in_ _
--.- ·-- -,
'
denizações.
.

qu.e

estes
. Espero, portanto, Sr. Presidente e Srs. -SeD.adores,
documentos sirvam como instrumento para a reflexão de V. ExaS,
bem. como doS: demais membros do Çongresso Nacional, para que
possamos discutfr e p!Omovei as mUdanças- que se fa.Zeri:ú::tecessárias na atuallegislação e na própria Consiiiuição Federal, no CapítUlO.- referente ao índio, sobtettido para que toda demarcaçãO de
áreas indígenaS seja en:carida como
prob1eiD.a de segurança nacioil.al e para que o Congresso Nacíón-al tenha uma participação
efetiva nessas questões.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

um

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JOÃIJFRANÇA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
OE.SM/416/94

Em 23 de junho de 1994.
A Sua Exa o Sr.
Senador João França
Senado Federal

Senhor Senador,
Tenho a honra de encaminhar a V. ~a cópia das informações prestadas pela Fui::t<lilção Nacional do fudio, do ~stério da
Justiça, sobre os quesitos constantes do Requerimento de Informações n• 223, de 1994.
.Primeiro secretário, -em
Atenciosamente, Senador
exercício.
Aviso n° 00830
Brasília, 17 de junho de 1994.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Júlio Campos
Primeiro-Secretário·da Mesa do Senado Federal
Brasilia-DF
Senhor Senador,
Acuso o recebimento do expediente SM/n° 362, de :3 de junho.de 1994, através do qual essa Primeira Secretária encaminhou
a este Ministério pedidos de informação do nobre Senador João
F:r.m::tça, contidos no Requerimento n° .223, de 1994, aprovado pela
Mesa do Sena<!() Federal.
..
A propósito, encam..inho a Vossa Excelência a documentação inclusa, com os dados solicitados pelo ilustre Senador reque-

rente.
Atenciosamf'\D.te, Tbéo Pereira da Silva, Ministro de Esta~
do da Justiça Interino.
RESPOSTA AO ITEM 1
DO REQUERIMENTO N' 223/1994
(Do Nobre Senador João França)
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RESPOSTA AO ITEM 2
DO REQUERIMENTO N' 223/1994
(Do Nobre Senador João França)

A
Senhora Oiretora de A!suntos Fundiários,
Com relação ao item 2 do Requerimento n?
223/94, do Senador Joio França, informamos constar neste Departamento Fundiário
o pagamento de benfeitor! as consideradas .de boa-fé implantadas em áreas indígenas do Estado de Roraima:

AI. ANANAS
Ol·ANTONIO GONÇALVES DOS ANJOS
AI.ANINGAL
DI-ANGELICA DA CONCEIÇ~O PIRES DE SOUSA
02-DURVILLE MILHOMENS MARANHAO
03-JOSE CAMPANHA VANDERLEY
AI.ARAÇA
.
OI•ANA DA COSTA CUNHA
02-CALISTO PEREIRA SALES
03-FLAVIO DIAS DE SOUZA CRUZ
04-FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
05-HILDA DOS SANTOS MOURA
o6·JACI PEREIRA DE MATOS
07-JALBA DE OLIVEIRA VALE
úS·JAUMAR PEREIRA DA SILVA
09-JOAQUIH DE HATOS
lO-JOSE ENO CAREIRO DE ALBUQUERQUE
11-JOSE PEREIRA DE HATOS FILHO
12-LOURENÇO ALVES PEREIRA JUNIOR
13-LUIZ SAMPAIO CABRAL
14-HARIA BRANCO RIBAS GALV~
15-ARLINDO DE HOLANDA BESSA
16-0N!LOO PEREIRA DE MATOS
!]-OSVALDO ALVES DOS REIS
18-SEBASTI~ BENfClO DA SILVA
19•TOMt VIEIRA DA COSTA
20-VALDIR MONTEIRO PEIXOTO
21-ANTONIO PEREIRA DE HATOS
22-EFIGENIO DA SILVA WANDERLEY
23-JOSE CAMPANHA WANDERLEY
24-JOSE MANTOR DA SILVA MELO
25-CLETO LARANJEIRA RIBAS

26-CLODI BESSA FIGUEIRA
27-JOSE LARANJEIRA RIBAS
AI.CAJUEIRO
01-LEONTINO MESQUITA PINHEIRO
02-PRELAZIA DE RORAIMA
03-PAULO VITOR SALES MAGALHÃES
04-SANDRO MARIA MAGALH~ES DA SILVA
05-SEBASTI~O DA SILVA CARNEIRO
AI.HANGUEIRA
DI-CARMELITA IRENEG
02-JOSE DE ARAOJO QUEZADO
AI.HANOA-PIUM
01-ALPHONSO THOHAZ NRASHE
02-DARCY DE ALENCAR HACEDO DE FIGUEIREDO
03-JOAO ARTUR DE LIHA
04-HANOEL MARTINS DA SILVA
OS-RAFAEL GOMES DO NASCIMENTO
06-SEBASTIANA BARRETO DE SOUZA
D]·SEBASTI~O DE OLIVEIRA PEIXOTO
08-SONIA HORAES GOMES
09-VWULPSLANDER ANTONIO PIMENTEL TRAJANO
AI .PONTA DA SERRA
OI·ALDO TURRA
OZ·DILSON CABRAL DE MACEDO
03-HIRAN HANDEL GONÇALVES
04-JOAQUIH GOMES DOS SANTOS
AI. SUCUBA
01-ANTONIO NONO RODRIGUES
02-ISABEL DOS PASSOS DA SILVA
03-PEDRO ROQUE
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AI.WAI WAI

DeYido is inúmeras mudani'as introduzidu no'
siste~~~J~ monetirio nacional, com • extinçiio e surgimento de virias

01-ALTAMIRANOO VIEIRA
02-JOSE MARIO FRIPP
03-PAULO CORREIA SOUTO
AI.JABUTI

moedas e índices, e i exiguid<~de do u~o par• levanur e unifor-=.
mlzar os valores ao longo dos últimos anos llll\ que:; ocorreram as i,!! __
denlzações, delxattas de apresentar os valores du mes!Ms.
Do exoosto, sugerimos o JH'osseguirnento deste

na contormido11de com o dcspo~cho do Senhor Presidente

01-ANTUZA CANTAS DA SILVA

i iniciill.

Em 15/06/94

AI.CANAUANIH
01-MARIA JOSE; CADEIRAS
RESPOSTAS AOS ITENS 3 E 4
DO REQUERIMENTO N' 22311994
(Do Nobre Senador João França)
IN~TITUIÇú

S RELIGIOSAS EM AREAS INO(G(NAS-

ESTADO DE RORAIMA

,..

~

ATIVIOAOE

AREA INDfGENA

HNTB

H.issionãria

Yanomaml

Socied. lntcrnac:. de Lingulstlu/SIL

Hission.iria

Varias • RR

Asstmblêia de Deus

Missionária

Araçã - RR

S/Autori zação

Di<Xc:se de Roraima

Missionária

R.Serra do Sol

i/Autorização

lgn ja Hetodi su

Missionária

Yanomami

S/Autorlzaçio

Missionária

R. Serra do Sol

Vencida

lnst. da Consolata p/Hiss.EstraJg./IHC

Missionária

Yanc:xnami - RR

$/Autorização

~io,:se de Roraima

ttissloniriõi

Yancmami - RR

$/Autorização

INS ITUIÇAO

~

.

OBSERVAÇOES

AUTOR I ZAÇAO

iMi s ão Novas

Tribos do Brasil

~issjo Evangelica da

Amazõnialtu:vA

-RR

-·

~

Vencida

Convcn. 08/88 c/vigillci.ade O) anos.

Vencida

Convcnlo 0../88
03 anos

vlgetacla-

lnst.buscou firmar conv. ·
c/ õrga~ em 1993.
Conv.09/88 e/vigência
03 .anos

de

Em o8.0"·'" .a fUNAI expediu lr.strução Norrnat iva N? 802/PRES/Sif
pata regulamentação de lnst. ~eligiosas em Areas lnOigcnas •

..,.r_le-'-+;'- IN~TITUIÇOES

GOVERNAl1ENTAIS E

INS.tTUIÇA:O

NA~ ~OVERNAHENTAIS
ATI VI OAOE

1-

fundação- Hac iona I de Saúde - D!oY

QUE ATUAH NAS A. INDÍGENAS YANOKAHI E RAPOSA SERRA 00 SOL
AREA INDIGENA ·

AUTOR I ZAÇAO

Assist.Saúde

Yanomami/R.S.do Sol

lnst. Governam.

de Polícia Federal

Policiamento

Yanonami/R.S.do Sol

lnst. Governam.

Bat. lhão de Infantaria da Selv•.

Ativ.Hi litar

Yanonami/R.S.do Sol

lnst. Governam.

Médicos sem Frontei~as (Holand.)

Assist .Saúde

'l'ananaml/R. S. do Sol

CGEP/9~ - 01.1

Hedtclns du Honde

~ss i st

Y.anomami

CGEP/9~ - 0~3

Te~re

Cont ro. Tuberc.!
Jose

YomomM I

Assit.Saúde

'l'anomaml

Dep.

~tamento

des Hommes/SuiÇA

Comi~.p/Criaçio-

CCPY

.Saúde

CGEP/9~ - Ol~

do Parque Y.ancmami
Conv.OI]/83

OBSERVAÇ~O

Quando so I i c I t•da
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O SR PRESIDENTE (Regina! do Duarte) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSBD- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- SI. Presidente, S~
e Srs. Senadores, queria fazer um apelo de orde01 política, administratiVa e pessoal.
Na última semana, encaminhei à Mesa um requerimento de
informações para o Ministro Aluizio Alves a respeito desse projeto
de transposição das águas do São Francisco. QUero fãier Um ápelo
à Mesa, e principalmente à sua Assessoria, para que coordene junto ao Presidente Humberto Lucena a aprovação deste requerimento
ainda antes do recesso, para que possa ser encaminhado ao Ministério e para que tempo de resposta decorra no período de recesso,

senão perderá o efeito, porque querem fazer a licitação jâ e1n agosto.
Temos, então, de ter essas respostas antes de agosto, para
sabermos como encaminhar qualquer outra soluçãõ de ordem política, administrativa Oifjurídii::a.
·
Este é o apelo que faço à Assessoria da Mesa: para que
coordene junto à Presidência o encaminham~to deste requerimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto me traz à tribuna na tarde de hoje.
A transposição das águas do rio São Francisco para os Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte tem
sido alardeada como a redenção da agricultura e da economia nordestinas. O entusiasmo juvenil que se instalou nos meios políticos
e empresariais, e em segmentos diversos-da sociedade, dá-nos a
impressão de que, repentinamente, desc60rlli:::se a solução mágica
para pôr fnn ao sofrimento cotidiano e secular que a--seca impillie
a milhões de nordestinos miseráveis.
-0 assunto, de uma hora para outra, g~ou manchetes nos
jornais-e destaque nos noticiários das emissoras de rádio e televisão. No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a idéia não é novidade alguma, como também não é uma solução mágica, de eficácia e viabilidade económica comprovâdas. Se assim o fosse, certamente já teria sido executada por pelo menos um dos numerosos
governos que se sucederam desde o início do século, ou deSde o
século passado, para ser mais rigoros9,-quando já se aventava a
possibilidade de levar ao semi-árido nordestino as águas do São
Francisco.
Para melhor compreender o projeto que ora o Governo Federal se propõe a executar, bem como ·as razões que· fundamentam
a polêm.ica: em torno -dessa obri. precisamos recuar no tempo. Veremos, então, que já no Império sonhava-se com a interligação das
águas do São Francisco com as do rio J aguanOe, por meio de um
canal de 200 quilômetros de curso, ampliando as possibilidades de
navegação e de abastecimento. Anos mais tarde o engenheiro André Rebouças proporia a interligação das bacias do São Francisco
e do Tocantins, e, conseqüentemente, a do Amazonas.
· Em 1935, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas criou a ComissãO de Estudos do Rio São Francisco, que se
manifestou contrariamente ao desvio de suas águas, alegando que
o rio deveria ser utilizado para servir prioritiuiamente -ãs- regiões
vizfuhas. O Mnistro da Agricultura do Governo Getúlio Vargas,
Apolônio Salles, que em 1944 visitara c Vale do Tennessee, nos
Estados Unidos, e ali observara a transformação- de uma terra pobre em uma região rica; a partir da construção de grandes represas,
preocupou-se com a regularização do rio São Francisco, objetivando o·aproveitamento do seu potencial para mültiplas fmalidades.
No início da década de 80, ciri3.ndo Mário A.ridreazza era
:Ministro do Interior do Governo João Figueiredo, a idéia ganhou
corpo novamente, com a elaboração do projeto que preVia a transposição das águas do Velho_ Oúco. O projeto, ora desengavetado,
não foi adiante, dadas as düiculdades de ordem técnica e fmancei-
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ra. Agora, inobstante a existência de pareceres contrários- à obra,
sua execução é anunciada pelo Gove111o Federal, que parece estar
decidindo com pressa e sob pressão: a sociedade civil não foi chamada a opinar, e o projeto foi sonegado ao corpo técnico e dirigente de vários: órgãos envolvidos com a disponibilidade hidrica e
com o desenvolvimento da região.
Na discussão que_ se estabeleceu sobre a decisão do Governo Federal, há verdades incontestáveis e argumentos questionáveis, por vezes até falaciosos. Ninguém ignora· que a seca tem provocado 9-an-os incalculáveis ao Nordeste e ao Brasil, não apenas do
ponto de vista econômico, mas também do social, impirigindo a
milhões de pessoas uma vida miserável, em meio à fome, à doença
e freqiientemente à morte prematura. Da mesma forma, ninguém,
em sã consciência, pode negar as vantagens da irrigação, c-apaz de
transformar em produtivas as regiões semi-áridas, como aquelas
pa~_ onde se quer levar as águas do São Francisco. A agricultura
irrigada da Califórnia é um claro exemplõ da eficiência desse modelo: o cultivo de uma área de apenas 3% do território americano é
sufiCiente para abastecer 40% daquele mercado, com resultados no
Pffi equivalentes a 600 bilhões de dólares.
A questão que levantamos, no caso, não é a eficiência da
agricultura irrigada, mas a conveniência de desviarem-se as águas
do São Francisco quando os Estados nordestinos dispõem de outros meios para combater a seca, e.mais: quando a própria regiãO
adjacente ao Rio São Francisco não foi "aiD.da contemplada com
projetes de irrigação nas mesmas proporções do seu potencial hi4rico. Não se compreende, por exemplo, que se fixem metas giganteSCaS de irrigação a longa distânCia quandO na área banhada
pelo rio Salitre, na região de Juazeiro, os projêfus ·encontiain-Se
aQandonados e os pequenos lavradores entregues à própria sorty.
Enquanto o Governo_ volta os olhos para projetes tecnicamente
mais complexos, a disputa pelo uso da água para irrigação, no Bai"Xo Salitre, gera conflito:S violentos e até mortes entre os agricultores.
Esses, no entanto, são apenas alguns dos aspectos que levantaremos para demonstrar que o projeto de transposição das
águas não pode ser submetido ao País sem uma discussão mais
aprofundada, e que, da forma como foi anunCiado, Chega a ·desper_tar suspeitaS quanto aos seus objetivos. Outros ~pec~os .que pçdem comprometer o projeto são o custo da obia, ã falta-de iilna infra-estrutura nas regiões a serem benefiCiadas, o comprometimento
da vazão do rio, e conseqüentemente_ da_ geração de energia elétrica, o impacto ambiental, que não está sendo estudado Com a profundidade que requer, os prazos para a execução do projeto e sua
eficáciã, a nosso ver duvidosa, no que respeita à efetiva transformação do semi-árido.
Inicialmente, há de salientar-se que a região Nordeste não é_
uma região seca, mas sim uma região em <iue predomina uma distribuição irregular de chuvas, a ponto de, em determinados períodos, ocorrerem inundações catastróficas, que destroem pl3ntações
e provocam enormes erosões. A água das chuvas não é convenientemente aproveitada no Nordeste, dadas a it_lsuficiênciã. ~ preCãrledade dos açudes. Alé~ disso, mais da metade dessa água evaporase rapidamente. O Movimento pela Transformação Econômica e
Social do Nordeste, em recente documento, relata esbldos técnicos
experimentais segundo os quais ''uma cobertura florestal poderá
reduzir, em até cinco vezes, a taxa de evaporação das águas de
chuva11 ,
Também o jornal A Tarde, de Salvador, além de denunciar
os prejuízos para a Bahia, com o possível desvio das águas do São
Francisco, demonstrou, em recente reportagem, que o Nordeste
tem um potencial hidrico inaproveitado, representado pelas águas
do subsolo. O ex-diretordo DNOCS na Bahia, Manoel Bonf!m Ribeiro, citado pelo periódico, afrrma que o Nordeste tem 20 bilhões

e
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de metros cúbicos de água acumulada apenas nos grandes açudes,

potencial que, somado ao dos açudes _d_e_ pequeno porte, po-ssibili~
taria a irrigação de 300 mil hectares çl.e terra.
__
_
Ribeiro vai além, na sua análise, lembrando que a região do
Políg_ono das Secas recebe, anualmente, 600 bilhões de metros cúbicos de água na sua superfície, a maior parte 1naproveitada por
causa da evaporação. Ainda assim, pelos seus cálculos~ pelo me-

nos 60 bilhões de metros_ç.Pbicos se_inflitram_nQ subsolo, formando lençóis freáticoS, enquimló quantidade idêntica forma os ricis.
"Caso_o govemo estivesse iilteressado em_resolver o problemaadverte_- poderia construir barramentos nas diversas baci~ e acumular até mais de 60 bilhões de metros cúbicos de água, e perfurar
poços tubulares para bombear até 20 bilhões de metros cúbicos de
água por ano, sem rebaixamento (l.a_ljnha piezométrica, ou seja,
sem exaurir as reservas subterrâneas''.
Na mesma edição, o jornal cita como potencial inaproveitado os grandes açudes do Nordeste, construídos para abastecer as
cidades carentes, gerar energia elétrica e integrar projetos de irrigação, muitos dos _quais estão -completamente inoperantes. O periódico cita como exemplo o açude de Orós, no Ceará, que é considerado o maior do Brasil, e que, construido há 35 anos. "acumula
4 bilhões de metros cúbicos d,e água e não é utilizado nem em 10%
do seu potencial". "Somente agora- salienta o jornalista Adilson
Fonseca, autor da_reportagem- Orós começou a abastecer Fortaleza, com uma vazão de 6. metros cúbicos por se~.mdo, ou seja, 5%
das suas reservas, além de outros 4 metros cúbicos por segundo
para pequenos açudes de irrigação".
De acordo com os técnicos, a região mais seca do B.ras_il é
também, contrastantemente, a de subsolo com m~or potencial bídrico. Trata-se do Estado do Piauí, que tem no V ale do Gurguéia,
banhado pelo Rio Pamaiba. água suficiente para írtigar 200 mil
hectares. Técnicos do DNOCS e da CODEVASF le!Dbram que um
único poço, o Violeta. foi aberto há '20 anos e nã.o__irriga nenhum
projeto_agrlcola na região, embora permita bombear para a superfície 90Cr metros cúbicos de água por hora. Eles lembram também
que dos 64 milhões de hectares da bacja_do São FranGisco, 4,3_miIhões de hectares seriam destinados a projetes de ini_gação, e que
desse_total, 2;9- milhões de hectares ficain_:no Políg_ono das Secas.
Assim, alertam para a necessidade de utilização_de__Qutros recursos
que não as águas do São Francisco, pois a irrigação somente dessa
área exigiria uma: Vazão de 2.900 metros cúbicos por segundo, enquanto a vazão do Velho Chie o é de_ 2. 809 m,etios cúbicos p<;rr segundo.
·
Além disso, lembram que a operacionalização do sistema de
hidrelétricas da CHESF necessita de uma vazão _mfnú;na de. 2.1QO
metros cúbicos por segundo, o que leva à conclusão lógica de que
a água excedente deveria servir)>rioritariamente as terras mais próximas das margens.
Para melhor entender as críticas que se fazetll ao projeto de
transposição das águas, necessário se faz que abordemos alguns de
seus detalhes. A execução do projeto implicará o investimento de
2 bilhões e 100 milhões_ de dólares: para bombear parte das águas
do_ São Francisco a uma altura de 160 metros, em três etapas, até
transpor o divisor de águas, por meio de um canal de 200 quilómetros de extensão. De acordo com as informações, qu_atr~:>' ou cinco
instiruições bancárias já teriatp se interessado em viabilizar o financiamento necessário à execução das obraS, com a participação
do Banco Mundial, do Banco lnternmericano de Desenvolvimento
e do Banco Europeu de Investimentos, entre outros.
A primeira etapa do projeto, orçada em 535 milhões de dólares, destinará 108 milhões de dólares para a construção das estações elevatórias; 35_0 milhões de dólares para o sistema adutor, 39
milhões de dólares para as linhas de transmissão; 20 milhões de
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dólares para as subestações; 14 milhões de_ dólares para remanejaniento e acessos; e 4,5 milhões _de dólares para desapropriações.
As águas serão captadas a jusante da barragem de_S_obradioho, no
município de Cabrobó, na divisa entre a Babia_ e· Pemambuco,
numa proporção que, inicialmente, não ultrapassará 3% da vazão
do rio. Pouco depois da captação será executada_ a_ parte mais
complexa dos trabalhos, com o bombeamento das águas serra acima, até atingirem a vertente do rio J aguaribe, entre os Estados de
PernambucO e _Ceará. A primeira eStãÇão elevatória bombeará as
águas a uma altura de 25 metros, para uma barragem no riacho de
TCrra Nova; D.a segunda estação as águas se elevarão a mais 35
metros; na terceira estação serão vencidos roais 75 metros. Após a
últi.wa elevatória,__ de 25 metroS, as águas já estarão na vertente do
J aguaribe, não havendo, a partir daí, necesSidade de noVos bombeamentos, pois as águas alcançarão as terras a serem irrigadas a
partir de calhas naturais.
Ao todo, as águas do São Francisco· percorrerão uma distância de 2 mj] quilômetros, e excetuado o trecho de canais artificiais,
esc_orrerão nos leitos dos rios intermitentes, que seriam percnizados_. O projeto prevê o desvio de 9 bilhões e 461 milhões de metros cúbicos anuais de água do São Francisco~ com a seguinte distribuição: 470 milhões de mctr_os cúbicos para os tabuleiros dos
trechos médio e baixo do Jaguaribe; 3 bilhões e 154 milhões de
metros cúbicos _para o rio A podi; 2 bilhões e 830 milhões para o
rio Piranhas; 315 milhões de _metros cúbiCO$: para o Várzea de
Souza.- Além disso, prevê-se, mediante a construção de subsistemas, destinar 1 biJhão e 570 milhões de metros cúbicos de água
para o Cariri, interligando o rio São Francisco· aos r_eservatórios de
Orós, Banabaiú, Pedras Branp_as, Cboró e Pacoti. Também serão
destinados 780 milhões de metros cúbicos para Erigida e 158 milhões para Terra Nova. ·
As terras que se pretende irrigar somam uma área de 1 miJhão e 600 mil hectares, e calçula-se que a transposição das águas
gerará 1 milhão e 600 mil empregos, especialmente na agricultura
e na agroindústria. A fase- iilicia] do projeto prevê a captação de
. 5.5 metros cúbicos de ·água por segundo, custará 550 milhões de
dólares. e deverá ser concluída aillda este ano. A etapa seguirile
des'{iará 230 metros cúbicOs de água por segundo, compreenderá a
expansão dos sistemas nos Estados da Paraíba, Rio Grande do
Norte e Paraíba e será_ conc~uída nos próximos dez anos.
Sr. Presidente,_ Srs. Senadores, em rápidas pinceladas vimos
como deverá ser o projeto de transposição das águas do São Francisco e o que esperam as autoridades dessa obra. Já manifestamos,
preliiD.inarmente, nóSsa posição contrária à exeCução desse megaprojeto, que, depois de passar dez anos engavetado, foi agora aprovado "a toque de caixa" para ser a grande obra de impacto do Govemo Itamar Franco. Não estamos com isso fazendo qualquer acusação ao Presidente da República, que, por seu passado, por sua
seriedade, e por sua atuação política- grande parte da qual exercida com brilhantismo ne~~ Egrégia Casa-, inerece nosso completo
respeito. Conslâeramos até louvável sua intenção, de resolver definitivamente a qUeStão -da seca no Nordeste, ao invés de procurar
soluções paliativas.
No entanto, Sr. Presidente e Srs: Senadores, _é preciso considerar as várias implicações que tem uni projeto desse porte e dessa
natureza, e a primeira delas repousa exatamente na pequena disponibilidade de água na bacia do São Francisco. O equilíbrio no fornecimento de água do São Francisco, para geração de energia elétrica e para irrigação de projetes em desenvolvimento na sua bacia, já é bastante precário. Pode-se também questionar o custo e a
_yjª"b_iijdade técnica do projeto, que transportará as águas em canais
a céu aberto e enl leitos secos de rios intennitentes por uma àistância de 2 mil quilômetros, numa área de intensa evaporação.
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.. É preciso perceber, antes de mais nada, que o próprio rio
São Francisco está i J)edir socorro, co.mlongos trechos assoreados,

agredido em seu curso, em seus afluentes e em seus mananciais.
Portanto, antes de desviar parte da vazão é necessário re_cuperar a
bacia do São Francisco, o que, evidentemente, não poderiã-Ser feito até 31 de dezembro próximo, quando o Governo Federal já pretende concluir a primeira etapa da obra.
O Comitê Executivo de &tudos Integrados_ da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco- CEEIVASF, ao manifeStar-Se contra o projeto de transposição das:: águas, no mês passado, salientou
que _Qprojeto "não__é do conhecimento_da sociedad.e e órgãos técnicos ·e governos estaduais da bacia". Afirniando ter tido acesso somente à Proposição 05/94, da SUDENE, onde são descritas as linhas básicas do projeto, a CEEIVASF critica a não-abrangência do
projeto "por não contemplar possibilidade de alternativas de interligação de outras bacias", e lembra que muitos outros projetes de
irrigação e de perenização na própria bacia d_o São Francisco, ou
nas áreas a serem beneficiadas com a transposição, estão paralisados por falta de recursos fmanceiros. "Antes da execução de obras
de interligação de bacias - assinala -o documerito da CEEIVASF deve o Governo gestionar no sentido de que seja implantada a utilização total dos recursos hídricos do Nordeste, existentes hoje, e
proceder à execução de aproveitamentos planejados, inclusive
considerando as resetvas -de água subterrâneas''.
Em outro documento, na realidade um estudo do impacto
ambiental sobre os recursos hídricos, intitulado Equaç-ão do Rio
São Francisco, o engenheiro agrônomo e presidente da CEEIVASF, José Theodomiro de Araújo alerta: "Na Bacia do São Francisco, é notável a carência de uma política que, por sustentável,
venha trazer o desenvolvimento sem aniscar a perenidade dos recursos, que, apesar de renováveis, podem se esgotar. São renováveis, mas são fmitos, a depender da exaCerbação dos seus usos''.
Após analisar toda a área de drenagem do São Francisco; de
640 mil quilômetros quadrados, 01.! 8% do território nacional, bem
como os 36 afluentes do Velho Chico, dos quais somente 19 são
permanentes, Araújo assinala que 75% da descarga anual de 92 bilhões de metros cúbicos que o rio despeja no oceano são provenientes da área mineira, e qUe os principais -afluentes permanentes
se origínam dOS" solos do cerrado. E conclui: "Observa-se, portanto, que são os solos de cerrado a caixa d'água que garante a perenidade do São Francisco, graças a sua grande capacic4de de acumulação de água. Esta, após o armazenal:nento durante o período
chuvoso, é gradativamente drenada para a calha principal através
dos marimbus ou veredas que formam os ribeirões, e esses se juntam fonnarido os subafluentes. Garantir, portanto, a pereilidade do
São Francisco, é admfuistrar- corretamente os cerrados rnirieiros e
baianos".
Como já salientamos, a Bacia do São Francisco tem um
equilíbrio precário, o qi.Ie toiDá arriScado qualquer projeto que venha a reduzir sua vazão. Aliás, já alertávamos para esse fato muito
antes de ser o projeto de transp<JSição das águas desengavetado,
em pronunciamentos feitOs aqui mesmo, nesta Egi'égici. Tribuna.
Não se pode, portanto, sequer suspeitar de que nossa preocupação
seja casuística, se, por exemplo, em 1991 já advertíamos quanto a
experiências fracassadas de projetes agriCF>las na -caatinga nordestina, pela improvisação e pela irregularidade no fornecimento de
água.
É consabido que o rio Sãõ Francisc-o vem sofrendo longo
processo de assoreamento, que em alguns trechos chega a impedir
a navegação, em determinados períodos do ano-,- e que somente é
mjnimizado pela ação reguladora das barragens. O fenômeno sedeve em grande parte ao desmatamcnto nos mananciais, e acele~
rou-se a partir da década passada, com o avançc> da agriculrura nos
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cerrados e com a indústria do carvão vegetal, principal atividade
ecoi:J.Omica de vários municípios siluado:s na bacia, para atendimeiito do parque síderúrgico de Minas.
Para recuperar o São Francisco, portanto, é imperativo pôr
fmi ao desmatamento indiscriminado, muitas vezes criminoso, e
promover a reposição da mata ciliar, às m.aigens do rio e _de seus
afluentes. É necessário também controlar a "emissão de dejetos ao
long9: -elo seu curso, especialmente ·os procedentes das indúStrias
quínllcas, das mineradoras, de matadouJ;os e laticínios; além doesgoto lançado in natura nos seus tributários.
A redução da vazão, mesmo a jusante de Sobradinho, implicará inevitavelmente uma perda na geiaÇãO de- energia em quase
tod.o o sistema CHESF. Já em 1984, quando se elaborou o projeto
de transposição das águas do Velho Cbico, o engenheirO João Paulo Aguiar, daquela companhia, alertava para o risco de colapso no
sistema, caso não se administrasse corretamente o conflito na demanda de utilização do potencial hídrico. Conforme esclareceu o
engenheiro, a vazão média de longo período do rio SãO Francisco,
em Juazeiro, na Bahia, é de 2.800 metros Cúbicos poi segundo, e o
sisteina CHESF foi planejado considerando-se uma vazão mínima
de 2.060 metros cúbicos por segundo.
Há de levar-se em conta, no entanto, a evaporação no lago
da Barragem de Sobradinho, estimada em 200 mil metros cúbicos
por segundo, restando, portanto, para a regularização do rio. para a
irrigação e outros eventuais usos, 540 metros cúbicos por segundo.
Em 1984, o total de áreas irrigadas a montante de PaulO Afonso
era de 100 mil hectares, registrando-se um crescimento ánual, até
1989, de 20 mil hectares em média.
Aguiar, então, advertia para o risco de colapso no sistema,
caso não- se administrasse sabiamente o conflito no uso da água,
especialmerite se o consumo de energia na regíão cqntinuasse crescendo ã. proporção, então registrada, de 7,5% ao ano.
A partir de dados_ coligidos pelo e11ge~eiro -~~F, o
técnico Antônio José Simões, da Secretaria Nacional da Irrigação
- SENJR, em artigo recentemente publicado na revista ITEM- Irrigação e Tecnologia Mode~?.! ale_~u para a possibilidade de
agravamento desse conflito já na p_assagem do século, que se aproxima. Em suas projeções, Simões lembra que o conflito pode ser
atenuado mediante a construção de reservatórios no alto São Francisco e nos seus afluentes no território mineiro~ No ano 2.010, com
600 mil hectares a serem irri..gadq_s no val.e d_p_ São Francisc_o, a geração de _energia elétrica pela CHESF já corresponderia a somente
41% das necessidades do Nordeste. Esses cálculos, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é importante assinalar, não levam em conta a
transposição que se pretende fazer, das águas do Rio São Francisco, para fora do seu curso, o que, obviamente, agravará o problema de imediato.
A CHESF. aliás, tem feito reiteradas adYe~t?ncias a re_speit.O
do projeto de transposição das águas. A Companhia, ao longo dos
anos, empregou nada menos que 13 bilhões de dólares no seu sistema, com as seguintes potências instaladas: Sobradinho, 1.050
megawatts; ltaparica, 1.500 megawatts; Moxotó, 440 megawatts; Paulo Afonso I, JI e JII, 1.524 megawatts; e Paulo Afonso
N, 2.460 megawatts; além da usina de Xin_gó, a entrar em opera_ç:ão, com 3 mil megawatts. Todo esse esforço, Sr. Presidente e
_Srs. Senadores, visa a fornecer 90% da energia dem~dada pelo
Nordeste.
A retirada de 50 metros cúbicos de água por segundo, para
beneficiar os Estados de Pernambuco, ParáJ.ôa, Ceará-e Rio Gran·
de do Norte, corresponderá, segundo a CHESF, a uma redução de
1 miJhãp I} 250 mil megawatts anua,is, correspondentes a 32 milhões de dólares. A retirada de água na etapa final, ã base de 260
metros cúbicos por segundo, reduziria a geração de energia no sis-

3592

Terça-feira 28

DIÁRIO DO CONDRESSO NACIONAL (Seção II)

tema CHESF em 6 milhões e 400 mil megawattslhora anuais, no
valor de 160 milhões de dólares, consideradas as atuais tarifas. Em
termos práticos, corresponderia à paralisação de uma usina do porte de Sobradinho.
Em nota técnica recentemente divulgada, a Companhia alerta:
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te e de longa maturação. Sua execução demandará gastos inviáveis
para um País endividado e para um Estado que perdeu sua capaci~
dade de fmanciW€:nto, além de implicar a paralisação, que jã vem

ocorrendo, de outras obras de irrigação, já em andamento na bacia
dO' sao Francisco.
·
O simples aumento da oferta de água nos Estados O:ordestiA CHESF não é proprietária da água do rio São nos não garante o seu aproveitamento racional, como reconheceu
Francisco. Ela ê um bem comum e escasso, o _que _reforo próprio Ministro Beni V eras,_ Estamos todos, Sr. Presidente e
ça a necessidade de racionalizar o s~ US0 aí incluído o Srs. Senadores, solidários com a sofrida população nordestina.
aproveitamento de recursos hídricos de outras bacias - Tambêm em nosso Estado enfrentamos o drama da seca, especialpara o atendimento das necessidades locais, até qUe o mente nos municípiOs do Oeste baiano. No entanto, já tivemos excrescimento dessas necessidades toJ;:~w- tecomemi*vel ~o periências anteriores que não podemos repetir, de megaprojetos
transporte de águas do rio São Fran_c_isço a éentenas de
que consumiram milhões de dólares e que em nada melhoraram a
quilômetros de distância.
nossa economia ou o nosso padrão de vida. Assim, fazemos um
apelo ao Presidente Itamar Franco e às autoridades envolvidas
E mais:
CóillCf Projeto de Transposição das Águas do Rio São FranCisco
A transposição obrigará, no caso da geração de para que não se descuidem do atendimento ao se_mi-árido nordestienergia elêtrica, uma conespondente ·_antecipação na no, mas que o façani com projetos estrategicamente corretos e
execução de novas obras que serão ne®ssãtias mais equacionados, para que tenhamos um desenvolvimento sustentácedo para substituir a energia não getãda pelas águas vel, baseado na otimização dos recursos naturais e na efetiva protranspostas, acrescida da g~ração adicional decorrente moção social e econômica dos enormes contingentes humanos que
dos 160 metros de recalque requeridos.
sobrevivem no semi-árido nordestino.
Muito obrigado!
·
É importante, observar, Sr. Presidente e Srs; Senadores, que
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- Concedo a paa transposição das águas do São Françisco, além de reduzir o potencial energético, ainda demandará, como explicita a nota técnica, lavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seum gasto extra de energia para que possa, bombeada, ultrapassar o
guinte discurso.) - Sr. Presidente. antes de mais nada, minha aledivisor de águas, num desnível de 160 metros.
Esses dados, por si, seriain suficlenies- para deSestimular gria e meu- regozijo por ver V. Exa na presidência dos trabalhos. É
qualquer aventura, como esse projeto de transposição de águas. No uin orgulho para nós e para o Ceará.
- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Banco Central apreentanto, existem afuda outros fatores que o desaconselham, como
a ausência de um estudo aprofundado sobre o impacto desse pre- sentou0 uma resolução, que tomou o n° 2.008, excluindo, pelo seu
tendido desvio. A aprovação do projeto "a toque de caixa", como arL I , a Caixa Econõm1ca Federal de promover operações que
está ocorrendo, ignora a necessidade de exaustivos estudos am- dessem recursos aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e
bientãis que venham a atender os dispositivos legais e que de- suas respectivas autarquias, através do Fundo de Garantia do Temmonstrem cabalmente não provocar-danos ao ecossistema. Assim, po de Serviço - FGTS - e demais fundos de natureza social destia intenção do Presidente Itamar Franco, de seus auxiliares e de ou- nados- a beneficiar problemas sociaiS de grande envergadura.
Imaginem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a mortalidade
tras pessoas interessadas na execução do projeto, pode ser a melhor possível, mas é arriscada e inoportuna, principalmente se le- infantil, que era de 104 em cada 1.000 nascidos vivos-no ano de
varmos em conta a criação do Plano de Desenvolvimento do Vale 1965, no Amazonas, decaiu para 60 em 1990, não tendo sido esta
melhoria mais expressiva porque o esgotamento Sanitário não obdo'São FrancisCo- PLANVASF, prestes a ser imPlantado.
Fiilãlmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sabemos que O teve a mesma evolução que o_ abastecimento de água.
Hoje, todo_ esse esforço encontra-se ameaçado. A profunda
simples fornecimento de água às regiões semi-áiidas de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte não será sufidente crise que se abateu sobre o FGTS, destacadamente em 1992, propara garantir a produção e o abastecimento -de suas populações, se vocou um abrupta interrupção nos investimentos em saneamento
antes nãó cuidarmos da infra-estrtitllra: ·refóflif~ ·agrária, assistência básico que perdura até os dias_atuais. Assim, se a situação não era
médica, educação, garantia de crédito, apoio à comercialiZação e ainda ideal, vem agora se deteriorando vertiginosamente e já cogestão participativa dos-recursos. Nesse ponto, é importante inda- meça a parecer dramática.
As chamadas doenças de origem hídrica, responsáveis por
gar a quem servirá a irrigação a ser promovida c_Oin o desvio de
águas do São Francisc::;o, além, evidentemente, dos grandes emprei- mais de 60% das internações huspitalares, matam uma criança a
teiros. Não estamos, aqui, levantando suspeitas. Aos empresários cada 6 horas e consomem 2,5 bilhões de dólares a cada ano. EncJa. construção pesada, é certo, uma obra dessa magnitude interessa. quanto em quatro décadas o Brasil apresentou uma diminuição na
E essencial saber se, uma vez concluída e posta em operação, vai incidência de doenças endêmicas e epidêm.icas, nos últimos três
beneficiar a população-alvo, ou. seja, os pequenos produtOres ou anos o quadro reverteu-se com a volta do dengue e da cólera, típimoradores da região, que praticam agricultura de subsistência, já cas do subdesenvolvimento.
Dados do Ministério da Saúde indicam que hã 63 milhões
que a irrigação, por ser um método muito oneroso, requer uma ride brasileiros expostos à_ doença de Chagas e 7 milhões foram ingorosa seleção dos be_neflciãrioS.
O que estamos presenciando, nos Ultimas anos; é que toda a fectados pela esquistossomose nos últimos 2 anos, 20 milhões corresponsabilidade da redenção social e econõm.ica das regiões semi- rem risco de contrair febre amarela~ n::tais de_ 90% das crianças esãridas tem recaído sobre a irrigação, quando esta não é a condição tão expostas a doenças diarréicas e a cólera continua matando e
básica para se promover o desenvolvimento do Nordeste, mas ape- ainda é uma ameaça real de saúde pública. A carência do sistema
nas uma das numerosas componentes. Sendo uma obra cara e de de água e esgoto sanitário é ainda a origem de todos esses males."
resultados_ geograficamente muito limitados, a transpoSição das
Sr. Presidente, é necessário que se prestigie, no Amazoilas,
águas do São Francisco afigui:i-se Uma solução seletiva, excluden- a chamada COSAMA, que é o órgão supervisionado pelo Governo
1
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examinar com muito interesse e com muito empenho o que está
ocorrendo na saúde pública deste País. Por que os recursos não são
nuir esse índice brutal de mortalidade que se vem observando ali.
repassados para a saúde pública? O que está havendo? O Ministro
O Governador Gilberto Mestrinho ê quase um sacerdote ab- aparece freqüentemente na televisão dizendo que faltam recursOs e
negado da Região A.mazônica e sistematicamente nas emissoraS de por isso não é possível enfrentar esses problemas que estão surgintelevisão vem pregando o qui é a verdadeira Amazônia, inclusive do na saúde pública no País inteiro -não é apenas a Bahia, mas tovarrendo da cabeça daquCies que nada conhecem da grande selva dos os Estados _que estão sofrendo com essa falta de recursos. Teas noções erradas que transmitem ao Brasil a respeito de derrubada mos boje epidemias que pOOem ser sanadas se houver condições
de árvores e preservação dos nefastos jacarés.
de o Ministério da Saúde implementar uma ação junto aos órgãos
O Governador Gilberto Mestrinho dirige-se a iiós -nos: se..:- -p~bli~os que _permita_ combater essas __ doenças. Na área da saúde
guintes termos, Sr. Presidente:
pública talvez não seja possíVel construir pré_dios ou inaugurar
obras, mas é necessário que se dê muita atenção, mas muita atenConsiderando a grande importância da exposição ção mesmo à saúde pública deste País. Estamos batendo re'éordes,
da COSAMA - Companhia de Saneainento do Amazo~ estamos vendo que atrás de nós está apenas Botsuana. V. Exa sabe
nas-, referente ao saneamento em nosso EStadO;-para onde fica Botsuana?
melhorar a qualidade de vida de sua população, não soO sR. AUREO MELLO- Não, não sei.
mente em Manaus, mas também no interior, estou remeO Sr. Jutahy Magalhães- É o úD.icO pã.ís do-mundo que
tendo a V. Ex• cópia da Cartan° 709/94-PR, de 14 de ju- está abaixo do Brasil no ranking de desníveis sociais.
nho de 1994, que analisa, com informações té_cnicas a
O SR. AUREO MELLO - Onde fica esse País?
situação atual das dificuldades que enfrenta aquele Ór~
O Sr. Jutahy Magalhães -Fica no sul da África, perto da
gão.
Africa do Sul, que é um país de Primeiro Mundo, -maS qUe iem
Não seria_demais enfatízar a referência à ResoiU-- aquelas divisões que todos conhecemos e que agora começam a
ção n° 2.008 do Banco Central, cujo art. i. 0 l.in:Qta as ope:- ser sanadas. V. Ex• vai ficar com esse nome na cabeça; s-6 somos
rações da CaiXa Econômica Federal com os Estados, melhores que Botsuana no que diz respeito a desníveis sociais. Se
Distrito Federal e Municípios, abrangendo as suas res- Y. Exa fizer um estudo dos recursos aplicados na saúde pública,
pectivas autarquias.
talvez não cheguemos nem a uma Botsuana. Por isso, acho imporS. Exa agradece o interesse para a solução dõ assunto, em tante o pronunciamento_de_V. Ex• quando fala do seu Amazonas,
maS temos de falar do Brasil inteiro~ porque. infelizmente, isso
benefício da nossa região. Esse interesse não será .. ~ - ·
O Sr. Jutahy Magalhães -- Senadof AurCõ Méllo, V. Exa, está ocorrendo em todo o País.
.
O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado, Senador.Jutapode conceder-me um aparte?
O SR. AUREO MELLO- Com muito prazer, nobre Sena- by _Magalhães. Há muito tempo não merecia um aparte de V. Ex'",
e confesso que estava saudoso, porque os seus apartes sempre são
dor Jutahy Magalhães.
.. .
..
·
O Sr.-Jut3hy Magalhães ...:.-senador Ailreo Mello, no mo- substanciais, eruditos e construtivos.
-Antes de conceder um aparte ao meu dileto correligionário
mento não seria oportUno procurar responsabilidades, discutir
questões numéricas, quantitativas,
de recursos para a e amigo defensor de Fernando Collor, Senador Odacir Soares,
saúde pública, mas penso que estamos vendo no Brasil um proble- quero enfatizar o seguinte: como ponto fundamental desta difícil
ma muito sério na área de saúde pública. Estão surgindo novamen- situação, no concernente a recursos hídricos do Brasil, pode-se
te doenças que já estaVam- erradicadas deste País. A cada instante, apontar a Resolução n° 2.008, do Banco_Central do Brasil, aprovalemos noticias de jornais de que o cólera, por exemplo, estende-se, da pelo Conselho Monetário Nacional em 28 de julho de 1993,
expande-se pelo País inteiro. Temos notícías de que a dengue che- que, ao incluir no rol das operações contingenciadas os fmanciagou até a atacar o Governador do Ceará e da forma pior, que e- â mentos concedidos com recursos do FGTS- e retroativ-amente ·a
hemorrágica. Aquelas doenças que a vacinação em massa já havia 31112180, inviabilizou qualquer nova concessão de empréstimos a
conseguido erradicar neste País estão retomaDdO.-No meu EstadO, Estados e Municípios.
Acreditamos, como dissemos, que a retomada dos investina cidade de Salvador, está OCorrendo também uma inCidência de
cólera. A Prefeita de Salvador êsteve cõm o Senhor Presidente da mentos nõ setor nãO- comprometerá o sucesso e o resultado do plaRepública, que wostrou interesse em atender ao pleito de S. Ex• a no econômico,_ mesmo porque tem como característica proporcio·
respeito de recursos necessários para fazer frente a ess""ã-Ooença e nar melhores respostas em termos de movimentação de mão-deãs neces_sidadcs de saneamento, de contenção de encostas e de ou- obra, com a geração de milhares de epJ.pregos·diretos e indiretos;
tros fatores que têm prejudicado muito a nossa Capít3.1. Infeliz- nessa estreita esteira,-Uma consideráv-el-melhoria da qualidade de
mente, até agora, nada foi concretizado. Sei que estamos com pro- vida da população e provocando consubstanciais reduções _de gastos na área da saúde pública.
blema de orçamento, mas há também decisões políticas, como as
Portanto, é frisar, a Resolução n° 2.008, do Banco Central,
que foram tomadas em relação à Prefiihira de Recüe, em que houve o reconhecimento das necessidades daquela cidade, tomando-se aprovada pelo CMN, em 28-07-93, precisa ser reformulada. - (N~o estou falando sobre jacarés, nobre Senador Odacir
providências para liberar recursos. Houve também o reconhecimento, por parte do próprio Presidente da República, das necessi- Soares). E uma honra passar a palavra a V. Exa, um dos grandes
dades de Salvador. Hoje, por coincidência, 8. Prefeita âe Salva4or cérebros desta Casa.
O Sr. Odacir Soares- Obrigado a V. Bxa, Senador Aureo
está aqui em Brasília em busca desses recursos que são prementes,
emergenciais. Por isso, se na Casa Civil ainda há algum assessor Mello. Queria perguntar a V. Ex• se a resolução a que se refere é a
que_ acompanhe os trabalhos do Senado, gostaria de pedir que fos- mesma que contingenciou os recursos para saneamento básico e
sem tomadas as providências necessárias para ajudar a Prefeita de infra-estrutura urbana ou se se trata de outra resolução.
O SR. AUREO MELLO - Poderia repetir a pergunta, noSalvador a conseguir êxito na missão que ela se outorgou, que é a
de vir buscar esses recursos em benefício da população da .nossa bre Senador.
Capital. Senador Aureo Mello, ê interessante notar que temos que
O Sr. Odacir Soares - Pois não. Pergunto a V. Exa se se
necessitados de água, de assistência liquida; capaz de fazer dimi-

-a -respeito
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trata da mesma resolução que contingenciou recursos para saneamento básico e infra-estrutura urbana em Estados, impedindo que
a Caixa Econômica Federal voltasse a fmanciar essas obras.
O SR. AUREO MELLO -É a mesma. Senador. É clara a
exposição da Companhia de Saneamento do Amazon.M~_teferenda
da pelo Sr. Govetnaclor, quando diz que as chamadas doenças de
origem hídrica. responsáveis por mais de 60% das internações hospitalares, que matam uma criança ã. cada seis horas e consomem
US$ 2,5 bilhões a cada ano, são conseqüência dessa instrução.
O Sr. Odacir Soares- Exatamente. -EStanlõS encaminhando ao Ministro da Fãienda um ofíCio assinado por nós, SenadOres,
com uma série de argumentos, inclusive argumentos dessa natureza a que V. Ex• se refere, solicitando ao Ministr_o" a revogação des-
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lençol freático e essas cacimbas estão, hoje, infectados pelos esgotos e fossas sanitárias. Esse é um quadro real. Ora, não se pode
pensar em saúde pública sem pensar basicamente, prioritariamente
em saneamento básicoT Sexta-feira, fui a· Rondônia e Viajei pelo
trecho Brasilia-Goiânia com um grupo de mêdicos, de técnicos do
set.Or de saúde pública. que participaram, em Natal -inclusive passaram em Salvador- de nm congresso de saúde pública. O· quadro
brasileiro é estarrecedor. Refrro-me ·ao quadro de saúde pública
dependente do saneamento básico. Daria atê para provocar uma intervenção da Organização Mundial de Saúde em nosso País, ao se
c.onsiderarem esses indicadores perversos de bem-estar das respectivas populações. V. Ex• referiu-se, há pouco aos recursos hídricos
de nosso Pais. neste setor, também se gasta qtuito cijnheiro à toa.
sa resolução. Fomos informados de que a Caixa Econômica Fede- Era o que dizia -o Se1;13dor Jutahy Mag~ães. Nesta semana, tive
ral tem hoje, desses recursos, somas vultosas para investir no se- Um contato COIÍl o pessoal da Companhia de Pesquisa de- Recursos
Minerais, a CPRM. que dispõe de estudos e e~periência na área de
tor, e não o- faz,exatamente,em decorrência desse contin&enciamento imposto por essa resolução. Por outro lado, setores da pró- recursos hídricos para abastecimento dágua de cidades de pequepria Caixa Económica estão muito preoCupados em relação a esse nos e médio porte. SiStemas baratíssimos, sistemas que podem ser
estoque de dinheiro,hoje,em pçxler daquela instituição, com desti- implementados pela maioria daS prefeitura de nosso País, que são
naçãO específica para saneãnlento bãsico e infra-estrutura urbana, to?-as pequenas. Lamen_ta~elmente, a visão de nossos homens púcom a entrada do real Esses recursos, provenientes do Fundo de blicos e de nossos administradores, quando se fala em sistema de
Garantia. sãO i'eniunerados pela Caixa que, por sua vez, se remu- saneamento básico, sistema ae abastecimento d'água, é geralmente
nera com a administração e a aplicação destes. Se o re«Urso _:pão superdimensionada. Os homens públicos, prefeitos e governadovem sendo aplicado, alguêm está remunerando o Fundo de Garan- res~ 'só pensam em grandes sistemas, em ·obras suntuárias como estia, e esse alguém é a pr6pri3: Caixa, com recursos talVez oriundos sas -a- que o Senador Jutahy Magalhães se referiu. Atualmente; a
das suas operações comerciais cori:uniS~- Existe, hoje, un13: grande CPRM desenvolve estudos, projetes, experiências na ârea de repreocupação na Caixa Económica Federal com a entrada em vigor, cursos hídricos, de abastecimento de água Tenho a impresSãõ"de
no dia 1o de julho, do real. Porque, zerando-se a inflação, e natu- que, talvez, nenhum dos Srs. Senadores aqui presentes soubessem
ralmente com a queda das operações comerc_iãis_ 9e todo o sistema desse trabalho. Eu, pessoalmente, não sabia.
o- SR. AUREO MELLO - Como é mesmo o_ nome dessa
fmanceiro, como a Caíx:a remUnerará os recursos_ do FQTS que, no
·
momento, estão desaplicados. A Caixa tem que ser autorizada- pelo empresa?
O Sr. Odacir Soares - Companhia de Pesquisa de_ RecurGoverno Federal a aplicar esses recursos na forma disposta Iio próprio regulamento do furuiq~ principaJmente em áieas de-- sanea- sos Minerais - CPRM, empresa com sede em Manaus e em Ronmento básico e infrª-estriitur,1j.Irbana. Mas eu estava ouvindo o dônia. Na quarta-feira passada, no Ministério dã.s Minas e Energia.
Senador Jutahy Magalhães também falar dessa questão de ·sanea- a CPRM realizou um seminário com exibição de peças, de projemento e de pobreza. Queria -dizer que ·a causa ·ao quadro de doen- tas e de est]Jçlgs. Queria cumprimentar_V. Ex• pelo discurso que
ças que hoje se abatem sobre nosso Pais, de endemias, decorre, ba- faz, pois esse é um· tema que deve merecer a atenção dos nossos
sicamente, da ausência, nos últimos 20 anos pelo menos, de inves- candidatos à Presidente. No entanto, atê agora não ouvi ninguêm
timentos no setor. Fiz um levantamento recente no meu Estado. falar em saneamento básico, porque, lamentavelmente, é um tipo
Presumo até que o mesmo aconteça na Bahia-e eni outioS EStadOs, de uma obra que se faz debaixo do solo e não aparece. O nosso
como, por exemplo, no Amazonas. Cori.Staiei qUe o Estado__de Pais tem que repensar, tem que refletir e começar novamente a inRondônia tem, hoje, dois milhões de habitantes. Desses dois mi- veStir em saneamento básico. Ao se investir em saneamento bási.
lhões-~ habitantes, apenas cinco mil têm residêD.cia -no Estado, co~ na verdade, investe-se em saúde pública.
O SR. AUREO MELLO -Muito obrigado, Senador Odaisto é, três mil residências em Porto Velho, capital, e mil residências em Guajará-Miiún, que é lim outro município ailtigo do Esta- cir Soares. A observação de V. Ex' é a de_ um conhecedor do prodo, têm ligações de esgoto sanitário. JJé uma po~laçã6- de dois blema, de um erudito, de um cidadão que acompanha de perto esse
milhões de habitantes, conlo é o ·caso 9-e_ Rondônia, apenas cirico assunto que chega a ser trágico em relação ao nosso Pais.
V. Ex• se referiu às chamadas fossas biológicas. É a expresmil familias são servidas por sistemas de esgoto sânitáiiO-sem tni-~ tamento. Na capital nós temos três mil ligações; :mais--mil ligações são da verdade porque em toda parte vê-se a contaminação da
em Guajarã-Mirim. No resto do Estado, porém, nenhuma ligação. água potável pela influência dessas fossas. E o saneamento básico,
Estive ontem em Rondônia, chegando hoje de manhã. mas partici- fundamental para permitir a erradicação de tantas moléstias decorpei, há cerca de um mês, de uma reunião com um pessoal vincula- rentes da falta de planejamento hídrico, não vem sendo feito no
do à Fundaçãó- Nacional de Saúde, na cidade de Ariquemes. A Brasil, adequadamente.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex"', depois, pode concederFundação está alarmada porque AriquemeS não tem sequer uma ligação sanitãria de eSgóto, Sinfplesmente porque não tem sistema me um aparte?
O SR. AUREO MELLO -Nobre SenadoUutahy Magade captação de esgotos. O mesmo, como eu disse, se repete em
todo o interior do Estado. Diiiiiiil~~e oS~écriicOSOa-Fundação Na- lhães, antes de conceder, com muita alegria, o aparte a V. Exa, aincional de Saúde que o lençol freâtiCo da cidade estáboje infectadO da desejo comentar as colocações do Senador Odacir Soares.
pelas fossas sanitárias úidividuais. É que ao lado das fossãs sanitá- - Creio que ·s. ·Ex• tenl razãO quando entende que a CPRM
rias -normalmente em cidades, como é o caso de Rondônia, deve poderia ser uma solução satisfatória p&-a o problema municipal,
ser o caso do Amazonas também, isso se repete riuiiio no Nordeste pelo menos do abastecimento de água. Com a modificação da Re-, junto a cada privada (para usar a palavra que se usa
nossãs solução n° 2.008. do Banco Central, aprovada pelo Conselho Moregiões), existe uma cacimba, um poço que abastece a cidade. Esse _netário Nacional em 28 de setemOro de 1993, que pr-ovavelmente
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liberaria esse dinheiro, esses recursos continuam aguardando sua
saída das burras da Caixa Econômica Federal, pedindo para ser
aplicado condignamente em nosso País. Isso realmente é essencial.
O Brasil está atingindo um estágio de produção aprimorada,
o Brasil tem esta Bancada, esta tribuna, esta Mesa Diretora, este
Legislativo. O Brasil está se tomando, inegavelmente, quer queiram, quer não, uma Nação de primeiro_ mundo. O Brasil chegará
lá, mas é preciso que os alicerces, que os caibros que sustentam
esse edifício sejam fortalecidos através de obras produtivas e fe-

cundas.
V. Ex• fez referência a uni documentO que foi eD.c3.minbado
ao Executivo, fumado por nobres Deputados. Quando_ foi feita
essa remessa?
O Sr. Odacir Soares - Senador Aureo Mello, o documento
foi firmado JX>r Senadores, porque se trata de uma resollição que
se aplica aos Estados e Municípios. Por iSso, preferlinos· màndãiesse documento assinado pelos Senadores.
O SR. AUREO MELLO- E foi remetido ao Presidente
ltamar Franco?
O Sr. Odacir Soares - Não, foi remetido ao MinistrO Rubens Ricupero. Senador Aureo Mello, V. Ex• está levantando a
questão da resolução e a está vinculando ao problema fundamental, isto é, ao saneamento. Entretanto, eu, neste momento, já estou
vendo a questão do ponto de vista da remuneração do recurso e da
própria sobrevivência da Caixa Económica a partir dO ieal. E"sses
recursos, salvo engano, representam mais de 3 bilhões de dólares
que _estão, neste momento, sob a adminiStraçãO da CaiXa, sem apli~
cação. Como os recursos são do Fundo de Garantia, a Caixa Eco_nômica Federal remunera-os; mas, para que a Caixa os remul:tere,
ela precisa aplicá-los para que, dessa aplicação, resulte a taxa de
adminiStração da Caixa e a remuneração dO Fundo. Com a inflação alta, com essa ciranda fmanceira, a-Cãiia-Econômica Federal
não encontra düiculdades em colocar tal dinheiro; JX>rém, com a
eh ~gada do real nem ouso imaginar o que irá ocorrer.
O SR. AUREO :MELLO -V. Ex• acha que ainda há tempo para isso ser feito?
___
O Sr. Odacir Soares- Entendo que, no momento, o Govemo Federal deva suspender a vigência dessa Resolução e autorizar a retomada dos fmanciamentos pari Esiãdos e Municípios, naturalmente com todas as garantias, porque o Go_vemo Federal acaba de renegociar a dívida de Estados e W_lmicípios com o Tesouro
Nacional O momento atual reflete um estado de saneamento das
relações financeiras entre a União, Estados e mtiilicípiOS-i, atualmente, o Governo Federal possui o perfil correto da dívida de Estados e municípios. Além da necessidade em que se vêem o País,
os Estados e municípiOs de dispor desses recursos e aplicá-los em
saneamento básiCo e, assim como, em infra-estrUtura urbana, existe a necessidade da Caixa- depositária legal dos recursos- do Fundo, por força de lei e por força de regulamento- de aplicar tais recursos, ora depositados e contingenciados. Essa é uma exigência
da própria vida fmanceira da Caixa Econômica Federal. Essas observações que estou fazendo a V. Ex11, neste aparte, foram colhidas
em conversas que tenho mantido com técnicos e diretores da Caixa sobre esse assunto.
O SR. AUREO MELLO - Muito valiosa a intervçn.ção de
V. Ex•
Como disse o nobre Senador Jutahy Magalhães, tomara que
haja algum representante da Caixa Econômica e do Banco Central
ouvindo nossas palavras para que eles façam chegar aos dirigentes
dessas instituições essas ponderações a fim de que sejam tomadas
as providências que se fizerem necessárias.
·
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Aureo Mello, V. Ex•
concede-me um aparte agora?
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O SR. AUREO MELLO -Pois não, Senador Jutahy Magalhães, com muita honra.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Aureo Me!lo, acabei
de ouvir o aparte do Senador Odacir Soares e as Consider3.ç00s de
V. Ex•. e me veio à lembrança um trabalho ao qual me dediquei
durante esses dezesseis anos de mandato no Senado bem como a
vontade de mostrar a noSsa !espÕnsabilidade na confeCção dO Orçamento Público. Entendo que uma das principais missOOs do

Congi'eSsó Nacional é a confecção do Orçamento da OriíãO: -seja o
plurianual, o orç_amento normal, o orçamento das estatais, seja_ ele

qual for. Seria uma deiD.onsiraçãO d~_ autoridade se levássemos Um
pouco mais a sério e .com nlaioréS cOn5equênêias a miSSão que
consi~rl:)_ principal deste Çoiigiei~SO, juntanilmt~- c9m a J!lissão- de
fisc~zar: a mis~o de _ajucJ.ar_ a_ elaborar orçamentos. Infelizmente,

não a realizamos durante muito iel:npó, por raZões 6by1ã:s_,j)r1ncipãlmente, naquele pe:riodo de regime au-toriiá:do qUând6 não tínha-

mos condições de faze!'_quaisquer_ID.odificações. DepoiS qrie recuperamos nosso poder, nós o utilizai:nos muito mal, e um dos exempios é esse. Deveria: haver no Congresso Nacional uma política nacional de saneamento público, a ftm de utilizarmos o Orçamento
para conseguir êxito e .ãtingir as metas dessa política. tiVe oportunidade de ver nos Estados Unidos um exemplo típico da força do
Congresso na confecção do Orçamento. Quai:tdo lá estive, acompanhei, por acaso, uma discussão muito grande entre o ~ecutivo
e o Legislativo-a respeito da políticã'enefgêtica. O Legislativo fez
uma proposta de política energética no Orçamento. Ela não foi
aceíta pelo-_EX:ecutivo,_que ·apre&entOii uriiã. -coniraProJX>sta._ O LegislatlVO manteve a sri.ã proposta, e o EXecutivo a vetou. ó Legis-::.
lativõ-manteve novamente a sua proposta. Prevaleceu exatamente
a vontade do Legislativo. Aqui há uma pulverização muito grande
dessas verbas, e o Orçamento não surte o efeito necessáriO: Sei,
por exemplo, do trabaiho
se teD.tOU
no Ministério do
Bem-Estar Social. Em algumas áreas, esse trabalho foi feito. Na
área de saneamento, piecisa haver ligação total entre o MinistériO
do Bem-Estar e o Ministério da Saúde. É necessário que haja uma
só política para aproveitar os poucos __ recursos que existem. Se V.
Ex11 flzer, no Brasil inteiro, o levant3mentcr dos dados a que sereferiu o Senador Odacir Soares, ficará estarrecido. sao poucas as
cãsas servidas por esgoto, ou até fX'l' fOSsaS sanitárias, e -qUe- têm ligação de água corrente. V. Ex11 verá que isso tudo é uma espécie
de laboratório de vermes e bactérias, que deixam a população
doente. Entretanto, não podemos desanimar, quando procuramos
raZer alguma coisa que cónsideramos correta. Vou sair do Senado
no fmal do ano sem, infelizi:nente,
Cô:D.Cretizado esse ideal de
fazer prevalecer a vontade do Legislativo no orçamento púQlico,
porque nós mesmos não tomamos a nós esta responsabilidade.
Mas nem por isso devemos desistir; outros virão para lutar por
esse objetivo. Sei que, se retomar ao--congresso Nacional, V. Ex11
iiá desfraldar essa bandeira. Sei também que os Senadores Odacir
s-oares e Josapbat Marinho, que vão ficar aqui, conünuàrão lutando para que o Legislativo assuma essa responsabilidade, que é o_
maior poder que o Legislativo pode ter.
O SR. AUREO MELLO -Realmente V. Ex• tem razão.
V amos apresentando emendas sobre saneamento básico, mas de
maneira dispersiva, como se fosse -a biSe do tiroteio. Não há uma
estrutura substantiva, uma espinha dorsal, um eixo central que proVenha do_ próprio Ministério -correspondente, para que sirva de roteiro-de atuação dos.Srs. Senadores.
O Sr.. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~~. um aparte?
O SR. AUREO M:ELLO- Ouço V. Ex11 com prazer.
O Sr. Odacir Soares- Gostaria de fazer apenas um adendo
às palavras do Senador Jutahy Magalhães, quando cita a participação do Congresso americano não apenas na elaboração, mas prin-

que

-reãlizar

·ver-
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cipalmente na fiScalização da execução orçamentária. S. Exa refe.
re-se à necessidade de termos, por exemplo, um plano nacional de
saúde pública, dentro do qual se operariam, qliadrienalmente ou

mento desse assunto, pois se fazem urgentes e pungentes proVl~n~ias da parte das unidades federativa~ ao Brasil e dos organis..:
.IUQS munic"ipais. Realmente, esse é como o trabalho do tãtu, debaianualmente, os orçamentos. Como não existe uma política nacio- xo da terra,_que ninguém Vê, ningúém apregoa, mas que precisa
nal de saúde pública, apesar da boa vQl)J.ade eventual do :Ministro ~~Jeito, porque se tiãiã da iiifra-esuiitura sanitária do Vafs. A pardo Bem-Estar Social ou do interesse do Governo, termina-se por te hídrica, de que cuídam repartições como a COSAM.A, do Amapulverizar as aplicações dos recursos e, O mars grave, JX>I não fis..: zonas, e outras de outros Estados, tem de ser olhada com a máxicalizai essas aplicações. Muitas vezes, enviamos recursos- pari maatei:J.ção.
-Agora estamos com uma pedra de toque que pode ser Consimunicípios cujos prefeitos não os utilizam da melhor maDeira.
Sem falar que tais recursOs lá chegam absolutamente defasados, derada como o derrubar de um dique, permitindo que as águas cor~
não representando, muitas vezes. sequer 10% do valor da obra. O ram na direção das necessidades do povo brasileiro. Refrro-me à
Brasil deve seguir o caminho apontado pelo Senador Jutahy Maga- Resolução n° 2.008 do Banco Central, apoiada pelo Conselho Molhães, tanto durante a elaboração do Orçamento da União como, netário Nacional, que deve ser revogada já, imediatainCnte- -isso é
em seguida na fiscalização da execução orÇamentáriã..
essencial -, não amanhã, não depois de amanhã, não no dia priO SR- AUREO MELLO -Agradeço aos Senadores Oda- flleiro, mas hoje, a partir deste discurso, a pa:rtfr dos apartes que
cir Soares eJutahy Magalhães_ o aparte.
_ _________ _ _aCilli foTaln ouVidos e a partir do memorial encaminhado pelos Srs.
Senadores ao Ministro Ricupero.
Realmente, esse é um dos problemas gigantescos do Brasil.
É um dos problemas, vamos dizer assim, "megateriais11 , -que exis· Peço aoS- Srs. assessores parlamentares que não cochilem
tem em nossa Pátria e precisam ser obserVãdos:
um minuto sequer e transmitam imediatamente não só ãs autoridaO Presidente Itamar Franco pode ser acusadQ de alguns__9.e- -des_d.o Ministé:tio da Saúde, como também às do Ministério da Fafeitos. Parece qüe Sua Excelência entrou também na turma, a que Zendà e ao prõprio-·Presideri.ie Itamar Franco, estas palavras qtie
pertenço, que não gosta muito de avião. Por causa dfsso! foi sus- -aqiií os Senadores Odacir Soares, Jutahy Magalhães e Aureo Melpensa aquela promoção que o Emb~ador José Aparecido tinha lo. O diretor da COSAMA- Companhia de Saneamento do Amafiító" Sobre a unificação idiomática do País, lá em Portugal, já que zonas e o·Govem.ador Gilberto -Meslrinho recorrem a nós como
os outros Presidentes também não quiseram comparecer. Não se quem, no meio de um oceano revolto e cheio de tubarões, recorre a
pode acusar o Presidente Itamar Franco de faltar com o desejo de um salva-vidas que lhe permita sobreviver.
realmente solucion_ar_ problemas fundamentais, problemas básicos,
Sr. Presidente, encaminhO a V. Exa todos os documentos
do Brasil. Sua Excelência sempre foi meio socia.Usta. É dentro des- ~ ~~~!~ ter ~-minhas mãos.
se esquema que o vejo ainda. até hoje, olhando problemas populaEra.IÍI. eStaS aS- palavras que eu desejava proferfr: Muit9 obrires, principalmente das chamadas classes mcoos favoreCidas ~ gado.
cujo trabalho é mal retribuído fmanceiraniente.
__ _ ___
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. AVAcredito que o Presidente Itamar Fianco toma!á collheci. REO MÊLLOEM SEU PRONUNCIAMENTO:
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sC:na.dor, ·

Con~~derando a qr•nd~ ~~portancia da e~pcsiç~o
da COSAMA, rerercn~c ao saneamento e~ nQ~ao Estado, para mÕlhorar
a qualidade de v~ de aua populaçAo, nao somente em Manaus ~La~
J.>(l:m no interior, est;ou re.netendo a v.J::xa. c::6pia da carta no 0709 I
94-PR, de ~4.06.94, que ana~iaa, com in~ormaçaes t~cn1cas, a a~tu~
çao atual das dtrtcutdadea qu• en~renta aquele 6rg~o.
NSo seria deMaia •nratizar a ~ercr~nc::.ia a_ Ren~
luçao no 2.008 do Banco centeal, c::~~o artigo lO_li~ita ac ~a~
d111 c:a1.xa R~onO•ica Federal--~· oa Estadoa, Oi.str.ito Federal. c MUn_hc!pios, abrangendo suas respectivas autarquias.
Agradeço o interesse
solucão
aaaunto, e• benu%~cio d• noss

do/
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90% das crianças estão expostas a doenças diarréicas e_ a--cólera
continua matando e_ ainda é uma ameaça realmente de água e esgotamento sanitário.
Carta n• 0709/94-PR
Por outro, o FGTS vem apresentando uma clara e incontesManaus, 14 de junho de 1994 tável recuperaçã_o a partir do 2° semestre. de 1993-Estudos da CEF
Excelentíssimo Senhor
demonstram que existe hoje uma disJX>nibilidade no FGTS para
Professor Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo
novos investimentos, da ordem de 1,5 bilhão de dólares, o que perDignísSimo Governador _do Estado do Amazonas
mitirfa.a.retomada do desenvolvimento d_o _setor.
Nesta
No entanto, não obstante o quadro favoráVel à volta dos_ invest.i:mentos, interpõe-se um entrave para a retomada do des_envolSenhor Governador,
Como é de seu conhecimento_ estivemos particífiando da vimelito social do País, qual seja: a Resolução n° 2.008 do Banco
2"/94 Reunião Ordinária do Consélho da AES BE - AsS:ociãç-ão das Central do Brasil, aprovada pelo Cons_e1ho Monetário Nacional em
Empresas de Saneamento Básico Estaduais, onde fomos eleitos 28..:7-93, que ao incluir Do rol das operações contingenciadas, os
fmanciamentos concedidos com recursos. do FGTS, e ainda retroVice-Presidente da Região Norte.
ativamente
a 31-12-89. inviabilizou ql!alquef noVa_Conç_es_são .d_e
Dentre as discussões relevantes sobre a posiÇão atual do seter, gostaríamos de aduzir ao já conhecido reservatório de conheci- empréstimos a Estados e Municípios:
-Acreditamos que a retomada dos investimentos no setor não
mento de Vossa Excelência, a preocupação e inquietação dO setor
diante da situação grave em que se encontra o pais no que :t.aÍlge ao comprometerá o sucesso e o resultado. do ar.ual Plano Econômico;
mesmo porque, nosso s.etor tem como cara:terística proporcionar
desenvolvimento dos serviços públicos de saneamento.
Até meados da década de 1960, o Brasil apresentava-se melhores respostas em termos de movimentação de mão-de-obra,
como um dos piores países da América Latina -nos indicadores so- ·com a geração de milhares de empregos, diretos e_ indiretos, traciais, onde doenças de veiculaçãb hídrica elevavãm assustadora- zendo_ nessa esteira uma considerável melhoria da qualidade de
mente o índice de mortalidade infantil, contribuindo sobiemaneira vida da população e provocando consubstanciais reduções de gas_
_
__ ___
para a manutenção da esperança -de vida ao nascer, então de 55 tos na área de saúde ptiblica.
Apelamos, portanto, para seu notório peso .{X)lítico na esfera
anos em 1965.
- Com a criação di:5-SFS -Sistema Financeiro de Saneamen- nacional, para conjuntamente com nossos representantes no Conto, em 1968, o antígo Banco Nacional de Habitação- BNH, atra- gresso Nacional, atuar junto aos Congressistas no sentidO de modivés dos recursos do FGTS, passou a determinar um 3rranjó iiiStitii- ficar- a Resolução n--o-2.008 do Banco Central, de sorte a excluir da
cional que veio permitir a -implcmcntãÇão de uma polítiC.ã- de sa- limitação determinada no artigo 1° da mesma, as operações realineamento, mobilizando recursos suficientes para revertei o quadro zadas pela Caixa Econômica Federal com os Estados, Distrito Federal, os MunicípiOS e suas respectivas autarquias. com recursos
de caos reinante.
-"
Vale ressaltar que no decorrer de 1970 iniciamoS -a constru- do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS e demais função do-IiõVo"Sistcma -de Abastecimento de Água de Minaus e, no dos de natureza social. Certos de contarmos com o apoio de Vossa
decorrer desta década, implantamos novos sistemas em todos os Excelência, já preliminarmente afiançado por nós junto ao Conse~o da AESBE. renovamos nossas mensagens· de esperança por
municípios do interior do Estado do Amazonas.
Por intermédio dos recursos do FGTS, onde Iõi possível ti- dias melhores, tão objetivamente perseguidos por Vossa Excelênrar o Brasil de um quadro onde em 1970, apenas ceica ae 56% da cia com denodo e elevado espírito público, em benefício do povo
população urbana- tinha acesso a sistemas públicos de abasteci- de nossa terra.
Atenciosamente. - Heraldo Bezerra da Câmara, Presimento de água, assim mesmo com problemas de regularidade no
fornecimento e de qualidade da água que, em muitos casos, não dente.
O SR. PRESIDENTE (Regina!do Duarte)- Concedo a paatendia a padrões mínimos de potabilidade; passando já em 1980
lavra
ao
eminente Senador Odacir Soares.
para cerca de 80% da população urbana do país a,tendida com adeO SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o sequados sistemas de abastecimento de água.
A mortalidade infantil decaiu de 104 para cada mil nascidos -guinte dis:::urso.)_~ Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, de longa
vivos, Cri11965, para 60, em 1990. Esta meJhoria s6 foi inais ex- data, venho-me questionando sobre a validade do desempenho do
pressiva porque o esgotamento sanitário não obteve a mesma evo- Banco- Nacional de Desenvolvimento_ Econômico e Social no cenário sócio-econômico brasileiro.
lução que o abastecimento de água.
Em vão, tenho buscado evidências que, pessoalmente, me
Hoje, todo este esforço realizado encontra-se ameaçado. A
profunda crise que se abateu sobre o FGTS, ch.:stacadamente em convençam de que esse prestigiOso agente fmanceiro governamen1992, provocou uma abrupta interrupção nos inVeSUriieYitõS em sã:.. tal esteja concorrendo efetivamente para o desenvolvimento da
neamento básico, a qual perdura até os dias atuais. AsSim, a situa- Nação brasileira.
Pelo contrário, em mim tem predominado a impressão de
ção que, se já não- era ainda a ideal, vem deteriorando vertiginosaque os empréStimos· ~ ímanciamentos ConCedidos por esse banco
-mente e já começa a parecer dram.á~ica.
As chamadas doenças de origem hídrica, responsáveis por estatal privilegiam setores demasiadamente restritos para que se
mais de 60% das internações hospitalares, matam uma criança a possa justificar a ambiciosa denominação desse banco dito Naciocada seis horas e consomem US$2,5 bilhões a cada ano. Enquanto nal do Desenvolvimento Econômico e Social.
__ Em suma e noutras palavras, duas dúvidas têm-me ill.quietaem quatro décadas o Brasil apresentou uma diminuição na incidência de doenças endêm.icas e-epidêmicãs;- nos últlmos três anos -dO o espírito: até que ponto o BNDES vem-se aplicando, efetivao quadro reverteu com a volta da dengue e da cólera, típicas do mente, em fomentar o desenvolvimento nacional? Até que ponto.
subdesenvolvimento. Dados do Ministério da Saúde indicam que sobretudo, e a que título, cabe-lhe o atributo de Social? .
há 63 milhões de brasileiros expostos à doença de chagas, 7 miAs respostas a boa parte desses questionamentos fOram-me
lhões foram infectados pela esquistossomose nos últimos dois · oferecidas, ao que pare_ce, de forma irretorquível, na leitura atenta
anos, 20 milhões correm riscos de contrair febre amarela, mais de que acabo de fazer do Relatório e Voto proferidos pelo Ministro
COSAMA
Companhia de Saneamento do Amazonas
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Olavo Drumond, no Tribunal de Contas da União, em sessão plenária de 19 de maio deste ano, assim como da Decisã:o n° 315/94,
que desta resultou, cujas cópias S. Ex 11 teve a gentileza de me encaminhar.
Referem-se tais peças às conclusões e decisões resulta.IileS
da Auditoria Operacional levada a cabo no BNDES pela 8' Secretaria de Controle Interno (8' SECEX), no período de 9 de agosto a
17 de setembro de 1993. É para comentá.-las,_Sr. Presidente, que,
mais uma vez, acorro a esta tribuna.
Do relatório dos auditores do TCU, uma única conclusão
parece favorecer o BNDES: é a que reconhece VIr aquele estabelecimento de crédito "atuando em estrita consonância com as políticas de investimento do Governo_ Federal". Todas as demais comprometem-no e, até certo_ ponto, desabonam-no, na medida em que
desvendam imperdoáveis vulnerabilidades, entre as quais avultam
sua ineficácia operacional e sua incrlvel displicência - quase diria
pennissivida:de- no trato e negociação do dinheiro público.
E é aqui, Si. Presidente e Srs. Senadores, que, para fugir ao
risco da subjetividade, limito-me à transcrição de alguns trechos
do relatório em tela.
A equipe resJX>nsãvel pela auditoria ·concluiu que a ação do
BNDES deu ensejo a uma acentuada concenti:a.ção de renda no
Brasil, em benefício de determinados setores da economia, envolvendo grandes empresas ou grupos econômicos privados ou estatais ...
Desse modo, afirma o R~latório, "o BNDES está sertdo cbficiente como fiel executor das orientações governamentais, porém
não tem atingido a eficácia plena do ponto de vista de agente propulsor do desenvolvimento econômico e social <k> Pais".
E prossigo, Sr. Presidente, citando -o Relatório do TCU, já.
agora para trazer à tona a ineficácia de seus controles internos. Diz
o relatório:
Importante achado da auditoria em exame foi ·a constataçãode que existe um elevado volume de inadimplências jUnto ao Banco. Em operações diversas de fmanciamento, os beneficiários, por
várias razões, deixam de cumprir suas obrigações. O BNDES vem
tentando resolver esses casos de inadimplência mediante longos
processos de negociação, que acabam, invariavelmente, beneficiando os tomadores dos empréstimos.
Mais adiante, preconiza o Relatório que:
Faz-se necessária a "reversão urgente do elevado e preocupante volun;le de inadimplências fmanceiraS permite o Banco, bem
como uma reestruturação dos seus controles internos, principalmente nas áreas de projetos e de cobrança, visando à melhoria de
eficiêri.cia e, conseqüentemente, da eítcâcia da Instituição.
Outra fragilidade comprometedora revelada pelo TCU é a
que se evidencia na insuficiência do sistema de garantias exigido
pelo Banco em seus contratos de empréstimos.
Segundo o Relatório de Auditoria Interna (volume IV, folhas 125/126), inexiste um acompanhamento estruturado desses
ativos.
Assim. caso seja necessária a cobrãnÇã-jUdicial, a recuperação dos créditos do BNDES poderá ser apenas parcial, em razão,
principalmente, dos fatores abaixo:
a) bens dados em garantia sem estarem segurados;
b) o nível de garantias por contrato pode estar abaixo do
exigido no regulamento;
c) bens depreciados e obsoletos;
d) as garantias pessoais- como, por exemplo, flança bancária- podem estar vencidas ou com valor defasa4o.
Creio ocioso sublinhar a gravidade dessas falhas, considerados os danos que elas acarretam para o Erário Ptlblico. Embora
dispensem maiores comentários, prefrro comentá-las no fmal deste.
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pronunciamento.
Por ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, continuarei insistindo na dissecação das falhas, irregularidades e pontos crlticos levantados pela Auditoria Operacional do TCU no modus operandi
do BNDES, mesmo põrque. assim o fazendo, estou melhor cumprindo a função fiScalizadora que a Constituição atribui ao Con_
gresso Nacional e aos seus membros.
Dentro dessa perspectiva, nada mais revelador dos pontos
críticos que estão a exigir séria retifi.cação por parte do Banco e
por parte das autoridades governamentais respoosáveis pelas finanças públicas do que as recomendações ã Diretoria do Banco,
propostas pela equipe de auditores do TCU, aco_lhidas na sua quase totalidade e. transformadas em determinações pelo Tribunal, ·~m
sua decisão n° 315/94-TCU-Plenário.
-À vista disso, Sr. Presidente, procedo à citação integral da
decisão em tela:
Decisão n° 315194-TCU-Plenãrio.
1. Processo n' TÇ 008.S42/93-0;
2. Classe de Assunto: V- Relatório de Auditoria Operaciooal;
3.1nteressado: Tribunal de Contas da União;
4. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi_cq_e Social:- BNDES;
5~ Relator: Ministro O lavo Drumond;
6. Representante do Ministério Público: Não atuou;
7. Unidade Técnica: Oitava Secretaria de Contro1e Externo
(S'SECEX);
8. Decisão:_ O TribUJlal Pleno. diante das razões expostas
pelo Relator, DECIDE:
_8.1. determinar ao Banco_ Nacional de Desenvolvimento
EConõmíco e Social- BNDES:
.
.
8.1.1 ~ a à.dóção .de procedimentos áieis para a reCuperação de créditos;
8.1.2- a redução, ao m.inimo_ nece,ssário, de informalismo
no relacionamento com clientes, inadimplentes ou não;
8.1.3- que aprimore o sistema de controle, acompanhamento e avaliação de garantias aos empréstimos concedidos;
8.1.4- que evite a celebração de contratos antes de examinados pelos órgãos de deliberação superior do Banco, observados
os níveis de alçada estabelecidos;
8.1.5 - que observe, rigorosamente, as normas do Banco
Central do B:ra,sil relativas à transferência_ de créditos em curs_o
anormal para a conta "Créditos em Liquidação", especialmente as
Resoluções n°s 1.748, de 30-8-90, e 1.999, de 30-6-93;
8.1.6- a adoção de dispositivos de segurança em seu sistema de informática que permitam identificar o usuário responsável
pela inclusão ou alteração de dados de contratos. restrinja o acesso
às informações de caráter reservado e defina a responsabilidade de
cada área lla alimentaÇão do sistema;
. _ 8.1. 7 - 4ue atlialize seus manuais de procedimentos, com
vistas à P"!~onização dos métodos de trabalho nas áreas fmanceirae operacional;
8.1.8 -que in::lplemente as sugestões contidas nos Relatórios dos Grupos de Trabalho designados pelas Portarias BNDES
n"s 82/91 e 87/91, bemcomo as recomendações dos Relatórios de
Auditoria lnteman° AT 11191 e da Trevisan- Auditores e ConSultores;
8.1.9- que o BNDES informe ao Tribunal, no prazo de 90
(noventa) dias, as medidas adotadas para implementação das determinações contidaS nos subitens anteriores;_
8.2 - encaminhar cópias desta decisão- e dos Relatório eVoto que a fundamentaram;
8.2.1 -ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenªção da Presidência da República,
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para fms de supetvisão ministerial;
8.22 - ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social- BNDES, para conhecimento; 8.3. - determinar jl.llltada dos autos às cantas da entidade,

....xercício de 1993-, para exame eti ::::onjunto. .
·
9. Ata n• 19/94- PTellmi.o;.
10. Data da Sessão: 19-5-94- Extraordinária.
Sr. Presidente, cada determinação do TCU que acabo de citar representa a identificação de um foco de irregularid_ades que é

preciso eliminar, de uma cultura de facilidades e de conivências
que urge sanar, de uma fonte de sangria por onde se esvaem incalculáveis somas de recursos públicos, cuja oclusão é mister premo-

ver.
Tais determinações refletem, por outro lado, o acolhimento_
quase total pelo Plenário do TCU das recomendações propostas
por seus auditores. Chamou-me a atenção, todavia, o não-acolhimento de quatro das citadas roc.:omendaçõés, que deixaram de figurar no Voto do Relator e na Decisão do Plenário, poique foram

previamente rejeitadas pelo digno Secretáfío dS. g•~SECEX.
A rejeição das três primeiras é facilmeute assimilável, de
vez que, como presumo, elas envolvem pro_posição de diretrizes de
política financeira a serem ãdota.das pelo Banco, o que foge à ãlçada do Tribunal.
Mais difíCil é compreender a rejeição da quarta_recomendação, preciSamente por sua indiscutíVel consistência relativa ãs irregularidades apontadas no Relatório da Auditoria Operacional em
exame. Conl efeito, nela é recomendado que o Banco "elimine a
prática de c_onceder novos créditos, a qualquer título, a empresas
ou grupos econômicos tradicionalmente inadimplentes perante o
Sistema BNDES 11•
-------Não creio que os experimentados auditores do i'CU tenham
proposto tal recomendação se não tivessem detectado casos concretos contrários à conduta recomendada.
A propósito, é boJll. enfatizar esta passagem do v~to do eminente Ministro-Relator Olavo-Drumond: ''
~urre as questões suscitadas no Relatório da Auditoria, reputo como a mais séria a que diz respeito ao nível de inadimplência para com o Banco, cujo montante se elevava, em 31-7-93 a
US$ 5,8 bilhões.
Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ quase US$ 6
bilhões, aperias de inadimplências, em julho de 1993.
De qualquer forma, o que se toma evidente neste feito são
algumas irregularidades inconcebíveis que, tal como o MinistroRelator, também reputamos sérias e graves.
Tão sérias e tão gi"aves que elas seriam consideradas intoleráveis em qualquer entidade bancária particular que se preze e não
queira ver o seu capital esvair-se por conta de displicências, de facilidades e_de permissivas condescendências, tais como as identificadas no Relatório em exame. E eu diria: tão sérí3S- e tão gl-aves
que levariam qualquer banco particular à imediata falência. Não
fosse o BNDES um bauco estatal, uma empresa pública do Governo Federal, teria ele falido há muito tempo, porque, como se percebe do relatório do TCU, o seu funcionamento se faz totalmente
ao arrepio das normas mínimas de presexvação dos interesses do
Banco e, por conseqüência, dos interesses do País.
É por essas e outras, Sr. Presidente, que até nóS, que daqui
já nos pronunciamos em defesa de alguns bancos governamentais,
quando estes se aplicam efetivamente à promoção do de~envolvi
mento das regiões em _que atuam, até nós, repito, diante de irregularidadCs como estas, abalados em nossa confiança, detemo-nos
para indagar: terá o Estado competência para gerir entidades fmanceiras, sem expor à dilapidação o patriruônio público? Cabe ao
BNDES provar o contrário.
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Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente. M_uito obri~.

DOCUMENTO A QUE SE REFEiiEO SR. ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
• ·.

GRUPO I- CLM!SE V- PLENÁRIO
TC 008.842/93-0
Natureza: Relatório de Auditoda Operacional
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econôm.ico
e Social- BNDES
.
Responsáveis: Péisio Árida, Presidente e outros
Emenda:

Relatório de Auditoria OperacionaL Falbas e
impropriedades constatadas.. Determinações. Juntada dos autos às contas da entidade, exercício de 1993.
Relatório
Tratam os autos de Relatório de Auditoria Operacional realizada pela s• SECEX no Banco Nacional_ de desenvolvimento
Ecanômico e Social - BNDES, no penóOO de 9/8 a 17-9-1993. ·
Os trabalhos de auditoria se basearam no Pl~o de Auditoria Operã.cional elaborado pela menCionida Sec~~ia de_~~~~~
EXleiri.O e por mim aproVado Cio 24=-6-1993.
--A equipe responsável pela auditoria concluiu estar o
BNDES, ao longo-dos anos, atuando ''em estrita consonância_ coin
as politicas de investimentos do Governo Federal". NãO-õbstanle,
aftrma que a ação do_ Banco deu ensejo a: uma acentuada concentração de renda no Brasil, em benefício de determinados setores da
economia, envolveri.do grandes empresas ou _gruP9s econôl;llic~.s.
privados ou estatais.
. . __
Enquanto se executava tais políticas de investimento, segundo o Relatório, "agravaram-se as desigualdades de classe e regionais em todo o Pais, haja vista o quadro econômico, fmanceiro
e social por que passamos atualmente representado, dentre outros
in<licadores, por mais de 32 milhões de brasileiros viyendo..em.ex:trema pobreza, altos índices de desemprego, exacerbado processo
inflacionário e poucos estados ricos contrasiando cáin ·a maiOria
__ _
pobres_."
Desse modo, afirma o Relatório, "o BNDES está sendo eficiente Çomo fiel executor das orientações governamentais, porém,
não tem atingido a eficácia plena do ponto de vista de agente propulsor do desenvolvimento ~conômico e sOcial do País.""
É opinião- da equipe que "para reverter essa situação o Banc_o deverá, no âmbito de sua competência. dentre outras providências que julgar oportunas, concentrar esforços no sentido de proJI:lOVer e acelerar a desc_entralização das suas aplicações de forma a
Pii-Vilegiar investi,m~os v~ve_~ nas_regiões inais carentes reduzindo as d{sparidades e ,minimi_zando as tensões_ sociais via geração de empregos e distri~uição de renda. Paralelamente, o Banco
deverá estudar a viabilidade, e empreender gestões junto às autoridades .competentes, se for o caso, do reinicio de investimentos em
grandes projetas de infra-estrutura, públicos- ou privados de interesse nacional, objetivando atender às previsíveis demandas futuras de energia, transportes e outras, após a retomada do _desenvolvimento sustentado do País."
Deverão, por outro lado, segundo o Relatório, ser agilizados
pelo Banco os estudos, já em andamento, visando à criação de
ulna_ linha específica de crédito destinada às micro, pequenas e
médias empresas, que estimule a geração de emprego e aumente a
oferta de produtos.
Importante achado da auditoria em exame foi a constatação
de que existe um elevad~ volume de inadimplências junto ao Banco. Em operações diversas de financiamento, os beneficiários, por
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várias razões, deixam de cumprir suas obrigações. O BNDES vem
tentando resolver esses casos de inadimplências mediante longos
processos ele negociação que acabam, invariavelmente, beneficiando os tomadores dos empréstimos.
Alega o Balico, segundo o_ Relatório, -que a "contenda judi·
cial, incerta e demorada é incapaz, de per se, de efetivamente recuperar e preservar os ativos do banco," O pressupost<?_~e tal postura é que o ''suposto saneamento financeiro -das_ empresas reduz o
risco do crêdito do Bau_co, viaQilizando o seu recebimento."
Neste particular, aduz o Relatório que "iSsi política, toda~
via, embora tenha conseguido relativo avanço na recuperação de
alguns créditos, tem se mostrado ineficaz para reverter o perftl do
inadimplemento juntQ à Jn~titlilção, ao contrário esse vem crescendo de forma acelerada, como de~onstrado no-i6pico II. item 1 pre·
cedente, ensejando mudanças urgentes nessa i)ostura.' 1
Preconiza o Relatório que 11 faz·se necessário a reversão urgente do elevado e preocupante volume de inadimplências fmanceiras perante o Banco, bem como uma re_es_tmt't!ração dos seus
controles internos, principalmente nas áreas de acompanhamento
de projetas e de eficácia da Instituição."
Em relação ao sistema e acompanhamento de projetes mencionado na parte fmal do tópico anterior, constatou a equipe de au·
ditaria falhas diversas, ob~e~~4_o haver 1'un;t excesso de procedi·
mentos informais e uma aparente despreocupação coni a recuperação de informações, dificultando assim o levantamento
das informações, pois como foi demonstrado pela Auditoria
Interna do BNDES, relatório AT. 10 e 11192, as infonnações
dependem muito de pessoas" .(grifado).
.
. . ...
Outro importante aspecto, objelo do Relatório de Auditoria
em exame, diz respeito ao sistema de garantias oferecidas do Banco, em razão dos cop.tratos d~ çm~stimos. Diz 10 Rel_l:ltório: 11
As operações realizadas devem estar respaldadas
por garantias que aSsegurem o retotn-o d(:is cãpit.ais ·em-prestados, de modo a minimiiã:f oicfrisCQs inerentes a
esse tipo de operação, e guardar cons-onância com as diretrizes do Conselho Monetário Nacional nO que tange à
constituição de garaíitias em optmiÇões ttiaJ.iza.daS pelas
instituições integrantes do Sistema Fín3ncei:ro NacionaL
De acordo com o ReguJamento Gera) de Operações- RGU i pelas Disposições AplícáveiS-aos Co:iltratos
do BNDES •. a constituição de garantia real cumulativa
com a garantia fidejussória, compreendendo esta última
a concessão de fiaiiça dos acionistàS, pe5Só3S físicas ou
jurídicas que detenha, direta ou indiret.ailiente, o Controle
do capital das el:npresas apoíãdas, ou outras pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo económico, o valor
da garantia deve corresponder, no mínimO a 130% do
valor da -divida.
o- cOnliole está a Ca:Cgo" da Çoordenação- de Co.titrole de Garantias e Seguros. Segú.D_do RelatóriO de Auditoria Jntema (volume IV - fls. 125/126), iD.éxiste um
acompanhamento estruturado desses ativos.
Assim caso seja necessária a cobrança judicial, a
recuperação dos créditos do BNOES poderá ser apenas
parcial, em razão principalmente:
a) bens·dados em garantia sem estarem segun;.doS;
b) o nível de garantias por contrato pode estar
abaixo do exigido regulamento;
c) bens depreciados ou obsoletos;
d) as garantias pessoais, c~mo por exen:iplo fiinça
bancária, podem estar vencidas ou cõm valo! defasado.

Além desse descontrole o BNDES, antes dé executar Uma
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empresa, leva em consideração:
-~)_roorosidade dos processos judiciaís;

b) dividas trabalhistas, fiscais e paratiscais dos
devedores, que preferem aOs créditos hipotecáriOs;
c) falência dos devedore_s.
A Coordenação de Controle deverá ser· ree&tmturada objetivando atender as necessidades do Banco,
mais especificamente cumprir as disposições do Regula·
mento Geral de Operações e das Normas de Acompa·
nhamento. 11

A equipe de auditoria, ante as falhas, irregularidades e pontos críticos observados nas operações do Banco, concluiu o Rela·
tório de Auditoria Operacional propondo ao Tríbunal:
1
'1- recomendar ã diretoria· do Banco-que:
a) agilize estudos, rio âmbito do Sistema BNDES,
no sentido de promover e aceleiar·a dcbscentfalização das
suas aplicações, de modo a_ privilegiar projetas viáveis
nas regiões mais carentes teduziodq__ as,disparidades e
minimizan_do as te_ns-~s sociais via geração de empregos
e distribuição de renda, im(mlsioriando o desenvolvi·
mento;
~) acelere as providências, já em _andamento- n.-o
Banco. visando- ·criar e viabilizar rimã linha de crédito
específica destinada às micro, peQuenas e médias empresas, estimUlando a geração de emprego e aumentando a
oferta de produtos;
c) examine a poSsibilidade, e empreenda gestões
junto às autoridades competentes, se for o_caso, de se
_voltar a pri_o~ in':'estimeritos públicos e/ou privados
eni grandes projetes vfá.veis ·e "imprescindíveis de infraestrutura, objetivando atender às_ previsíveis· demandas
de energia, transporte e outros. após a retomada do de·
senvolvimento sustentado do P<iís;
d) elimine a prática de conceder novos créditos, ã
qualquer título, a empresas ou grupos econôroicos tradicionalmente inadimplentes perante o Sistema BNDES;
e) adote medidas no sentido de implementar uma
política mais agressiva de recuperação de créditos em
curso problemátiCo, eVftarido-se prolongadas, morosas e
sucessiVas- renegociaÇõeS de dívidas, geralmente em
condições favoráveiSa.QStil.utuáriOS sein.' a deVida contra.
partida pecuníária;-de-modo a torná.Ja ~is eficiente e
eficaz maximizando o retorno desses recursos aos cofres
do Banco;
·
t) reduza o grau de infOrinilisiD.O praticado pelo
Banco em todas as etapas das suas relações coril -os
clientes, inadimplentes ou não, de forma a conferir
m~or transparência às operações de crédito realizadas,
mmjmjzando o risCo de eventuais desvios na aplicação
dos recursos concedidos;
· g) evite, por ocasiãoodas renegociações -de divi·
das, a dispensa de encargos inCidentes sobre débitos em
atr.aso, previstos em contrato e nas Disposições Aplicável& aos Contratos do BNDES (arlS;-41 a 46), no_intuito
de desestimular os inadimplentes e, sobretudo, incrementar o retomo integral dos créditos -devidos aos cofres
do Banco;
h) aprimore o sistema de Controle e avaliação de
garantias dos fmanciament.Os ·c-ôn.cedidos com vistas a
desenvolver um acompanhamento prévio, conc.omitante
- e· subseqüente desses ativos, mantendo·os atualizados e
suficientes para resguardar os créditos do Banco- em
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caso de eventual utilização da via judicial para o seu recebimento;
i) evite a celebração de contratos previamente à
apreciação dos órgãos de Deliberação Superior do banco, obsexvados os níveis de alçada estabelecidos, por falta de amparo legal ou regulamentar a respeito;
j) observe rigorosamente as normas do Banco
Central do Brasil relativas à transferência de créditos em
curso anormal pra a conta Oéditos em Liquidação, especialmente as Resoluções rf" 1.748/90, de 30-8-90, e
1999/93, de 30-6-93, inclusive fazendo constar das notas
explicativas às demonstrações fmanceiras, a serem publicadas, esclarecimentos a cerca da eventual não contabilização da referida conta dos créditos em atraso do Se-

tor Público, bem como os correspondentes efeitos D.o Patrimôn.io Liquido e no resultado, devidamente quantificados em termos de valores e percentuais, conforme- determina O art. 1°, inciso m, da Resolução n° 1.999 mencionada;
I) promova a interligação da rede micro-computadores do Sistema BNDES, defmindo a responsabilidade
de cada área para a alimentação dos mesmos e os níveis
de acesso aos bancos de dados, de modo a identificar o
usuário que íinplantar e/ou alterar os contratos, restringindo o alcance às informações consideradas de caráter
reservado;
m) reformule as fórmulas de cálculos de juros de
mora e demais variáveis que coi:n"põem as prestações, visando à uniformi.zição dos procedimentos e redução do
número de moedas utilizadas;
n) elabore manuais de procedimentos para as
áreas financeira e operacional, com vistas a conferir
maior confiabilidade e eficiência às informações desses
se tores;
o) agilize a implementação das sugestões constantes dos Relatórios elabotados pelos pupos de lrabalbo
designados pelas Portarias n°S 082 e 087/91', objetivando corrigir distorções na área de acompanhamento dos
projetas. E, ainda, das recomendações dos Relatórios da
Auditoria Interna do BNDES (ALn• 11/91, de 23-9-91)
e dos Auditores Independentes - Trevisan Auditores e
Consultores, de dezembro/91 visando ao aprimoramento
dos controles na área de cobrança.
II - encaminhar cópia do presente lrabalbo, bem
como do Relatório, Voto e da Decisão que vier a ser
proferida pela Corte:
a) ao Exm• Sr. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Cõõrdenação da
Presidência da República - Seplan para que esse, no
exercício da supervisão ministerial, tome as medidas necessárias que entender pertinentes, no âmbito de sua pasta. com vistas à remoção das falhas/distorções apontadas
ne..c;:ta Auditoria, nos termos do art. 205 do Regimento
Interno; e
b) ao BNDES para conhecimento _e providências
,
cabíveis.
ill - determinar à Secretaria de Controle Interno
da Seplan ou ao órgão que vier a subStituí-Ia que, por
ocasião do eiaine das contas do BNDES relativas ao
exercício de 1993, informe a eSta Egrégia Corte ,acerca
das medidas implementadas em decorrência da Decisão
a ser aprovada;
N - autorizar a juntada do processo as contas do
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Banco referentes ao exercício de 1993 como subsídio à
-sua análise."
O digno secretário da s• Secex concordou, em parte, com
as conclusões da equipe de auditoria, excluindo algumas das sugestões propostas, para, afmal, oferecer as segUintes sugestões:
1
_ 1J- recomendar ao Banco Nacional de Desenvolw
vimento Econômico e Social- BNDES que:
a) adote uma política mais agressiva de recu~ra
ção de créditos, de forma a reduzir o grau de inadimplência e maximizar o retomo dos recursos aos cofres do
Banco;
b) reduza o grau de informalismo no relacionaw
mento Copl clientes, inadimplentes ou não, conferindo
maior trarisparência às operações realizadas;
c) aprimore o sistema de controle, acompanhamento e_ avaliação de garantias, de modo a mantêwlas
atualizadas e suficientes para resguardar os capitais do
Banco;
d) evite a celebração de contratos previamente à
apreciação dos órgãos de Deliberação Superior do Banco, observados os níveis de alçada estabelecidos;
e) observe rigorosamente as normas_ do Banco
Central do Brasil relativas à transferência de créditos em
curso anormal para a conta Créditos em Liquidação, especialmente as Resoluções n"' 1.748/90, de 30-8-90, e
1.999/93, de 30-6-93, inclusive fazendo constar das notas explicativas ãs demonstrações fmanceiras, a serem
publicadas. esclarecimentos acerca da eventual hão contabilização na referida conta dos créditos em atraso do
Setor Público, bem como os correspondentes efeitoS no
Patrimônio Líquido e no resultado, devidamente_ quantificados em termos de valores e percentuais. cor~forme
determina o art. 1°, inciso ill, da Resolução no 1.999
mencionada;
f) adote dispositivo de segurança no seu sistema
de informática, de modo a identificar o usuário que incluir ou alterar dados de contratos, restringir o acesso ás
informações de caráter reservado e defmir a :responsabilidade de cada área na alimentaçãO-do sistema;
g) atualize os manuais de procedimento, de forma
a garantir a padronização dos métodos de trabalho nas
áreas fmanceira e operacional;
hl_implemente, _de maneira tJ. corrigir distorções
na área de a·companham.ento de projetos e aprimorar os
controles na área de cobrança, as sugestões contidas nos
Relatórios dos Grupos de Trabalho designados pelas
Portarias BNDES n•s 82/91 e~87/91, bem como as recomendações dos Relatórios da Auditoria Interna (AT. n°
11/91) e dos Auditores Independentes- Trevisan Auditores e Consultores;
·
ll -encaminhar cópia de Decisão que for prolatada pelo E. Tribunal, bem como do Relabírio e Voto que
a linldamentar:
a) ao Senbor Ministro de Estado Cbefe da Secretaria de Planejamento. Orçamento e COOrdenação da
Presidência da República- Seplan, para efeito da supervisão m.i.il.isterial;
b) ao Banco Nacional de Desenvolvimerito Ecow
nômico-e Social- BNDES, para conhecimento.
m- recomendar ao BNDES que no prazo de 90 (noventa) dias informe a este 'Tribunal sobre a implementação das medias aqui sugeridas; e
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IV -Jmtar este Relatório de Auditoria Operacio~
nal às contas da entidade relativas ao exercicio de 1993. 11

O Banco Nacional de Desenvolvimemo EconôiQ.ico e Social, por seu procurador, regularmente_ constituído, requereu e obteve vista dos: autos. Em conseqüência, fez chegar a meu Gabinete
o arrazoado de fls., no qual comenta os vários aspectos operacionaiS analisados pela auditoria, bem como as sugestões alvitradas,
procurando justificar ãlguns e conCordando com outroS.
É o Relatório.
-Voto
A auditoria opcriiciOnal cujo Relatório se ex_amiriã nesta as-

sentada fói, ão- mesmo tempo, minuciosa e· abrangente.

Logrou detectar falhas e

_impropiieda~s

que vêm contri-

buindo para a pouca eficácia das OperaÇões dõ -B-ãnCo.

lmpende observar, porém, que as questionadas operações
têm tido respaldo nas determinaçOOs das polítiCas-·govemamentais
acerca de investimentos, sendo, na realidade, o Banco delas executor fiel, como demonstrado no Relatório de Auditoria.
Não obs(ante; pode e deve o BNDES- adotar medidas, na esfera de sua competência, que contribuam para melhorar seu desempenho, como sugerido.
Dentre as questõeS suScitadas iiÔ Relatório de Auditoria, reputo como a mais sêrii a- que diz respe'ito ao níVel de inadimplência -para com d Banco, ·cujo montante SiielevaVã., em 31-7-93, a
US$5,8 bilhões. A esse respeito, porém, os esclarecimentos pi-estados no arrazoado mencionado no Relatório ~que- anteCede a este
Voto indicam que as ·operações contratuais liquidas inadimplidas
montavam apenas US$ 1.13 bilhão (fls. 69), no coirentemês. Não
obstante a divergência eritre -oS VálOies-Citados, entendo_ deva ser
feíta a· determinação alvitrada, como, de restO, ú:XlãS--as demais,
vez que o Banco, apenas, procu:i"ou explicar os aspectos levantados
pela auditoria, não os -cOntestaD.do, em essêncía.
Dia:D.te- de- todo o exposto, acolho as sugestões alvitradas
pelo digno Secretário da s• SECEX ~voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que Suhmefo-aó Plenário.
TCU, Sala das Sessões, 19 de maio de 1994. - Oiavo
Drummond, MinistrO-Relator.
DECISÃO N" 315/94- TCU- Pl-ENÁRIO
1. Processon°TC 008.842'93-0-2. Classe de Assunto: V- Relatório de AuditoiiiOperaciooal
3. Interessado: Tribunal de CórifuS da União
4. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Soeial- BNDES
5. Relator: Ministro O lavo Drummond
6. Representante do Ministério Público: Não awou
7. Unidade Técnica: Oita_Ya Secretaria de Colitróle Externo
(8'SECEX)
8. Decisão: O Tribunal Pleno,
das
-expostas
pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Banco- NacioD.al de De~nvo.lvimento
Econômico Social- BNDES:
8.1.1. a adoção de procedimentos ágeTS_parã_reêiiperação de
créditos;
- --- - - ----8.1.2. -a redução, ao mínimo necessária", de infot.riiãlismo no
relacionamento com clientes, inadimplentes ou nãO;
--- ·
8.1.3. que aprimore o sistema de coiitrOle, ãconipanhamento
e avaliação de garantias aos empréstfulOS cori.OOdidos;
8.1.4. que evite- a celebração de contratos antes de examina- ,
dos pelos órgãos de deliberação superior do B_anCo, obsetvados os
níveis de alçada estabelecidos;
8.1.5. que observe, rigorosamente, as normas __do Banco

diante

raZões
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Central do Brasil relativas à transferência -de créditos em curso
anormal para a conta 11Créditos em Liquidação'', especialmente as
Resoluções n•s 1.748/90, de 30-8-1990, e 1999/93,-de 30-6-1993;
· 8,1.6. a adoção de dispositivos de segurança em seu sistema
de informática que permitam identificai o· usuário responsável pela
inclusão ou alteração de dados de contratos, restrinja o acesso às
informações de caráter reservado e defina a responsabilidade de
cada área na alimentação do sistema;
8.1.7. que atualize seus manuais de__ _procedimentos, com visitas à padronização dos métodos de trabalho nas áreas fmanceira
e operacional;
8.1.8. que implemente as sugestões contidas nos Relatórios
dos Grupós de Trabalho designados pelas Portarias BNDES n%
82/91 e 87/91, bem como as recomendações dos Relatórios de Auditoria Interna n° AT 11/91 e da Trevisan - Auditores e consultores_;
-~ -8.1.9. que o BNDES informe ao Tribunal, no prazo de 90
(noventa) dias, as medidas adotadas para implementação das determinações contidas nos subitens anterioreS;_8.2 encaminhar cópias _desta pecisão e dos Relatórios e
Voto Que a fundamentaram:
8.21. ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejameilto, Orçamento e_ Coordenação da Presidência da República,
para fms de supervisão ministerial;
-- -~- 8.2.2. ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e
Social- BNDES, para conhecimento;
8.3. determinar a juntada dos autos às contas da entidade,
exercício de 1993, para exame em conjunto.
9. Atan• 1'9/94- Plenârioc
10. Data da Sessão: 19-5-1994- Extraordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. :Ministros presentes: Élvia Lordello Castello Branco
(Presidente), Luciano Brandão Alves de Souza, Adhem.ar Paladini
Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Homero dos Santos e Olavo Drummond (Relator).
Élvia Lordello Castelo Branco, Presidente.
illavo Drummond, :Ministro-Relator.

Durante o discurso do Sr. Odaci_r Soares, o Sr.
Regina/do Duarte deixa a cadeir_a da presidência, que é
OcUpada pelo Sr. Jutahy Magalhães.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Reginaldo Duarte.
.
O SR- REGINALDO DUARTE (PSDB-CE. Pronuncia o
següinte- discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Estado
do Ceará, que, em 1984, chegou a produzir 13% do algodão brasileiro, reduziu a sua participação eiri 1990 para apenas 2%. Ele vem
cedendo lugar ao Estado do Paraná que, _nesses -últimOs anos, tem
sido o principal produtor de algodão. No Esia.do sulista colheu-se,
em r990;quase a metade da produção nacional e, juntamente com
São Paulo, o segundo maior produtor, com 27% do total, três quartos do volume total coletado no País.
Apesar-da expressiva participação dos EStados do paraná e
São Paulo no volume produzido, ê o Estado de GoiáS que tem
apresefitado o melhor índice de produtividade nos últimos anos,
com média de 2.065 kglha. As médias obtidas pelo Paraná e São
Paulo situam-se em tomo dos 1.830 kg. Enquanto isso, o algodão
he:r;bác.eQ .no Ceará. nos últimos anos, só tem rendido 3.30 kglha.
Ess_a produtividade é 83% inferior à de Goiás no mesmo período,
ou seja, de 1983 a 1990.
Em Goiás, a produtividade é maior que a do Ceará, porque
existe um esforço concentrado e continuado para tornar o cultivo
do algodão economicamente viável, com avanços téCnicos que
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Não podemos esquecer que a cotonicultura era, até a década
de 80, a maior fonte de arrecadação de ICMS do Estado, contribuindo decisivamente para que a Administração Pública cumprisse
seus compromissos bãsicos. Sob esse ponto de vista, pode-se sentir o quanto foi violento o prejuízo sofrido pela receita estadual em
Uzbequistão e o Paquistão, na Asia.
decorrência da qu~da da produção.
Está ocorrendo um forte decréscimo na área cultivada no
Com o retrocesso experimentado pela cultura do algodão,
Ceará, o _que faz antever que, caso medidas não sejam tornadas de
deixou-se de proporcionar meio de sustento a milhares de famílias
imediato, acontecerá uma decadência irreversíVel da cultura. A de_ lavradores, concorrendo-se para a intensificação das distorções
área cultivada no Estado em 1990 situou-se achua de 2-70 mil hec- sociais em nosso Estado. Ess_e fator não pode deixar de ser levado
tares; porém, constituiu-se em apenas 23% da média plantada no em conta por quem tem um mínimo de preocupação com o nível
período de 1973/82,- quando os plantios ocupavam um milhão de de vida desfrutado pelo nosso povo.
Se tomarmos em consideração o fato de que o nosso parque
hectares. A maior rcd.ução vem sendo obscrva.Oa para o algodão
têxtil é um dos nossos pilares económicos, não p0dcremos àeixar
arbóreo, cujo declínio tem sido constante a partir da década de_ 80.
Na verdade, esse tipo de algodão, também conhecido por de compreender o significado estratégico dO i.ilgodão na composimocó, encootra-se ameaçado de extinção, em razão de _secular de- ção de uma base produtiva confiável. Ora, somos um Estado vocasorganização em que vem-se apoiando a_ exploração algodoeira no cionado para esse tipo de culru:;.. e temos ~LUa demanda crescente
Nordeste. Uma esperança seria o plantio de sementes melhoradas do produto. NãO é inteligente a pol_~dca de ir buscar fora matédo algodão arbóreo, da variedade 3M-Precoce que, com a melhoria~prima que podemos facilmente produzir em nosso solo,
ria do nível tecnológico, poderia duplicar a ab.lal produtividade com a vantagem de gerarmos não apenas receita para os cofres do
atual jã no primeiro ano, totalizando 3.000kg/ha, nos cinco anos de Estado - ao invés de concorrerm.os para o reforço dos que já são
ricos-. como também garantirmos milhares de empregos em nosvida da planta.
Fatores dos mais diversos contnOuíram para a decadência so território.
em que se encontra hoje a_ cotoniculturn cearense. Os principais,
Não custa imaginar o quanto um programa destinOOo a gealém da ocorrência de estiagens durante grande parte da década de rar recursos_ no campo contribuirá paia a fixação dó homem ao
80 e início dos anos 90, bem como da disse:o:únação da praga do solo, desestimulando-o a emigrar para as paragens urbanas, onde
bicudo a partir de 1985, são os se-guintes: estrutura de produção ar- irá alimentar os "cordões de miséria" que cercam as grandes cidacaica, em que predomina o sistema de parceria e que fífã.Jitém es- des.
Esse quadro começou a-mudar a partir de 1993, pois o Protreita correlação com a estrutura fundiária;- sistema 'inadequado de
comercialização praticado pelos cotonicultores~ assistência técnica giama de Revitalizaçlío da C6tõiiiC:Ultura Ceareilse, flllll3.do_ entre
def"lciente e baixa tecnologia adotada pelos plantadores de algo- ' o Governo do Estado, entidades fmanceíras e iniciativa privada,
dãO, acarretando, em conseqüência, menor competitividade cm re- com o objetivo de recuperar a cultura do algodão, no Ceará, foi a
lação ao algodão produzido no Centro-Sul do País._Há de se consi- melhor notícia recebida pelos ceaienses naquele ano. A reivindicação é antiga e compreen-deu um- trabalho persistente e paciente dos
derar ainda a falta de uma política govemamental de apeio ao setor.
A tragédia que vem acontecendo a nível produtivo teve seus_ que jamais se C"onfonnaram com a queda do status desfrutado pelo
reflexos sobre o parque de descaroçamento de algodão, que vem Ceará como seguildo produtor nacional de algodão anos atrás.
sendo desativado ano a ano. Em .1987, era COl;ls!ituí_dq__ ~ 69 usiO Protocolq de Intenções assina.clo no Palácio do Governo,
nas, com capacidade de beneficiamento de quase 100 mil tonela- em 1993, defme as atribuições dos 11 órgãos envolvidos no prodas de algodão em pluma. Na safra 89/90, houve uma redução grama. A Secretaria da Agricultura ficou com a tarefa de preparar
para 39 usinas, beneficiando apenas 15 mil toneladas de algodão os planos operacionais anuais e- suas respectivas estratégias de
em pluma, operando com uma ociosidade de 76%.
ação, além de prestar assistência técnica aos produtores e desenDas 13 usfuas ·de beneficjiD:JicJit-6 d_e algodão existentes na volver mais esfo~ços, no sentido de assegurar os suprimentos neZona Central, apenas.três estão funcionado com-precariedade.-Em cessários, como sementes e insurilós adequados.
A mobilização das comunidades rurais ficou-- a cargo da AsQtiixadá, três fábricas já foi:'am dcsativadas e, em Senador Pompeu, todas as usinas de algodão fecharam, bem como na cidade de sociação dos Prefeitos do Ceará e o apoio técnico e institucional
das atividades do programa foram tarefas destinadas à Federação
Iguatu, onde existiam seis fãbric3f) de algodão.
Com relaçãO- ao parqUé têxtil, que é considerado um dos da Agricultura e à Federação das As~ociações do Comércio, Indúsmais modernos do País, com 26 unidades U;tdustriais_, existem tria e Agropccuária. O fmanciam.ento do programa, desde os projetes apresentados pelos produtores até a dotação de linhas de crédiequipamentos de última geração e é o primeírb em qualidade.
Constata-se que, nos últimos oito anos, some:rite em 1985 não fo- to para" a aquisição de máquinas, ficou a cargo do Banco do Norram feitaS impóitaÇões de algodão. A partir de1_986, a<Jemanda deste, que repassará os recursos para serem aplicados pelo Banco
do setor foi sempre superior à produção estadual. Êbom lembrai do Estado do Ceará. O cronograma de execução do programa prevê, atê 1995, um acré-scimo de 10% ao ano na área plantada, que
que o Ceará foi sempre um. tradicional exportador de algodão.
É necessário, porém, ressaltar que o problema do pieço deverá atingir 84.700 hectares, utilizando um total de 1.694 tonelapago ao produtor também é um grande obstáculo à recuperação do das de sementes.
O projeto _deverá s_er desenvolvido em etapas. A primeira
algodão no Ceará. InfeliZQl_ente, ~studos r_y_alizados pelo Banco do
Brasil indicam que, no decênio de 1980 a -1990, os valOrCS sofre- engloba questões _caõio a criação de crédito, tecnologias e tributaram uma redução real, especialmente a partir de 1987, com desta- ção, devendo, cm seguida, serem estudadas as condições_ para o
que para o preço mínimo, que atingiu, em 1990, o nível mais baixo desenvolvimento do plantio no Ceará.
Sete por cento das áreas agricolas no mundo são ocupadas
do período. O preÇo do mercado, por sua vez, está em situação semelhante, também em declínio, sendo que, em 1990, no Ceará, os pelo algodão, enquanto toda a cadeia algodoeira emprega um uniprodutores foram remuneiados em termos reais, com o valor mais verso de 1O milhões de pessoas. Os números em nível mundial são
grandiosos e bem longe de espelhar a realidade nordestina.
baixo dos últimos 40 anos, segrmdo o Banco do Brasil.
efetivamente chegam ao Campo.

O Ceará, que absorve 100 mil toneladas, só chega a produ~
zir 20 mil toneladas e está gradativamente trocando o algodão na~
cional pelo importado. O setor têxtil cearense tem agora os gregos
como os principais fornecedore,s de algodão, além da República de
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A irrigação, se feita de forma adequada, continua sendo a
única maneira de socorrer as culturas em crise, como é o caso do
algodão. Seja pelo sistema de inundação temporária (utilizada na
Índia), ou por gotejamento e aspersão, a inigação tem sempre
dado resultados satisfatórios se as formas de manejo forem adequadas e adaptadas à realidade de cada região. Existem experiên~
cias de uma série de projetos de irrigação, sendo algumas nos Estados do Texas e Arizona. nos Estados Unidos, e outros no Nordeste, até mesmo no interior do Ceará.
Não é necessário repetir a iinportância que a transposiÇão
do Rio São Francisco terá para a modemização_e ampliação da cotonicultura cearense, já que possibilitará a oferta de água de forma
estável e permanente.
A primeira reunião dO Grupo Especial realizada pela Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária, no inicio de 1993, apresentou saldo positivo. Durante o encontro, os empresários da indústria têxtil se comprometeram a pagar o preço mínimo aos produtores de algodão do Estado e mais S.% acima do_ que for oferecido pelo mercado em São Paulo.
Além disso, através de contatos mantidos com o Governo
do Estado, via pacto entre o Governo e empresários, a Rhodia decidiu investir na reVitalização da cotonicultura cearense e desenvolver um trabalho de acompanhamento tecnológico, a exemplo
do que já se re-iliza em pai8es como a Austrália e nas regiões Centro-Oeste e Centro-Sul do Brasil.
Entre os itens que compõem o pa-cote tecilológico oferecido
pela Rhodia está um estudo voltado para o desenvolvimento de
novas variedades de sementes. Hoje a Rhodia realiza um trabalho,
em nível mundial, com sementes melhoradas geneticamente que
possibilitam um significativo iiicrementona- prOdução, na produtividade e geração de variedades resistentes às pragas e à estiagem.
A Rhodia Agro também atua na área de proteção fito-sanitária, através da produção de defensiVos agrfcólas, aliada a um
conceito de manejo integrado, que visa desenvolver a prática de
uso correto e seguro dos produtos destinados a combater as pragas.
Eles priorizam a fonnação 'dos agricultores em conjunto com os
órgãos de extensãO rural, para eliminar o que é J>rejudiciel à cultura e preservar o que ê benéfico; evitando causar desequilíbrios no
meio ambiente.
Entre as ações de curto prazo previstas pela Rhodia Agro
está o fornecimento, a preços preferenciais, de produtos que, em
nfvel emergencial, auxiliarão no combate às pragas do algodão. A
empresa também promete enviar especialistas para fornecer apoio
técnico aos agricultores.
Através do manejo in~grado já. é possível registrar uma
convivênCia pacífica cOm o bicudo, a principal praga a comprometer a cultura do algodão. Os grandes produtores convivem com o
bicudo, atravês de técnicas ri::todemas que possibilitam o equilibrio.
A empresa está pesquisando uma molêcula nova, que está sendo
registrada no Ministério da Agricultura e que deverá ser lançada
nos próximos dois anos. O bicudo não é mais o grande entrave
para o incremento da produção de algodão. Para se tornar viável, a
cultura precisa de regras econômicas estáveis e promessa de preço.
Esse programa, tão bem concebido pela administração CírO
Gomes, coincidiu, no entanto, com a grande seca de 1993.
Além da estiagem avassaladora, o cotonicultor cearense ficou impossibilitado de atuar em razão dos elevados custos de produção, como a carga tributária, as taxas de juros dos fmancíamentos, .afora a concorrência do mercado internacional. Estados Unidos, Grêcia e Portugal, para não citar outros, produzem algodão de
boa qualidade, com menor preço de venda e prazos mais elásticos
para pagamento, desbancando, assim, qualquer chance de uma efetiva competição entre o algodão cearense e o importado.
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Estuda-se a possibilidade, para o periodo 94/95, de uma
atuação conjunta de órgãos federais e estaduais no sentido de implantar essa culntra nos perímetros de irrigação do DNOCS. Projeto nesse sentido está sendo elaborado mostrando as condições de
custo, preço, produtividade, uso de tecnologias avançadas de cultivo, além da boa qualidade das sementes. Para tanto, o Centro de
Tecnologia do Algodão da EMBRAPA, em Campina Graride, foi
acionado para oferecer sua contribuição técnica, como fori:na de
avalizar a execução desse programa.
- Trã.ta=-se- de U-m esforço para cfevolve"r ao -Estado suã antiga
condição de grande produtor de algodão, cujas repercUssões sociais e económicas são facilmente percebíveis. Com uma boa safra, cirCula dinheiro, criam-se empregos nO cãinpO, diminuindo os
efeitoS do êxodo rural.
O ano de 1994, caracterizado por um inverno regular, poderá constituir-se na virada para a recuperação da economia algodoeira cearense, pelo afastamento de todos os entraves e obstáculos que a experiência apontou.
A volta do algodão em grande estilo tem como principais
fundamentos os seguintes elementos:
- vocação nata do agriculto!, j)ois -Cultiva-se algodão no
Ceará desde 1777;
- retração da área. cultivada formando um vazio econôm.ico
sem alternativas de ocupação e com reflexos no social;
.... mercado assegurado por um complexo têxtil consolidado,
com um consumo anual de algodão em pluma de 120 mil toneladas e oferta de apenas mil toneladas em 1993;
- representatividade espacial, com possibilidade de cultivo
em 60% dos municípios do Estado;
- menor vulnerabilidade à instabilidade climática, pois suas
perdas na seca são menores que as de outras culturas;
- geração de emprego e relida, pois somente o setor têxtil
emprega atualmente, no Estado, 15.000 pessoas;
-complementaridade com as atividades pecuárias;
-nova postura comportamental dos agentes envolvidos, inclusive empresariais, do setor têxtil.
Sr. Presidente, Si"" e Srs. Senadores, devido à fabricação de
sintéticos economicamente mais competitivoS-, praticamente perdemos a renda gerada pela cera de camaúba. A mamona ê outra cultura em decadência e a cajucultura passa por forte crise. O nosso
Estado possu1 uma tradição multissecular no cultivo do algodão.
Ele faz parte da cultura do nosso meio rural. O nosso agticultor
conhece bem o manejo da planta. Há necessidade apenas de uma
reciclagem.
Vivemos novos tempos. Da modernidade, da inovação tecnológica. O algodoeiro é bem adaptado às nossas condições. Sem
dúvida há necessidade_do salto qualitativo. Da boa semente, dos
tratos culturais corretos, do preço justo. Se começarmos agora um
programa sério e contínuo teremos condições objetivas de recuperar o espaço perdido, de criar empregos tão necessários, e até mesmo, pelo aumento da produtividade, de reconquistar o lugar que já
foi nosso nã cotonktiltura brasileira.
____ ___:: O Sr. ~ureo M~U~ -Senador Reginaldo Duarte, V. Exa me
cOnCede um aparte?
·- -- - --

O SR. REGINALDO DUARTE -Com prazer, nobre Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo MeDo --V. Ex~~. pOderia me esclarecer qual
tem sido a atuação da SUDENE em relação ao plantio do algodão?
O SR- REGINALDO DUARTE- Senador, tanto a SUDENE quanto os órgãos estaduais sempre se preocuparam -com a
cotonicultura no Nordeste brasileiro, mas o problema da cotonicul-
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desviados para canais que irrigam o poder e as contas bancárias de
uma minoria privilegiada. que usa o palco para criticar o Estado
mas que se utiliza dos camarins para dilapidá-lo.
Bilhões de dólares alocados para criar empregOs, para alavancar o progresso e para construir uma verdadeira nação estão
sendo transferidos para poucos dedos, -rnanipulados por poucas
mãos e decididos sem qualquer consciência.
Não sei se- O :meu relatório
CPI das Privatizações pode
ser considerado a base do iceberg. As barreiras que encontrei pata
pesquisar essa montanha de ilícitos não i:ne permitiram explorar
toda a sua extensão. Mas me proporcionaram perceber que ali naufrãgoU parte signlficativ~fâe nossa História. Posso afumar, após
longa reflexão sobre dadós e informações, que estes naufrágiOS já
somam 25: foi esse o número de leilões já concretizados no âmbito
do Programa Nacional de DesestatizaÇões. Manipulações de dados
- para subestimar preços das empresas públicas, farsa na cOndução
dos leilões, privilégio na obtenção de informações, utilização de
papêis duvidosos corno moeda forma algumas das irregularidades
mais comuris. O tamanho do iceberg pode ser, por exemplo, US$
20 bilhões. Ou US$ 30 bilhões. Ou outro número não menos assustador. São quantias que saírani da contabilidade pública e se
- transferiram para o livro-caixa privado.
Tenho plena certeza de_ que essa contabilidade será contestada em tempos nada longínquos. Dia virá em que governo popular significará, verdadeiramente, a tradução dos anseios da maioria
e não a obediência aos interesses de uma elite. Ações que envolvem vultosos recursos gravados com o custo de oportunidade da
fome e da miséria não podem ser decididas sem consenso político.
É do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento a te~·
de que 11a privatizaçãõ-D.ão-é
simples operação tecnocrática. E
também ui:na operação política. Assim sendo, uma opeTação precipitada é imposta por decreto se arrisca a proVocar um levante dos
opositores e uma reversão do processo quando de uma mudança
de governo".
-

tura não foi somente o advento do bicudo, porque em 1984 nós
convivemos com ele e tivemos uma das maiores safras do Estado
do Ceará. Ocorre, porém, que os países pi'ódutores estão jogando
para a indústria têxtil do nosso País algodão que foi, ilaturalmente,
colhido e beneficiado com preço subsidiado, portanto, com preços
melhores do que os do mercado interno.
Digo isso com muita propriedade, porque sou maquinista de
algodão. Infelizmente, tenho uma usina no_ Ceará, urila das mais
modernas do Nordeste brasileiro, que se encontra paralisada pela
falta do produto. Mas o "grande bicudo" foi também a ausência do
crédito rural, porque a cotonicultura é cara, e não se pode fazê-la
com recursos próprios ou com juros de mercado. Por conseguinte, -

necessário se faz que se devolva o crédito rural ao campo, à cotonicultura, para que o Ceará possa nOvamente ter seus dias de glória
e uma cultura - a do algodão - que chegou a represen:tar 75% da
receita do Estado.
O Sr. Aureo Mello -Esse crédito rural é fornecido principalmente pelo Banco do Brasil?
O SR. REGINALDO DUARTE- O Banco do Brasil sempre foi o maior veículo desse crédito, por ter uma estrutura mais
organizada, com um maior número de abastecimento e ser o_agente de fomento da política de crédito agrícola governamental.

O Sr- Aureo Mello - Senador Reginaldo Duarte, muito obrigado.
O SR. REGINALDO DUARTE- Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
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uma:

O SR- AMIR LANDO (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte.
discurso.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, como são insaciáveis os predadores da coisa pública! Como são ardHosos os métodos de dilapidação do patrimônio perteiic_ente a toda uma Nação!
Tenho esperança de que a discussão provocada pela CPI
Quanto suor e sangue são derramados para satisfazer à sanha das das Desestatizações tenha o condão de multiplicar instrumentos de
elites!
defesa contra aqueles que hoje tripudiam sobre a desgraça de miComo sabem os senhores e a Nação inteirá,~ fui partícipe lhOeS -de fiunintoS. Mas, ieriho plCna consciência do tamanho da
privilegiado de um dos momentos mais importantes da história
deste País. Tive oportunidade de relatar ao povo brasileiro toda
uma trama, que envolvia o próprio Presidente da República, de locupletação com o dinheiro público, às custas do analfabetismo, da
doença e ~ fome. Como que tendo os passos movidos por sonhos,
imaginei que aí estaria o grande marco de referência para uma
nova conduta política de nossos homens públicos. Descoberta a
sujeita sob os tapetes que ornavam os gabinetes, acreditava no dito
popular do "passar os Brasil a limpo 11• Mal imaginava que as dezenas de páginas do meu relatório, cujo conteúdo provocou sentimento de revolta, eram apenas a ponta de um imenso lcebel-g. A
Nação se estarreceu ainda mãis qiiilD.OO a presSão popular impulsionou a baixa das marés de águas turvas.
De repente, percebeu-se que o processo de contaminação
havia atingido o limite da septicenlía na AdminlstraÇãO Pública.
Havia corrupção na gestão dos recursos públicos, ande quer que
eles se encontrassem. E, aí se incluiu, de forma contundente, o Legislativo.
Mas, para COf.i.uborar minhas desconfianças e para potencializar o meu espanto, a trilha que persigo na busca_ da ética e c4 defesa do que é de todos e que por todos foi constriiído, levou-me a
debulhar informações que deveriam ser de amplo conhecimento
mas que permaneciam sob o manto mais suspeito do segredo. O
sangue e o suor que construíram a História do País estão rendo

virulência das elites. É por isso que ainda não há motivo-s para o
abandono U_as trincheiras abertas durante a CPI e ao longo das tentativas, felizmente frustradas, de alterar preceitos de soberania durante a Revisão Constitucional.
·
O volume de recursos, o valor das empresas e o momento
propicio para o ataque à coisa pública instigaram a gula. 9 grito de
alerta proporcionou o recuo das garras das verdadeiras aves derapina. Que pode ser estratégico, para arregimentação de novas forças, mais poderosas e aihda mais organizadas. Mas, por certo, nunca maiores que a força da união. É o momento daqueles que sedi_mentaram a mesma trilha que, até aqui, procurei desbravar se juntarem em uma mesma luta, por mais cheia de obstáculos que ela
seja. 'Esperar, não é-saber11•••
Era o que eu tinha dizer, Sr. Presidente.

i

COMPARECEM MAIS OS SRS.:
Albano Franco- Aureo Mello- Dirceu Carneiro- Gilberto
Miranda - Henrique· Almeida -_ Jutahy Magalhães - Odacir Soares
-Onofre Quinan - V aimir Campelo.
·
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A Presidência dispêziSa,- na preSCmte sessão, o período destinado à Ordem do
Dia, nos termos do art. 17 4 do Regimento_Intemo.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
traballios, designando para a sessão ordiná.riá. de amanhã a seguinte

3606 Terça-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II)

ORDEM DO DIA

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 44, de 1993 (n" 250/93 na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a . permissão da RÁDIO
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão
sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1" pronunciamento: Relator: Senador Amir. Lando,
favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
pela regularidade dos atos e procedimentos concementes à
proposição.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DEJ993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto· de Decreto
Legislativo n• 45, de 1993 (n" 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renava a concessão outorgada à RÁDIO
CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora
em onda média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa
Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
- r pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
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3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 46,de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão
sonora emfreqüericia modulada na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1" pronunciamento: Relator: Senador_Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
- z• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
pela regularidade dos atos e procedi'llentos concernentes à
proposição.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifUsão
sonora em freqüência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão de Educação:
- 1" pronunciamento: favorável ao projeto;
- z• pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 49, deJ993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato q·ue renova a permissão da RÁDIO LITORAL
LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora" em
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freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
- -~ ~
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação.
- r pronunciamento: Relator: Senador_ Arnir Lando,
favorável ao projeto;
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atos e procedimentos~ concernentes à
proposição.
~
6
PROJETO DE DECRETO LEGISI.ATIVO N• 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 52,_de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova_ o ato que renova a concessão outorgada i'l RÁDIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação:
- 1o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2" pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, - pela regularidade dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.
7
PROJETO DE DECRETO LEG!SLATJVON" 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vill, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação.
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8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a outorga deftrida à RÁDIO
CULTURA DE TIMBÓ -ZTDA., para -explorar serviço de
radiodifúsao sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301193, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifúsão de
sons e imagens (televisão} na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 10, de 199.:f. (n° 297/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe.
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifúsão
sonora em freqüêncía modulada, com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação.
- 1• pronunciamento: Relator: Senador João França,
favorável ao projeto;
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- 2" pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do _Projeto de Decreto
Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmarados Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A.
RADIO VERDES MARES, para explorar serviço de radiodifUsão
sonora emfreqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado
do Ceará, tendo
Parecer fãvoravel, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em-substituição à Comissão de Educação.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno -único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 12, de 1994(n• 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à -FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifUsão sonora em freqüência modulada na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres -favorãveis, proferidos em Plenãrio, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação:
- 1" pronunciamento: favorãvel ao projeto;
- 2" pronunciamento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernent<:s à proposição.

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 18, de 1994 (n" 252/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins,
tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.: 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, · em turrio único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.
15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do arto 375, Vill, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de
radiodi.fisuão sonora em onda média na Cidade de Botelhos,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
João Rocha, em substituição à Comissão de Educação"
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.: 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAf para executar
serviço de radiodifusão sonora emfreqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, tendo
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Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Lucfdio Portela, em substituição à Comissão de Educação.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 111, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II, "b", do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 111, de 1994 (n• 4.639/94, na Casa de origem), que dispõe
sobre o beneficio do seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei
n° 7.998, de II de janeiro de I990, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)

18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 16, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do
.· -Regimento Interno)
Votação, em turno único~ no Projeto de Lei da Câmara n•
16, de 1994 (n• 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o
art. 236 da ConstitUição Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, tendo
Pareceres
-sob n• 132, de 1994, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Emendas n•s I e 2
- CCJ, de redação, que apresenta;
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em
substituição à Comissão de Con~tituição, Justiça e Cidadania,
pela rejeição das emendas n•s 3 a 26, de Plenário.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 97, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
97, de 1993 (n• 1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a
instalação do sistema de antenas por titulares de licença de
Estação de Radiocomunicações, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n• 112, de 1994, da Comissão
- de Educação.
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20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 150, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
150, de 1993 (n° 1.052/83, na Casa de origem), que dispõe sobre
o fornecimento de leite pelos empregadores aos empregudos,
tendo
Parecer, sob no 146, de 1994, da Comissão ··
- de Assuntos Sociais, favorável nos termos de
substitutivo que oferece. ·
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 180, DE 1993
Votação, eii1 filmo único, do Projeto de Lei da Câmara n°
180, de 1993 (n° 1.898/91, na Casa de origem), que dá nova
redação ao art. 5° da Lei n° 6.179, de II de dezembro de I974,
que "institui amparo previdenciário para maiores de setenta anos
de idade e para inválidos, e dá outras providências", tendo
Parecer sob n° 118, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável, com a apresentação da
Emenda n° 1-CAS. . .
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
184, de 1993 (n° 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
a concessão de desconto nos . valores dos ingressos em
espetáculos . culturais e artísticos para pessoas idosas ou
portadoras de deficiência física, tendo
Parecer sob n° 150, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n°s 1 e
.2 - CAS, que apresenta.

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 203, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
203, de 1993 (n° 874/91, na Casa de origem), que acrescenta§ r
ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, tendo
Parecer favorável, sob n° 14 7, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
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24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 207, DE 1993
Votação, em turno único, âo Projeto de Lei da Câmara n•
207, de 1993 (n°1.830/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
a importação de produtos de origem animal e vegetal destinados
ao consumo, tendo
Parecer, sob n• 149, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável com a Emenda n• 1-CAS,
que apresenta.

25
PRO.ffiTO DE LEI DA CÂMARA N" 226, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
226, de 1993 (n• 1.104/91, na Casa de origem), que dá nova
redação ao inciso II do art. 131 da Consolidação das Leis do
Trabalho, tendo
Parecer favorãvel, sob n• 151, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 240, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
240, de 1993 {fl0 2.552/92, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao m·t. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a movimentação da conta vinculada quando o
trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de
neoplasia maligna, tendo
Parecer favorável, sob n• 144, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n•
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais rn&Ximos, e
dá outras providências, tendo
Pare.cer favorável, proferido em Plenãrio, Relator: Senador
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos
Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Está encerra- 8.880,-de 27 de maio de 1994, resolve:
_ _
da a sessão.
- _::;
"Art. 1° O valor do Auxílio-Alimentação vig nte no dia l 0 dc
(Levanta-se a sesstio às 16h4 Zmin.)-- abril de 1994 ê convertido em URV pelo valor d(' ta, em cruzeiros
_____ re_a,j.s, na mesma data,_ passando a ser de 112,92 t.:.ento e· doze uniATO DA CD:MISSÃO DffiETORA-dades reais de valor e noventa e doiHentésinios).
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N" 11, DE 1994
Art. Z' Este A!o entra em vigor na data de sua publicação,
revogados o art. 7' do Ato do Diretor-Geral n' 9, de 1992, e deA Comiss-ão Díreto:ia -do Senado Federal, no uso de sua mais disposições em contrário. ·
competência regimental e regulamentar, e de ~cordo com o harto.
Senado Federal, 24 de junho de 1994. - Manuel Vilela de
12 da Lei n' 8.112, de 1990, resolve prorrogar por 2 (dois) anos o -Magalhães, Diretor-Geral.
QTazo de validade do concurso público para Técnico Legislativo,
Áreà de Polícia Segurãnça e Transporte, EspeCialidade de_ Trans:ATO DO DIRE'fOR-GERAL N' 77, DE 1994
porte, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, homologado pelo _
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuiAto do Presidente n' 262, de 1992.
Sala de Reuniões da ComissãO Diretoia, -15 -de junho" de -ções regulamentares, resolve:
Art. 1' Designar os Servidores DORIS MARIZE ROMA1994.- Chagas Rudrignes.
RIZ PEIXOTO, FLÁVJO RODRIGUES MOTTA, RODRIGO
ATOS DO DffiETOR-GERAL CAGIANO BARBOSA, CECI SANTORO CARMONA, MARIA
DA PENHA CORDEIRO PEREIRA e CARLOS MAGNO FAATO DO DIRETOR-GERAL N" 75, DE 1994
GUNDES FRANCI p"ara, sob a Presidência do primeiro, constituíO Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuirem uma Comissão Especial destinada a elaborar as especificações- ções regulamentares e d_~_acordo com o disposto no harto. 2°, do
dos mobiliários do reStaurante dos Senadores (RN-2) e da lanchOAto n° 9, de 1992, dó Prim.eirO:.SOCretário. resolve:
riete da unidade infrci-basilar e a estabelecer os serviços a serem
Harto. 1o Designar os gestores dos contratos celebradÇts enprestados pelos futuros concessionários.
tre o Senado Federal e as empresas abaixo relac"ionadas:
- Art. 2° A Comissão deverá concluir os seus trabalhos até o
-Subsecretaria de Engenharia:
dia JO.7-94.
Companhia Energética de Brasília- CEB - Contrato n~ _015
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. (numeração da CEB). de 1994: para "fornecimento de energiã eléArt. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
··
trica Horo-Sazonal"- Titular' JOSÉ MARIANO LEAL MOURA
Senado Federal, 27 de junho de 1994. - Manuel Vilela de
(Matrícula n' 1073); Substituto: SIDNEI JOSÉ KRONEMBER·
Magalhães, Diretor-Geral.
GER (Matrícula n' 1263).
A.R. Engenharia e Comércio Ltda. - Contrato n° 028, ·de
COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DO
1994: ''para construção-do restaurante dos Senadores"- Titular:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
TADEU IZIDRO PATROCÍNIO DE MORAE5 (Matrícufi! n'
3180); Substituto: CARLOS MAGNO FAGUNDES FRANCI
Primeira Reunião (instalação) da Comissão Especial
_Temporária incumbida de estudar e emitir parecer sobre o
(Matrícula n' 2369).
- Projeto de Lei da Câmara D0 73, de i994, que- "Institui o Códi:..
-Subsecretaria Técnica de Eletrônica:
TV FILME Serviços de Telecomunicações S/A- Contrato go de Trânsito Brasileiro".
n° 033, de 1994: "para prestação de serviço de televisão por assi.:. ·
- Às dezessete horas do dia vinte_ cinco de maio do ano de
natura" - Titular:. TARCIZIO SAMPAIO GRANJEIRO (Matricu- mil novecentos e noventa e quatro, reúne-se a Comissão Especia1
la n' 3429); Substituto: EDUARDO ZEFREDO GAUCHE (Matrí- Temporária destinada a estudar e emitir parecer sobre o Projeto de
Lei da Câmara D 0 73, de 1994, na Sala de Reuniões n° 2, da Ala
cula n' 4926).
Senador Nilo Coelho, Ed. Sede do Senado Federal, sob a PresidênArt. 2' Designar o servidor ALEXANDRE ASSUNCENA
DE VASCONCELOS (Matrícula n' !431 - CEGRAF) gestor cia eventual do Senhor Senador Alexandre Costa, com a preSença
substituto dos Contratos noS 013 e 035, de 1993;ceh~hrad.õS entre õ dos Senhores SenadOres titulaieS Gilberto Miranda, Mauricio CorSenado Federal e, respectivamente, as empresas ENTHERM- En- rêa, Marluce Pinto e Meira Filho, bem como do Senhor Senador
genharia de Sistemas Termomccânicos Ltda. e ARAÚJO ABREU Aureo Mello, na condição de suplente convocado para suprir falta
ENGENHARIA LIDA., em substituição ao servidor JORGE de quorum. Deixam de comparecer os Senhores Senadores Cid
MARTINS VILLAS BÔAS (Matrícula n' 3817), anteriormente Sabóia de Carvalho, Am:ir Lando, José Fogaça, Hugo Napoleão,
EpitáciO Cafeteira e Magno Bacelar. Havendo número regimental,
designado pelos Atos do Diretor-Geraln"' 015 e 059, de 1993.
Art. 3° Este Ato entra cm vigoi' na data de sua publicação.
o Senhor Presidente declara instalada a Comissão e informa que
Art. 4° Revogam-se as disposiç5es em coriirãrio.
procederá à eleição para a escolha do Presidente e Vice-PresidenSenado Federal, 24 de junho de 1994. - Manuel Vilela de te. Após a votação, o Senhor Senador Alexandre Costa comunica
Magalhães,Diretor-Geral.
que votaram seis Senhores Senadores, tendo sido eleitos, por unanimidade, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os SeATO DO DlRETOR-GERAL N' 76/94
nhores Senadores Amir Lando e Marluce Pinto. Nada maís havenDispõe sobre a conversão, em URV, do valor do_a tratar, encerram-se os trabalhos, e, para constar, eu, Roberto
do Auxílio-AUmentação e dá outras providências.
Sampaio Contreiras de Almeida. Secretário da Comissão, lavrei a
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da competência presente Ata que, lida e aprovada, irá à publicação.
---Senador Meira Filho, Presidente em exercício. (Art. 8:8, §
que lhe foi conferida pelo art. 3° do Ato da ComiSsão Diretora n°
35~ de 1992, e tendo em vista o disposto no art.IS, § 2°, da Lei n°
3°, do Regimento Interno.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATADA 74"SESSÃO,EM28DEJúNHODE 1994_
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENIE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N" 236, de 1994 (n• 477/94, na origem), de 28 do corrente, comunicando o recebimento das Mensagens CN n°s 128 a
130194, em que participa a aprovação das Medidas Provisórias n•s
502 a 504, de 1994.
_
- N" 237, de 1994 (n" 478/94, na origem), de 28 do corrente. comunicando o recebimento das Mensagens CN n°s 134 a
136/94, em que participa ter-se esgotado, sem deliberação fmal do

Congresso Nacional, o prazo previsto para apreciação das Medidas
Provisórias n"ii 495 a 497, de 1994.
- N" 238, de 1994 (n• 4791~4,

na origem), de 28 do corren-

te, comunicando o recebimento das Mensagens CN n°s "i37- a
143194, em que participa a aprovação das Medidas Provisórias n•s
505,508,509,512 a 515, de 1994.

1.2.2 -Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Oficio S/51, de 1994, do Sr. Governador do Estado do
Rio de Janeiro, soliCitando antorização do Senado Federal, para a
eniiSsão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado d.Q Rio de Janeiro- LFfRJ, cujos recursos serão destinados ao _giro da Dívida
Mobiliária do Estado, vencível no 2" semestre de 1994 (Projeto de
Resolução n• 57194).
-Oficio ''S" n• 53, de 1994 (Oficio PRESI-9412.279, de 216-94, na origem), do Senhor Presidente (lo Banco Çentral do Brasil, encamiD.hando ao Senado Fedçral solicitaçãO -do GoVemo do
Estado do Paranã, para contratar operação de crédito junto ao
Banco__ Internacioil.al para a Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de CR$ 87.68!.200.000,00, equivalente a US$
96.000.000,00; a preÇOs de 30 ·c~e março de 1994, sendo os recursos destinados ao fmanciamento de parte do 'Projeto Qualidade no
Ensino Público do Paraná'' (Projeto de Resolução n• 58 de 1994)
- Indicação de Autoridade n• I, do 1994,_(ios I..íderes Partidários, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Senador kam Saraiva para exercer o cargo de MiniStrO do Tribunal
de Contas da União.
·

U~

- Comriõicações da Presidência

- Abertura de prazo para apresentação de emendas aos Projetos de Resolução n°s 57 e 58, lidos anteriormente.
- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida
Provisória n• 533, de 23 de junho de 1994, que altera a Lei n•
8.031, de 12 de abril de 1990, e dá oub;as providêncías; designação da Comissão Mista e estabelecimento de Cíllendário pata a sUa
tramitação.
- Recebimento do A viso n• 226194, de 24 do corrente, do
Presidente do Tribunal de Contas da UIDão, encaminhando cópia
da- De<:-isão D.0 400/94, beln comO RelãtOiio e votO que a fundamentam.
- Recebimento do Oficio n• 2344194, de_ 28 do corrente, do
Bru:lcO-Centrã.I dO Br3.sü, encaminhando complementação dos
d_acu_mentos__necessáriOs à iAmruçãO da Mensagem _it0 '228, de
1994.
-

a

1.2.4 -Requerimentos
- N" 4S5~ de 1994, de autoria do Senador Marco Macio~ solicitando a transcrição, nos Anais do senado, do editorial _intitulado Idéias coeri.mteS, do jornal O Estado de S. Paulo, de 5 de

junho em curso.
··
- N" 486, de 1994, de autoria doSenadoi_Odacir.S_oares, solicitaD.d~ q~e- sejam considerados~ coniO .llceD.ça autoriza~ Os dias
3)),7, 8, 9, 10, 13, 17,20 e 24 do corrente mês. Aprovado.
- N" 487, de 1994, de autoria doS_enador Mauricio Conêa e
outros Srs. Senadores, solicitarido a realização de uma_ Sessão Especial a realizar-S:e no dia_ 4 de agosto ptóximo vindour0 1 destinada
fCoinemoraÇão dÕ cen!eD.ário do llas_cimEmto de CARLOS COIMBRA DA LUZ, que foi, dentre outros cargos, Presidente da República
1.2.5 - Aprei:lação de matérias
-Requerimentos n"s 478, 4SO a 483, de 1994, dos Senadores Aluizio B~-~. francisco Ro]Je:m~g. Amir_Lando, Cid Sabóia -de Carvalho e José Eduardo, lidps em sessões _ip.teriores.

Aprovados.
-Requerimento n• 479, de 1994, do Senador Odacir Soares,
lido em sesão anterior. Aprovado, após parecer da Coniissão

competente.
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EXPEDIENTE
Centro Gráfico do Senado Federal
MA.NOEL vnELA DE MA.GAI,HÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL OA SlLVA MAIA

Diretor Executivo
LUIZ AUGUSTO DA P.AZJÚNIOR
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUsto OJtJIINilt) MADRUGA
Diret0r Adjunto

1.2.6 -Discurso do Expediente
SENADOR ODACIR SOARES- Pesquisa• promis5oras da
PETROBRÁS na Bacia de Pareeis, em Rondôi!Ía. Sugerindo ao·
Presidente da República medidas contra os sabotadores do Plano
ReaL'
'
·
·
13- ORDEM DO DIA
·Projeto de Lei da Câmara n• 111, de 1994 (n• 4.639/94; na
Casa de origem), que dispõe sobre o beneficio do seguro-<Jesen;:
prego, altua dispositívo'da Lei n• 7.998-, de !I de janeiro de '1990,
e dá outras providências. Aprovado, após parecer de plenárió. À
sanção.
.-.-=• -- ~-Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n°250/93, na_
Cliniara dós Deputados), qúe âprovà o aio que rellÔVa a pen!lissão
da RÁDIO INDEPENDENTE LTDA, para explorar serviço deradiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Lajeado,
Estado do Rio Grande do SuL Votação adiada por falta de quorum;
··
·
1
Projeto de DeCreto Legislativo n• 45, de 1993 '(n• 253/93, na

Câ.ma.ra dos Deputados), que aproVa o ato que renOVa a concessão
outorgada à RÁDIO CAPINZAL LTDA., para explorar ser1iiço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Capinza1 Estado
de Santa Ciltarina.- Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto LegiSlativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na
Câma.ra.dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sooora em freqílência modulada na cidade de
Araras, Estado de São ~a\llo. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decieío Legislativo n• 48, de 1993, (n° 264193,
na Câ.Ina.r_!1 dos Deputados), que aprova o ato que ienova a permissão da RADIO JORNAL DO BRASlL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sófulrá. em freqUência modulada na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por
falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na
C~ dos Deputados), que aprova o ato que rerioVa a permissão
da RADIO LITORAL LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Osóriü, Estado
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n° 246/93, na
Cliniara dos D':Putados), que aprova o aiO que renova a concessão
outorgada à RADIO GRANDE LAGO LTDA., pata explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Helena, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 (n• U7/93, na

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
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outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS LTDA., para explOrar Serviçó de radiodifusão sonora em óiida média na Cidade de
Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 7, dé 1994 (n° 308/93, na
Câmara 'dos Deputados). que aprova o-ato que renova a outorga
deferida à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA., pár.l explorar
serViço de radiodifusão sohOm em onda inédia na cidade de Tim~
bó; Estado de Santa Catarina. Vótação_ adiada por falta de quo·
rúm.
Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de 19'94 (n• 301/93, na
c~- do's

Dc:putados), que aprov_!l o ato que renova a concessão

outorgada à RADIO E TV TAPAIOS LTDA., para explorar serviço-de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Santaréni, Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativon• !O, de 1994 (n•_297/93, na
CàmaÍa dôs Depotados), que aprova o aiO que outorga 'petníissão à
FUNDAÇÃO Pe. ÚRBANO TIDESEN para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência moduhi.da. com flns exclusivamente educativos, na cidade de Novo Ha.mbúrgO, Estado do Rio
Giande do Sul. Votação adiada por falta de _quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• l!,del994 (n• 2~5/93, na

Câtru!ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a Permissão
outorgada à S.A... RÁDIO VERDES MARES, pata explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará. Votação adiada por fslta :de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 12, de 1994(n•3!9/93, na
Câmara. dos Deputados), que aprova _o ato que outorga permissão à
FUIIIDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL pará executar
setViÇo de radiodifusãO-sonora em· freqüêricia modulada tia cidade
de Sorocaba, Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de
quorom.
Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n° 252/93, na
Câmara dos Deyutados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RADIO ARAGUAIA LTDA., para explorar serviço
de :r3díoâifusão .sonora em onda média na cidade de Araguaína,
Estado do Tocantins. VQtação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254193; Di
Câmara dos Deputados), que aprova o ato QUe renova a concessão
ootofgada à TV TOCANTINS LTDA., para explorar serviço de
mdiodifusão de soos e imagens (televisão) na cidade de Anápolis,
Estado de GOiás.· Votação adiada por falta de quorum. · ·
Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1994 (n• 327/93, na
Câmara dos De~os), que aprov~ o ato que renova a. concessão_
outorgada à RADIO MONTANHES DE BOTELHOS LTDA,
para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda média na ci1

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

dede de Botefuos, Estado de Minas Gerais.
Projelo de DecretO Legislativo n"24, de 1994 (n• 328/93, .a·
Câmara do~ Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à
FUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sooora: em freqüência
modula.da. com fms exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais. VotaÇão adiada por falta de
quorum.
Projeto de Léi da Câmara n• !6; de 1994 (n• 2.248/91, na
Casa de origem), que regulamenta o artigo 236 de Coustiluição
Federal, dispondo sobre setviços notariais e de regisb:o. Votação
adiada nos termos do art. 375, vm, do Regimento Intemo.
Projeto de Lei da Câ= n• 97, de 1993 (n" 1.224188,na
Casa de origem), que dispõe sobre a instalação dO s~tema de antenas por titulares de licença de Estação de Radiocomunicações, e
dá outras providências. Votação adiada nos termos do art. 375,
vm, do ReSimento InieÍno.
· ··
.· . . . . · ,-.
Projeto de Lei da Gâmara n• 150, de 1993 (n• 1.052/83, na
Casa de oigem), que dispõe sobre o fomecimento de leite pelos
empregadores aos empregados. Votação adiada nos teonos. do
art. 375, Vlli, doRegimentolntemo.
·
Projeto de Lei da Câmara n• l8Q, de 1993 (n").S9mi.•.na
Casa de origem), que dá nova redação ac artigo da.Lei n• 6,!79,
de 11 de dezembro de 1974, que institui amparo previdenciário
para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá Outras
providências. Votação adiada nos termos do arL 375, vm, do
. . ..
._ .. . .
.
. " _
Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câinara n• !84, de 1993 (n• 1:568/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de desconto nos
valores dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos para
pessoas idosas e portadores ile defiCiêOCia :tisica. Votaçã~ _a~ia41l
nos termo~ do art. 375, VID. do Regimento Intemo.. . . . .
Projeto de Lei da Câmara n• 203, de. 1993 (n• 874191, na
Casa de.origem), que acrescenta o panígrafo 7• ao artigo 543 da
Cousolidação das Leis do ,TrahaJho- CLT. Votação adiada nos
termos do art. 375, Vlll, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da_ Çfunara n• 207, de 1993 (n• 1.830/91, na
Casa de origem), que.dispõe sobre a importação de produtos de
origem animal e veg~tal destinados ao consumo. Votação adiada
nos termos do art. 375, vm, do Regimeritó lntemo.
l'r<?jeto de Lei da Cllmara n• 226, de 1993 (n°l.l04191, na
Casa de. origem), que dá nova redação ao inciso ll do artigo 131 da
Consolidação as Leis do Trahalho. Votação adiada nos teonos
do art. 375, Vlll, do Regimento Intemo:·
.
.
Projeto_ de Lei_ da ~ no 240, de 199:3 (D.0 ~p52192" na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao artigo 20 da Lei n•
8.036, de 11 de maio d,e .19.90, pam permitir movimentaÇão de
conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de seus e!ementos for acometido de neoplasia maligna. Votação adiada nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno.
Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 - Çq:nplementar
que regulamenta o parágrafo 3• do artigo 192 da Constituição Federa!, que. dispõe sobre a cobrança de juros reais máXimos, e dá
outras providências. Votação adiada nos termos do artigo 375,
vm, do Regimento Interno.
1.3.1- Comunicação da Presidência
Adismento da votação do Requerimento n• 487, de 1994,
lido no Expediente da presente sessão, por falta de quorum.
_ 1.3.2.--Disou!.'SQS "1'6s a Ordem do Dia
_
_
SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Reflexões sobre o processo contra o Senador Ronaldo Aragão, que culminou com a sua
absolvição.
SENADOR JÚUO CAMPOS- Sugerindo às autOridades

s•
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de Bras!lia uma solução pára oproblema das invasões de áreas pú· blicas por construções in'egulares, mediante a destinação de espaço para sala de teab:o.
1.3.3 -Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extmordinária a realizar-se hoje, às
15 horas e S minutos? com Ordem do Dia que designa.
'
1.4 - ENCERRAMENfO
·
2-ATADA 75"SESSÃO,EM28DEJUNHODE1994
2.1- ABERTURA
2.2.- EXPEDIENfE
2.2.1- Requerimentos
N" 489/94, de autoria do Senador A.lfredQ Campos, solici· tando dispensa de interstício e prévia dislribuição de avulsos do
.Parecer n• 177/94, da Comissão de AssuntOs Econômicós, sobre a
·• indicação de Autoridede n• I, de 1994, dos Uderes Partidários,
submetendo à apreciação do Senado FederaJ o nome do Senador
_. ~ SI\Pliva pára exeteer o <;al:'gO de MiniSb:o do Tribunal de Con'
tas da União. Aprovado.
,
N• 49Q194, de autoria do Senador Mauro Benevides e outros
Senh~ Senadores, de urgência para o Oficio stn• n• 50, de 1994
(OF. PRESI, de!7 de junho de !994, naQrigem).
N" 491, de autoria do Senador M~és Abrão, de urgência
para o Oficio "S" 52, de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal
deSãoPauloaemitirLetrasFinanceirasdoT=doMuDicipio
de São Paulo - LFIM - .S.P, cujos recurs:os serão -~tinados. l;lO
giro da Divida Mobiliária da !'J;efeilura, vel).ciVel no semestre de
!994.
·
2.2.2- Comunicação
Do Senador Odacir Spares, de ausência do Pais p.o perlodo
de 29/6 a
do corrente, J>lll"! participar de Sessão Ordinária da
~missão Parlamentar Conjw).ta do M~~l, na cidade de Mendonza, Argentipa_
2.2.3 -Apreciação de matéria
Requerimento n• 487, de 1994, do Sr. Mauricio Canêa e
outros Senadores, lido na sessão anterior. Aprovado.
2.2A- Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO, como Uder - Agradecimentes à Marinha pela venda simbólica de len'eno à Prefeitum de
Recife, dest.ina4<> ao prolongamento_ ~ ru_a naquela cidade. Cbamando a atenção do Minisb:o da Justiça para gravidade da situação
do Arquivo NacionaL
,
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder- Decisão
do Presidente Itamar Franco de conceder reajuste salsrial_ ao funcionalismo. Projeto de eleva~ do salário mínimo para 70 dólares

z·

3n

encaminhado ao Congresso Nacional pelo Governo.

.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Causas da miséria em nosso Pais.
SENADOR AUREO M!iJLO - Homenagem ac. Sr. earlos
Veloso de Oliveira, Presidente da Cmz Vennefua no BrasiL
c.
SENAOORA JÚNIA MARISE -,Considerações sobre a
mortalidade infaDtil. hidàgando ao Miiristro da Saúde sobre a destinilção dos recursos previstOs para os programas de atendimento à
criança e à mnfuer.
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Apoio à iniciativa do
Serurdor Marcq MacieL signatário do Requerimento n• 484/94, de
infófinàÇões do Presidente do CONSEA (Cousefuo Nacional de
Segumnça Alimentar), sobre o quadro de mortalidade infantil. Encaminhando à Mesa requerimento de infonnações ac Minisb:o da
Fazenda sobre v.eracidede das declarações do Sr. HerlJert de Sooza
a respeltD de eJ:Dpi-éstiiDO do BNDS àVang•... -......... - -.
23 - ORDEM DO DIA
.
Requerimento n• 1.150, de 1993, do Senador Marcq MacieL
solicitando,_nos termos regimentais, a traDscrlção nos Anais do Se-
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nado Federal da matéria intitulada ''Regulamentar o lobby", publi-

cado no Jornal de Brasília, edição de 9 de novembro do cotrente
ano. Aprovado.
2.3.1- Matérias apreciadas ap6s a Ordem do Dia
Requerimentos n"s 490 e 491/94, lidos no Expediente da
presente sessão. Aprovados.
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Cori.vocitçãb de sessão do Congresso Nacional, a realizar-se
-.
2.3.3 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
2.4 -ENCERRAMENTO
3- MESA DJRETORA
.
4- LÍDERES E VICE- LÍDERES DE PARTIDOS
5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

amanhã, ãs 10 bOiliS.

'ms

2.3.2 -Comunicação da Presidência

m

Ata da 743 Sessão, em 28 de junho de 1994
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Ney Maranhão e Regina/do Duarte
ÀS 14 HORAS E 30 MINutOS, ACHAM-SE PRESENJ:is
OSSRS.SENADORES:

Federal para a emissão de Letras Financeiras do Tesom·o dó Estado do Rio de Janeiro-LFTRJ, com base
na Resolução o• 11, de 1994, do Senado FederaL

Alfonso Camargó - Alfredo Càmpos - Ameo Mello - CarRelator: Senador Moisés Abrão
los De'Carli- Carlos Patrocinio- CéiaJ: Dias- _Cb_agas RodrigueS
O Senhor Governador do, Estado do Rio de J aD.eiro encami- Ci!i Saboia de Ca!valbo ~tinllo Jorge - Dirceu Carneiro - nhou a esta Casa, mediante Oficio "S" n•s!, de 1994, pedido de
Eduardo Suplioy - Epitácio-Cafeteira - Francisco Rollemberg- autonzação do Senado Federal para emitir Letras Financeiras do
Geii;OO Camata- Gilberto Miranda"' Guilhelll1e !'abneira =-' Henri- • Tesouro d~ Estado do Ri9.de Janeiro (I.FI'RJ), crijo~.recutsos ~
que Almeida- Humberto Luoena -liam Saraiv~t- Irapuan 'Costa · mo~ destinados ao giro da Dívida Mobiliária do estado, vencível no
Jumôr~ Cão àibnon :.:roãó
Jóão Róchã~ JosaphiltMa- 2• semestre de 1994.
rinho -José Eduardo -José Richa 7 1úljo Cam~.Júnia Ml)rise· O pleito encontra-se adequadamente instruido quanto à doJutaby Magalhães - LQuremberg Nunes Rocha- Luçidio Pqrtella- cumentação encaminhada ao Senado Federal, nos termos dos arts.
Magno Baoelar- Marco Maciel- Maurlcio Corrêa ,- Mauro Bene- 2•, 13 e 15 da recéinCedilílda Resolução n' 11, de 1994; dO Senado
vides - Meira Filho - Nelson Camefro '-' Ney Maranhão -' Odacir Fedem!, cjue dispõe sobre lim,ite~ globais condições
as ope, Soares ~ RegiDaldo,
R?ila)do Aragão-'- Và_imir CaJnp.lo.
rações de.crédito.interuo e externo dos Estados, do Dil!trito FedeO SR. PRESIDENTE (Ney Mamnhão)- A lista de presen- ial,- doS MuniCípios e suas autaiqUias nos quais se inclui o
ça acnsa o comparecimento de 42 Srs. Senadores, flavendo niline- lanÇamento de ütulos de divida mobililí:iià.
'
ro regimental, declaro aberta a sessão.
_
.•.
·•
O
Banco
Celllml
do
Ilra,;il
emitiu
Pareoer
DEpl\'i!)IARE.
Sob a proteção-ae Deus, iniciamos nOSsos f11ibã.lh0s."
94/916. infonnando que o pedido de autorização enquadra-se nos
O Sr. I• Secreiárlo pri>Cedetá'à leitura do ExjJediente.
limi~s estabelecidos na suprscitada resolução. Assim, o llstado do
É lidO o seguin\é ' ·
·
·· ' '
··
Rio de Janeiro apresenta capacidade de pagamento suficiente para

:r

Fn.nç.·.:

e

rmat1e·-

EXPEDIENTE

.'

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De co'municaçõeúie RecebimenJo:
N" 236, de 1994 (n• 477/94, na origem), de 28 do corrente,
referente às Mensagens CN n"' 128 a 130, de 1994, em que participa a aprovação das Medidas Provisórias n"' 502'a 504, de 1994;
N" 237, de 1994 (n° 478/94, na origem), de ·28 do corrente,
referente às Mensagens CN n"' 134 a 136, de 1994, em que participa ter-se esgotado, sem deliberação final do Congresso Nacional,
o prazo previsto para apreciação das Medidas Provisórias n"' 495 a
497, de 1994; e
·
N" 238, de 1994 (n• 479/94, na origem). de 28 do cotrente,
referente às Mensagens CN n"' 137 a 143, de 1994; em qile participa a aprovação das Medidas Provisórias n"' 505, 508, 509, 512 a
515, de 1994.
PARECERES
PARECERN°17S,DE1994
Da Comissão De Assuntos Econômicos, sobre o
Oficio Sf51, de 1994, do Sr. Governador do Estado
do Rio de Janeiro, solicitando autorização do Senado

Para

a rolagem de parte de sua divida mobiJ.iárii, Uma veZ QUe suas receitas são suficientes para a cobertura de SUas despesas correntes,
já incluidas as.clestinadas aos. pagamentos dos encargos fmanceiros referentes à rolagem pretendida.
Por seu tnmo, a Emenda Constitucional n° 3. de 1993, em
seu artigo 5°, assegum a emissão de título~ ~úbliC9s, pelos Estados,
quando destinada ao refmanciamento de seu principal devidamente atualizado, o que C<lm'sponde ao pretendido pelo Estado do Rio
de Janeiro.
A regulamentação do conceito de ''principal atnalii.a.do'_'_é
feita pela Resolução n° ll/94em seus artigos 15 e 27 qué,'de acordo com a apuração do Banoo Central do Brasil, permite ao Estado
do Rio de Janeiro o percentual de 91,80% para rolagem de sua divida mobiliária vencível no 2° semestre/94 e, oonseqperitemente, o
resgate de 8,2%
- Dessa forina, a eniissão pretendida será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos titulas
a serem substitufdos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da
Resolução n• 11, de 1994, deduzida a paroela de 8,2%;
b) modalidade: nominativa-transferíve~
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• '2.376, de 25-11-87;
d) prazo: de até !.826 (mil, oitocentos e vinte e seis) dias;
e) valor nominal: CR$1,00;

-'-
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f) características dos títulos a serem substituídos:

Titulo

Vencimento

Quantidade

Título
541826

541826

1-7-94

35.748327

541826

541826

1-8-94

541826
541826

1-9-94
1-10-94

47.142.951
6!.401.603

541826
541826

82.908343

541826

1-11-94

127.055.864

541826

1-12-94

186.811.672

Vencimento

1"-7-94
1"-8-94

Onant!dade
35.748327
47.142.951

1"-9-94

61.401.603

541826

1"-10-94
1"-11-94

82908343
127.055.864

541826

1"-12-94

186.811.672
54!.068.760

541.068.760
g) previsãO de colocação e vencimento dos 1ítulos a seg) previsão de wlocação e.Vencb:iJ.enfu dos' Utulos á Sé-'. rem emitidos:
rem emitidos:

Coloca<iío
4-7'94
1"-8-94
1°-9-94
4-10-94
1"-Jl-94
1"-12-94

Vencimento

Título

Data-base

4"-7-94
1"-8-94
1°-9-94

1"-7-94
1"-8-94
1"-9-94

541826
541826

4-7-94
1°-8-94

1°-10-9'4

541826
541826

1"-9-94
I•-I0-94

1°-11-94
1°-12-94

541826
541826

1"-11-94
1"-12-94

1°-7'94
1"-8-94

Título
541826
541826

"Data-base
4-7-94
1":S-94

1"-9-94
1°-10-94
1;-11-94

541826
541826
541826

1"-9.94
4-10-94 '

1°'10-94
1"-11-94.

1°-11-94

1°-11-94

1"-12-94

541826

1"-12-94

Vencimento
I

Colocação

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter-

h) forma de .;..locação: atravéS de ofertàs públicas, nos termos da Resolução n• 565, de '1JJ-9-79, do Banco Central;
i) ~útorização 1égiSiátiva:Lei n• l.389;de 2S:U:.S8~ ..
Em conclusão, o pleito encamiiJhado pelo Estado do Rio de
Janeiro encontra-se de aCOrdo, <:Oih d que prereilna a CanSúlnição
Federal e a Resolução n• 11/94 do Senado' Federal, devendo S.r
~# a_autoriza~o:pal:à a'rolAgem ~sua_ ~~i(JÃ_mobUiá\ia
vencível no 2° semestre/94. nos termos apurados pelo Banco Central do Brasil. e na formà do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 57, DE 1994
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos recursos serão destinados ao
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencivd. no 2°

' semestre de 1994.
O Senado Federnl resolve,

moi daResolÚção n"565,de 20-9-79, do Banco Central;

· · i) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28-11-88.
Art. 3°-0 prazo máxiritó para o·eXeicíció da piesente autOrização é de 270 (dozemos e sétenta) di3S cOntados a partir da Sua
publicação. · ·
· ·
· ··
·· ·
Art. 4" Esta Resolução .entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões,' 28 de julho de 1994. - João Rocha,
Presideme - Moisés Abrãri, Relator- josaphat Marinho -João
Calmou - José Rlcha - Reginaldo Doarte - Odacir Soares Ronaldo Aragão - Meira Filho - lrapuan Costa Jr. - Aureo
MeDo -Magno Bacelar- Mauro Benevides- Jutahy Magalhã.
es- Onofre Quinan -Alfredo Campos.
PARECERN"176,DE 1994
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o

Oficio "S" n• 53, de 1994 (Oficio PRESI-9412.279, de

Art. 1• É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos
da Resolução ll" 11, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras
Finauoeir'as do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro-LFTIU, cujos
recursos seião destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado
vencível no 2° semestre de 1994.
Art. 2° A emissão deverá ser realizada nas seguintes condiR
ções:

- 21-6-94, na origem), do Senhor Presidente do Banco

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos tllnlos
a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da
Resolução n• 11, de 1994, deduzida a paroela de 8,2%.
b) modalidade: nominativa-transferivel:
c) reudimento: igual ao das Letras FinanceiraS do Tesouro
- LFI', criadas pelo Decreto-Lei n• 2376, de 25-11-87;
d) prazo: de até !.826 (inil, oitooentos e vinte e seis) dias;

Relator: Senador José R!cha
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encamiiJha
a esta Casa, mediante a correspondência em epigrafe, pedido de
autorização do Govemo do Estado do Paraná, para contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimemo- BIRD, no valor de CR$87.68!.200.000,00,
eqliivalentes a US$96.000.000,00, a Preços de 30 de março de
19'9'4. Os recursos decotrentes da operação serão destinados ao financiamento de parte do ''Projeto Qualidade !10 Ensino Público do
Paraná".
-

e)valornomlua~

CR$1,00;

I) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:

Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
solicitação do Governo do Estado do Paraná, para
contratar operação de crédito junto ao Banco lnternadonal para a Reooostrução e Desenvolvimento -

BIRD, no valor de CR$87.681.200.000,00, equivaJeo.
tes a US$96.000.0011,00, a preços de 30 de março de
1994.
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A operação de crédito pretendida obedecerá às seguintes
condições:
a) valor pretendido: CR$87_681.120-000,00 (oitenta e sete
bilhões, seiscentos e oitenta e um milhões e cento e vinte mil cruzeiros reais), equivalentes a US$96:000.000,00 (noventa e seis milhões de dólares americanos), a preços de 30 de março de 1994;
bJjuros: 0,5% (meio por cento) a.a;, acima do custo dos
''qualified bonuwings'', contados no semestre precedente;
c) "commitment charge": 0,75% (setenta e cinco-centésimos por cento) a.a. sobre o montante nãó desembOlsado contada a
partir de 60_(sessenta) dias após a assinatura do contrato;
d) contragarantla: as defmidas no art. 1° da Lei n° 10.749,
de 9-5-94, que deu nova redação ao art- 2" da Lei n' 10.534, de 30- ~
11-93,queautorizoriaopel.'ação;
~
~~~--~~~
e) garantidor: República Federativa do Brasi~
f) destinação dos recursos: Projeto Quali<!aJle no ErisinO~
Público do Paraná;
~
~
- -g) condições de pagamento:
.
. .. ~ . .

- do principal: em 20 (vinte) prestações seriiestraiS,- iguais
e consecutivas. vencendo-se a primeira em 15-2-2000 e ã última
em 15-8-2009;
~
- dos juros: semestmlmente vencidos em 15-2 e 15-8 de
cada ano;
-da "commitment charge": semestralmente vencida, em
15-2 e 15-8 de cada ano.
A solicitação encontra-se adequadamente instruída. confoime dispõe o art- 13 da Resolução n' 11194, do Senado Federal, havendo a ressalvar que a Certidão de Quitação MTnbutoo Federais
apresentada pelo Estado do Par.má encontra-se: cOtif Self praZo de
validade vencido, relativamente às coo.tribuições -Sõci#ti5 de quetratam as alíness de e, do pan\grafoúD.ico do art- 16 do Decreton'
612/920 Parecer DEDIP/DIARE- 94/883, de 15-6-94, do Bauco
Centml do Brasil, infonna que a efetivação da operaÇão pretendida
onera em 0,16% (dezesseis centésimos por centO); o cronogrnma
de dispêndios anuais do Estado, o qual, já antes da operação pretendida, extrapola ao limite de comprometimento previsto no inciso do art. 4° da referida Resolução, tendo sido considerados, no
cômputo dos dispêndios para o ano de 1994, os débitos vencidos e
não pagos, relativos à dlvida externa, apresentados pelo Governo
Estadual, não obstante infonnação da Secretaria de Estado da Fa-

n

zenda do Paraná, de que aqueles débitos são objeto de renegociação do "Brazil Financing Plan- 1992", razão pela qual conclui por
ser desaconselhável o atendimento do pleito.
Pela Mensagem n° 233, de 1994 (n° 468, de 21 de junho de
1994, na origem), o Senhor Presidente da República solicita ao Se-

nado Federal autori_za-ção nO mesmo seiiúdo, tendo_ aprovado a Exposição de~Motivos n' 190'MF, do Senhor Ministro- de Estado da
Fazenda, na qual fica estabelecida a participação dã:Kepúhlica Federativa do Brasil, como garantidora da operação em análise, oferecidas as contragarantias previstas, pelo Estado do Paraná. A

referida Mensagem está instniída com pareceres fav?riveis da Secretária do Tesouro Nacional e da Procuradoria Geia! da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.
A avaliação efetuada no Parecer DEDIP/DIARE-, 94/883,
do Banco Central do Brasil, quanto à extrapolação de limites, já
ocorrente no Estado do Paraná, considerou como operações já

existentes, os débitos vencidos e não pagos, relativos à dívida extema, cujo montante atinge, aproximadamente CR$98.718 milhõ-

es, os quais, ao serem efetivamente renegociados, não_ mais
onerarão o cronograma de dispêndios para o presente exercício,
craracterizando a operação ora pretendida como absolutamente

m
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contida nos limites- estabelecidos no art. 4° da Resolução n° 11, de
1994, do Senado Federal, pelo que coljSideramos tratar-se de situação transit6ria e jã plenamente equacionada pelas autoridades esta.
duais.
Pelo exposto e face à relevância da operação, nosso parecer
é favorável à solicitação em apreçO, na fOIIlli do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 58, DE 1994

~

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a
contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento BffiD, no valor de CR$87.681.200.000,00, equivalentes a US$96.000.000,00, a de 3~. de março de 1994,
sendo os recursos_ destinados ao rman_ciameoto de
parte do "Projeto Qualidade no Ensino Público do

_Paraná".
O Senado Federal resolve,
.
Art. 1o É autoriz.B.do o Governo do Estado do Paianá a contratar operação de crédito junto ao Banco futernacional para a ReConstrução e· DesenVolvimento - BIRD, no - valor de
CR$87.681.200000,00 (oitenta e-sete bilhões, seiscentos e oitenta
Um milhões e duzentos mil cruzeiros reais). equiValentes a
US$961l00.000,00 (noventa e seis Dillhões de dólares americanos), a preços de 30 de março de 1994, sendo os recursos destinados ao fmanciãri:J.ento de parte do "Projeto Qualidade no EnsinoPúblico do Paraná".
Art. 2° A opernção de crédito ora autorizada obedecerá às

e

seguintes caracteristica.s:

l - valor pretendido: CR$87.681.120.000,00 (oitenta e
sete bilhõeS, -selscentos ·e oitenta e Uni Dillhões e cento e vinte mil
cruzeiros reais), eqUivaleiltes a·us$96.000X>OO,OO (nõVeD.ta e seis

milhões de dólares americanos), a preços de 30 de mOrçO .de 1994;
II -juros: 0,5% (meio por cento) a.a., acima do custO dos
"qualified borrowings", contados no semestre precedente;
- m- "commitment charge": 0,75% (setenta ç~cinco centt}.:.simos por cento) a. a. sobre o montante não deSembolsaâó,-~da
a partir de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
IV - contraganantia: as defmidas no art. 1o da Lei n°
10_749, de 9-5-94, que deu nova redação ao art. 2' da Lei n•
10.534, de 30'11-93, qile autoriW•rlf<ípel.'ação; ~
~
V- g&raotidor: Repúblii:a Federativa do Brasil;
VI - destinação dos r<=rsos: Projeto Qualidade no Ensino Público do Paraná;
vn- condições de pagamento:
~ ~ ~ a) do principa~ em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais

e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-2-2000 e a última
em 15-8-2009;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15-2e 15-8 de

cada ano;
c) da "commitment charge": semestralmente vencida, em
!5-2 e 15-8 de cada ano.

Art. 3° o prazo máximo para o exercido da presente-autori-

zação é de até 270 (duzentos e setenta) dias a contar de sua publicação. Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua

publi~

eação. Sala das Comissões, 27 de junho de 1994. - João Rocha,

Presidente - José Richa, Relator - Josapbat Marinbo - João
Calmon - Moisés Abrão- Reginaldo Duarte - Odacir SoaresRonaJdo Aragão - Meira Filho - Irapuan Costa Jr.- Aureo
MeDo- Magoo Bacelar- Mauro Beuevkles- Jutahy Maga:lhães- Onofre Quinan -Alfredo Campos.

-
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I- Formação _em Nível Médio
1. Técnico em contabilidade, formado no Cólégio Estadual
Da Comissão de Assuntos Ecooômicos, sobre a
de Goiânia(GO), em 1966.
Indicação de Autoridade n• 1, de 1994, dns Líderes
TI- Formação e Experiência Acadêmica
Partidários, submetendo à apreciação do Senado FeI. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Goiãs,
deral o nome do Senador Iram Saraiva para exercer formado em 1972;
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas dn União.
·
1.1. Inscrição na OAB-GO, sob o n• 2.367, dl.iada de 18A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta 11-73, com militância até a prê5eiite data; ~
-- 2. Bacharel em História, pela Faculdade de Filosofia, da
realizada em 27 de junho de 1994, apreciando o relatório apresenUniversidade
de Goiás, formado em 1970;
tado pelo Sr. Senador JQiQ Rocha sobre a Indicação de Autoridade
3. Professor de História de 1967 a 1977;
n° 1, de 1994, opina pela aprovação da escolha do Senador Iram
4. Professor das cadeiras de Introdução ao Estudo do~ DireiSaraiva para Ministro do Tribunal de Contas da União," por votos
tO~ Direito Processual Penal e Direit6 Processual Civil, no Curso
16 favoráveis e rienhllril contrário.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1994.::- Jutaby Maga- de Direito, da Faculdade Anhangüera de Ciências Humanas, Goiâ~
lhães, Presidente -João Rocha, - Relator- Reginaldo Duarte - nia(GO), de 1976 a 1979;
~ 5. professor de Direito Proces.UafPenal no cili:so <Je Direito
Magno Bacelar - Aureo Mello - Meira Filho - lrapuan Costa
Jr. -~Alfredo Campos- José Rlcha- Onofre Quinan- Josap- da Faculdade Anhangüera de Ciências Humanas, Goiânia(GO), de
hat Marinho - Moisés Abrão - Odad.r Soares - Ronaldo Ara.. 1980 até a presente data.
ill- Exetcícios -de Mandatos Públicos
gão -JoãO Cal.mon -Mauro Benevides.
I. Vereador, na Câmara Municipal de Goiânia(GO), de
Relator: Senador João Rocha
Esta Comissão tem a honra e o" prazer de examinar a Indica- 1973 a 1975, onde exerceu a Liderança do MDB;
2. Deputado Estadual, na Assembléia Legislativa do Estado
ção de Autoridade n• 1, de 1994, assinada por todas as lideranças
de
Goiás,
de 1975 a 1979, onde exerceu a vice-liderança do MDB;
partidárias da Casa, designando o nome do Sr. Iram de Alnteida
· 3. Deputàdo Federal, de 1979 a 1987, tendo exercido a
Saraiva, Senador da República, para preencher a· vaga aberta Dá
composição do Tribunal de Contas da União e destfuada ao preen- vioe-liderança do PMDB;
~ 4- Senador da RepúbliCa de 1987 até a presente data, tendo
chimento por escolha do Congresso Nacional_. nos ~ermos_ do art.
73, § 2", incioo TI, da Constituição Federal, da L<í n• 8.443, de exercido os seguintes cargos:
4.1. Primeiro Vioe-Presidente do Senado Federal e do Con1992, e do Decreto Legislativo n• 6, de 1993, alterado pelo Ilecregie.So Nacional, no biênio 1989/1990;
to Legislativo n• 18, de 1994.
~
~
4.2. QUarto Secretário do Senado Federa~ no biênio
Pela primeira Vez, o Congresso- Naciotlai CXe:OCe a competência; que lhe foi atribuida pela Colistiiuiçãó Federal de 1988, de 1991/1992;
43. Presidente_ da Comissão de Constituição, Justiça e Ci:escolher o Ministro oo Tnllunal~de ~tas da União.
~
~ ~
A Constituição Federal foi regulamentada pebil:ei n•8.443,' d;ldania, de 1993 até a presente data.
--Fica,
asSÍlíl,
a
Comissão
de
AssuntOs
Econômicos·
dO
SeDade 16-7-92 (Lei Orgânica do TCU), que, em seu art. 105, estabele-.
do Fedem! em condições de deliberar sobre· a Indicação do Sr. Sece ser da competência do Congresso Nacional a escolha da segunda. terceira, quinta.. sexta, oitaVa e nOna vãga.s·rucoomposição do nador Iram de Almeida Saraiva para exercer o cargo de Ministro
do Tribunal de Contas da União.
Tribunal de Contas.
~
~ Sala da Con:iissão, 27 de julho de 1994.- Jutahy MagalhãCom a indicação do Ministro O!avo Drummond, em 3-5:9o,
pelo então Presidente Fernando Collor, o Executivo preencheu a es, Presidente ·eVentual- João Rocha, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) - O Expediente
primeira vaga aberta ap6s a ~igência da novel_Constituição.
A aposentadoria do Ministro Luciano Brandão Alves de lido vai à publicação.
Foram encaminhados à poblicação Pareoeres da Comissão
Souza abriu a segunda vaga na composição do Tribunal de Contas
da União, a ser provida mediante escolha do Congresso Nacional, de Assuntos Eoonômicos que concluem favoravelmente às seguintes matérias:
nos termos da supracitada Lei n° 8.443/92.
.
. ...
-Projeto de Resolução n° 57, de 1994, que autOriza o EstaRegulamentando o precesso legislativo aplicado a essa especial modalidade de Indicação de Autoridade, o Decreto Legisla- do do Rio de ~aneiro a emitir~ FinaD.éeiras do Tesouro doEstivo n• 6, de 1993, alterado pelo Decreto Legislativo n• 18, de tado do Rio de Janeiro- LFfRJ•. cujos recursos serão ~destinados
1994, estabelece que essa segunda vaga será preenchida mediante ao giro da Dívída.l\otobiliária do Estado_ vencível no 2° semestre-de
~
iniciativ·a desta Comissão, que submeterá a escolha, à votação do 1994;
Projeto de Resolução D0 58, de 1994, que autoriza o GoverPlenário do Senado Federal,
É, pois, no exeroicio de sua competência constitucional que a no do Estado do Paraná a contratar opernção de crédito junto ao
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento Comissão de Assuntos Eoonômicos ora se debruça na anã1ise da Jnclicação de Autoridade n• 1/94, que aponta o nome do nosso colega de BIRD, no valor de CR$87.68!.200.000,00, equivalente a
Parlamento, o nobre Senador Iram de Almeida Saraiva, ilustre repre- US$%,000,000.00, a preços de 30 de março de 1994, sendo os resentante oo Estado de Goiás, cujo exercício do mandato tarto tem cursos destinados ao fmanciamento de parte do "Projeto Qualidade
enobrecido e enahecido esta Casa nas duas últimas legislaturas, para o no Ensino Público do Paraná".
-'-"- ___ As matérias ficarão sobre a mesa, -ciuxante cincO sessões orcargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
O "Curriculum Vitae11 do candidato, que instrui a Indicação dinárias, a fim de receber emendas, nos termos do arL 2~~. n, -~·r•,
demonstra que sua fonnação acadêmica e experiênCia profissional do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) - O Senhor Presiatendem, de sobejo, às exigências constitucionais para o exerc:i;cio
dente da República editou a Medida Provisória n• 533, de 23 de
do·cargo.
Ressaltam do "Cuniculum Vitae" do Indicado os seguintes jr::.ho de 1994, que altera a Lei n"~8.031, de 12de abril de 1990, e
~ outras providências.
dados:
PARECER N" 177, DE 1994
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De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resoluçâo n° V89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matêria:
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
PMDB

I. Ronan Tito
2. Amir Lando

1. Mansueto de Lavor
2. Ruy Bacelar

PFL
3.JoãoRocba

3. Gúilhenne Palmeira
PPR
PSDB

5. Jutahy Magalhães

5. Mauricio Conila
PSB
6. José Paulo Biso!

REQUERIMENTO N' 485, DE 1994
Seubor Presidente,
Nos termos do artigo 210 do Regimerito Interno, recJueiro a
transcrição nos Anais do Seuado do Editorial intitulado Idéias
Coereutes, do jomal O Estado de S. Paulo, de 5 de junho em curso.
Sala das Sessões, 28 de junho se 1994.-Seuador Marco
Maclel.

TITULARES

SUPLENTES
BLOCO

I. Osório Adriauo
PMDB
2. GOnzagi Mota

2. Nelson Proença
PPR

3. Jo~ Maria Bymael

3. Fetter Júnior
PSDB
4. José Am1la!

4. MOroni Torgau
PP

5 .. Laprovita Vieira

5. Reuato Jobnssan

PDT
6. Márcia Cibilis Viaua

acordo

É lido e aprovado o seguinte

DEPUTADOS

I. Luiz Viaua Neto

(Ao exame da Comissão Diretora)
O SR. PREsiDENTE (Ney Máianbão) - De
com o
art. 210? § 1°, do RegimeD.to Interno,-o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre-

!Mio.

PT
7. Eduardo Suplicy

REQUERIMENTO N• 486, DE 1994
Ex.m0 Sr.
Seuador Humberto Lucena
DO. Presidente do Senado Federal
Requeiro, nos termos do artl3, § 1', do Regimento Interno
do: Seuado Federal, sejam consideradas cqlllQ licenças aUtorizadas
minhas ausências nos dias 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 20 e 24.do corrente mês, tendo em vista encontrar-me em Rondô~ tratando de
aSSW:itO-s de interesse dãquete estado, assiní como do PFL naCional

e regionaL
Sala das Sessões, 27 de junho de 1994.- Senador Odadr
Soares.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) - Fiei ooricedida a
licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que·será lido pelo Sr. I' Secre!Mio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 487, DE 1994

6. Marino Cliuger

Requeremos, à. luz do pennissivo previsto no art.- 199 do
Regimenlo Interno, Sessão Especial a realízar-se no dia 4 de agos-

7. Maria Luíza Fontiuele

lo próximo vindouro, destiuada à comemoração do centenário do
uascimento de Carlos Coimbra da Luz que foi promotor público,
prefeito de Leopoldina (MO), secretmo de Estado, deputado federal por Miuas Gerais, líder da maioria ua
dos Deputados
de 1934 a 1937, tomando-se ministro da Justiça em 1945 e que, ua
qualidade de Presidente da
dos Deputados, assumiu interinamente o cargo de Presidente da República, no qual veio- a ser
efetivado, assim permanecendo no perlodo de 9 a 11 de novembro
de 1955.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1994. Maurício ConilaJosapbat Marinho- Aureo Mello- José Richa- Jutahy Magalliães
- Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) - O requerimento
lido será snlmetido à deliberação do Plenário, após a Ordem do
Dia, nos termos do art. 255, I, b, do Regimento Interno.

PSIU
·7.Emesto Gradella

Econômicos, para Ser anexado ao processado da matéria em referência.
O SR. PRESIDENTE (Ney Máianbão)- Sobre a mesa, reqtierimeuto que será lido pelo Sr. I • Secretmo.
É lido o seguinte

4. Lourembeq; Nunes Rocba

4. Jarbas Passarinho

Junho de 1994

De acordo com a Resolução n' 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tramiteção da matéria:
Dia 2816194- designação da Comissão Mista;
Dia 29/6/94- instalação da Comissão Mista;
Até 29/6/94 - prazo para recebimento de emendas. Prazo
para a Comissão Mista emitir o parecer sObre a admiisibilidade;
Até 917/94- prazo fmal da Comissão Mista;
Até 23ni94- prazo oo Congresso NaciouaL
O SR. PRESIDENTE (Ney Máianbão)- A Presidência recebeu o A viso n' 2215/94, de 24 do corrente, do PreSidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando o6pia da Decisão n'
400'94, bem com Relatório e Voto que a fundamentam.
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos

Econômicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Ney Máianbão):.. A Presidência re-

amara

amara

Em sessões anteriores, foram lidos os Requerimentos

0

D S

corrente, encam.iDhando a complementação dos dõcriilientOs ne-

478 e 480 a 483, de 1994, dos Seuadores Aluizio Bezerra, Francisco Rollemberg, Amir Lando, Cid Saboia de Carvalho e José
Eduardo solicitando, nos teonos do art. 13, § 1', do Regimento ln-

cessários à instrução da Mensagem n' 228, de 1994.
O expediente será despachado à Comissão

cias dos trabalhos da Casa nos perlodos mencionados.

cebeu do Banco Cenlml do_ Brasil o Oficio n' 2.344/94, de 28 do

temo, sejam consideradas como licenças autorizadas suas ausên-

<I!'

Assuntos

Junho de 1994
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Os Requerimentos deixamm de ser votados por faha de
quorum.
Em votação o Requerimento n• 478, de 1994, do Senador
Aluízio Bezenã.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
Em votação o Requerimenlo n• 480, de 1994, do Senador
Francisco Rollemberg.

Os Srs. Senadores que _o aprovarp queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
· ~-- ·· - Em votação o Requerimenlo n• 481, de 1994, do Senador
AmirLando.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em l'Otação o Requerimenlo n• 482, de.1994, do Senador
Cid Saboia de Carvalho.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em votação o ~"""uerimenlo n• 483, de 1994, do Senador
José Eduardo.
Os _Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
tados. (Pausa)
Aprovado.
.o. - -

--,-

sen-

Ficain concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) - Em sessão anterior, foi lido o Requerimenlo n• 479, de 1994, do Senador Odacir
Soares, solicitando, nos termos do arts. 55, ID, da Constituição Federal e 40, § 1•, a, do Regimento Interno, autorização para desempenhar missão "" periodo mencionado, a f'un de participar, como
membro da Mesa Diretora, de Sessão Ordinária da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, a realipn--se em Mendoza,
Argentina.·
.
A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Ex-

teriores e Defesa Nacional.
Solicito ao Senador Francisco Rollemberg que prof1m o parecer, em substituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN- SE. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, a Comissão de Relações Exteriores, atendendo ao

Requerimento n° 479, sente-se honrada em saber que o Senador
Odacir Soares iiá representai-, como membro da Mesa Diretora da
Comissão Parlamentar do MERCOSUL, a Seção brasileira naquele conclave na cidade de Mendoza, na Argentina.
Evidentemente, Sr. Presidente, que o parecer da Comissão é
favorável.
.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) .:. Em votação orequerimenlo.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, fica o Senador Odacir Soares autorizado a desempenhar a referida missão.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao oobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACffi SOARES (PFL- RO:Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, St's e Srs. Sepadores, abonlarei
tema a respeilo das pesquisas que a PETROBRAS está fazendo""
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meu Estado.

Entretanto, gostaria de dar ciência a esta Casa -que acabo de
encaminhar ao Presidente Itamar Franco o seguinte fax:
Senhor Presidente:

Na iminência da entrada em vigor da nova moeda, o Real, torna-se necessária a adoção de providências
que previnam a ação dos sabotadores contra a política
monetária, gamntin.do assim o seu sucesso. Portanto, venho sugerir a Vossa Excelência que sejam convocados
os Governadores de Estado para participarem de uma
reunião visando o·engajamento das_ estrutura_s estaduai_s
e o estabelecimenlo de planos de ação contra a reman:ação desenfreada dos preços.

Outrossim, sugiro ainda a Vossa Excelência estudar a possibilidade de delegar aos servidores federais,
em todos os Estados e no Distrito Federal, competência
plena para aluarem como fiScais da SUNAB e, desta for-ma, evitar aumentos abusivos de preços, o que, com certeza, comprometeria de forma irremediável a
estabilidade almejada.
Volto ao tema do meu discurso.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, um obcecado interesse
por tudo quanlo possa representar oovas perspectivas para o de-

senvolvimento de Rondônia leva-me a acolher com incontida satisfação as noticias próvenientes da PETROBRÁS, que nos dão
cOrita dos traballios exploral6rios que aquela pujante estatal vem

desenvolvendo na Bacia dos Pareeis, com o prop6síto de avaliar o
seu potencial petrolífero.

Tais notícias foram-nos repassadas na mensagem que o Sr.
Celso Femando Lucches~ Supetjntendente-Geral do Departamento de Explomção da PETROBRÁS, teve a gentileza de nos remetei em 11 do corrente, por via de seu DEPEX/SG-D 23/24.

A mensagem em refetincia é acompanhada de nota sucinta
que leva o título de "Bacia dos Pareeis - Estados de Rondônia e
Mato Grosso, na qual são descritos, muito sumariamente, os trabalhos exploratórios desenvolvidos na promissora Bacia dos Pareeis".
É bom notar que a Bacia Sedimentar dos Pareeis, alongada
na direção E-W, vê-se siOJada no Centro-Oeste brasileiro e comporta uma área de 400.000 Km•, 355 mil dos quais siblados "" Estado do Mato Grosso e os 45 mil restantes, em Rondônia.
Segundo a oota da PETROBRÁS, já mencionada, os traba-

lhos exploratórios tiveram início em 1987, numa etapa preliminar
em que foram efebladas análises, integmção e interpretação dos
dados colhidos em projetes anteriores de mapeamentos geológicos
em toda a extensão da bacia, de levantamentos aeromagnetométricos/aerocintilométricos, acrescidos de perfuração do Poço PB.{)J.
RO (941 m), em Rondônia, com testemuDliagem contínua, além de
dois perfis aeromaguelométricos N-S,"" Estado do Maio Grosso.

Na etapa seguinte, deu-se continuidade a esses levantamentos e a trabalhos de geologia de superfície, que permitiram a descoberta do primeiro mdlcio direlo de hidrocarlJonelos na bacia
(exsudação de gás no Salto Magessi, no Rio Teles Pires, Mato
Grosso).
__ Na terceira etapa de avaliações- 1992, foram executados
trabalhos de reconhecimento sísmico de reflexão, em que 100 km
de linhas sísmicas recaíram sobre Rondônia e 378 km, sobre o
MaiO Grosso.
Na etapa seguinte- 1993, foi executada uma perfuração estatigráfica, em terras do Município de Campo Novo dos Pareeis,

Mato Grosso, e o levantamento gravimétrico de 3/4 da bacia, nele~
incluída a porção rondoniense.

I>IÁRJ;o DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

3626 Quarta-feira 29

Estamos cientes, por fun, de que, neste ano de 1994, oS trabalhos exploratórios estão tendó continuidade. devendo ocorrer a
perfuração de novos poços exploratórios.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela descrição bastante resumida desses trabalhos exploratórios, nada nos permite, até o presente, exagerar expectativas otimistas qUantO_ à_ existênc~ de
potencial petrolifero em Rondônia, comercialmente explorável.
Entretllnto, da nota da PE1ROBRÁS, destacam-se dois detalhes que, até certo ponto, permitem-inferências alentadoras.
O primeiro diz respeito à detecç!o do primefro indício clireto de hidrocarlxJneto na bacia, revelado pela emanação de g,is no
Salto Magess~ Rio Teles Pires; eni Mato Grosso.
O segundo decorre da própria continuidade dada aos ttaballios, qye já entram em seu sétimo ano de execução.
A vista disso, já. encaminhei Oficio ao Dr. Celso Fernando
Lucchesi, digno Superintendente-Geral do Departamento de Explomção da PE1ROBRÁS, no sentido de obter m.aiores informações lfcerca da continuidade das avaliações, das potencialidades jã
estimadas, bem como-da viabilidade de explomção de poços petrolíferos naquela região; mais especificamente no Estado de RoruJô.
nia.
Até lá, Sr. Presidente, vamos acalentando a esperança de
que a presença de petróleo no nos_so E_s_tado possa constituir, no futuro, mais um impulso paxa o desenvolvimento econômico-social
de Rondônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEMMAISOSSRS.:
Alexandre Costa- Onofre Quinou.
O SR. PRESIDENTE (Ney _Maranhão)-- Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa)
s_ Ex' declína da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
(Pausa)
S. Ex' declína da palavra.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretãrio.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 488, de 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art, 175, alinea d, do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fJ.m de que a matéria constante

do item 17 seja submetida ao Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1994-- Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Ney .Maranhão) - Serã feita a inversão solícitada. Itetn 17:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 111, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos .t.ennos do art.
172, n, "b", do Regimentolnlerno)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmam n• 111, de 1994 (n' 4-639/94, na Csaa de ori-

gem}, que dispõe sobre o benefíciõ-do seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei n• 7 .998, de 11 de janeiro
de 1990, e dã ou iras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Assunto• Sociais) · ·
·

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador Alfredo Campos para proferir o parecer, em Sübstituição à Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei da

JuDho de 1994

Câmam n• 111, de 1994 (n' 4639/94, na Casa de origem). que
"dispõe sobre o seguro-desemprego, altera dispositivo da Lei n°
7998, de 11 de janeiro de 1990, e dá outras providências''.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente,

s:n e Srs. Senadores, vem ao exame do

Senado Federal, nos termos do art. 172,11, b, do Regimento Interno-, projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, que versa
o instituto do seguro-desemprego- tratado pelas Leis n's 7998, de
1990, 8352, de 1991, 8669, de 1993, e 8845, de 1994. O projeto
busca regular, de forma duradoura, a questão -da habilitação ao seguro-desemprego, das condições de sua concessão, do valor e da

duração desse beneficio.
-Ao abordar-a queStão de forma Simultineamente abrangente
e _concisa, o presente projeto estipula "critériOs e requiSitOs de natureià permanente, calcados na lei instituidora do programa de segu-

ro-desemprego, que tomam dispensá.vel a sucessão de trabalhosas
l~is para niera ftxação de prazo certo para cláusulas de yigência
e/ou exceção e- de suas constantes prorrogações, cori:J.o é o caso
presente, vez que o prazo atual - já anteriormente várias vezes
prorrogado- vence a 30 de junho próximo.
O PLC n° 111194, sobre cujo teor ora me prQD.l!P.ciO, em
substituição à Comissão de Assuntos Sociais, sana a lnstáVer e precária questão dos prazos determinados, dando tratamento certo e
defmitivo ao instituto do seguro-desemprego, tlinto do ponto de
vista social quanto fmanceiro. Não se alteram os demais dispositivos da Lei n• 7998190, que tratam do Fundo de Amparo ao Traballiador-FATAmpla e cuidadosamente examinado na Câmam dos Deputados, com participação dos órgãos gestores do progrania de segu-

ro-desemprego, a presente propoSiçãO é ·oriunda de emenda
substitutiva integral oferecida pelo próprio autor, Deputado José
Serra, e aprovada por unanimidade naquela Csaa.
~-~

TI- Voto

opor atendei Opresente aOS reqUiSitóS'c:Ie co:Dstitudónalidade,

juridicidade e técnica legislativa aplicáveis, e por estar ele vazado
em termos que, quanto ao mérito, atendem às necessidades especificas do programa instituciOillil do seguro-desemprego, de forma a
presexvar o interesse dos trabaTh.adores, bem assim o equih'brio fiIl@çeiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, de que depende tal
belleficio-~ sou de parecer favonivel a sUa aprovação nos- terinos eni
que proveio da Câmam dos Deputados.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão)- o-parecer conclui favoravelmente à matéria.
Em discussão 9 projeto, ein turno 6nico. (Pansa)
Não ,have_n,do quem peça a palavra, enceno a discussão.
~m votaÇão.
Os Srs. Sena4~s que o aprovam queiram pexmanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°

:in; DE 1994

(N' 4.639/94, na Casa de origem)
Dispõe sobre o beneficio do seguro-desemprego, altera dispositivo da LeLn• 7 .998, de 11 de janeirO
de 1990, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 2' da Lei n• 7 .998, de 11 de janeiro de 1990,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° O programa do seguro-desemprego tem
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por finalidade:

I - prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta;
II - auxiliar os trabalhadores na busca de emprego, promovendo, para tanto, ações integtãdas da orientação, recolocação e qualificação profiSsionaL"

Art. 2° O benefício do seguro-desemprego será concedido
ao trabalhador desempregado por um periodo mãximo variãvel de
3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, a cada
período aquisitivó, cuja duração serã defmida pelo CODEFAT.
§ 1o O beneficiO poderá ser retomado a cada novo período
aquisitivo, observado o disposto no artigo anterior.
·
- ·
§ 2° A determinação do periodo má.Ximo meri.cioriado no caput deste artigo obseiVará a seguinte relação entre o m1mero de
parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego'e o temp.J de
serviço do tiabalhador nos~ (trinta e seis) meses que· aritecéderam a data de dispensa que deu origem ao requerimento do segurodesemprego:
I - 3 _(três) parcelas, se o traballiador_ comprovar vinculo
empregatício com pessoa jutidica ou pessoa tisica a ela equiparada. de no míniniõ 6 (seis) meses e no mãximo 11 (onze) meses, no
período de referência;
II- 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo
empregatício com peSsoa juridica ou pessoa física a ela equiparada. de no mínimo 12 (doze) meses e no máximo 23 (vinte e três)
meses, no perlodo de referência;
m- 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo
empregatício com pessoa juridica ou pessoa física a ela equiparada, de no minimo 24 (vime e quatro) meses, no periodo de referência.
§ 3°-A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral, para os efeitos do parágrafo anterior.
§ 4• O petiódo máximo de que trata o caput poderá ser excepcionalmente prolongado em até 2 (dois) meses, paza grupos expecíficos de segurados, a critério do Codefat, desde que o gasto
adicional representado por este prolongamento não ultrapasse, em
cada semestre, 10% (dez por centO) do montante da Reserva Mínima de Liquidez, de que trata o § 2• do arL 9° dil Lei n• 8-019' de
11 de abril de 1990, com a redação dada pelo art. 1• da Lei n•
8352, de zg de dezembro de 1991.
§ 5o Na determinaçãO do prolongamento do petiodo máximo de percepção do beneficio do seguro-desemprego, o Codefat
observará, dentre outras variáVeis, a evolução geográfiCa e setorial
das taxas de desemprego no Pais e o tempo médio de desemprego
de gmpos especlflcos de trabalhadores.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão)- A Presidência esclarece ao Plenário que, em cumprimento ao Parecer n° 25~ de
1993, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e de acordo com o art.. 288, IV, do Regimento Interno, os itens de 1 a 16 da
Ordem do Dia da presente sessão dependem, para sua aprovação,
do voto favorável de dois quintos da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico. _
Como não há quorum qiihlificado em plenário, a votação
fica adiada, assim como a dos demais itens da pauta.
São os seguintes os itenS cuja apreciação fica adiada:

-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 44, DE 1993
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(fncluído em Ordem do Dia nos term~s do arL 375, VIII, do Regimento Interno)
VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 44, de 1993 (n• 25(1'93 na Câmara dos
D~Jputados), que aprova o ato que renova a permissão da
RADIO INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substiruição à Comissão de EduCação:
1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo
Mello, pela regularidade dos atos e procedimentos concementes à proposição.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno)"- ----Vot:ãção, em n.uno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 45, de 1993 (n• 253193, na Câmara dos
Deputados}, que aprova o ato que renova a concessão
outorgada ã RÁDIO CAPINZAL LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora
onda Média na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação.
1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorável ao projeto;
2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela regularidade dos atos e procedim~ntos con- cementes à proposição.

em

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46;UE 1993
(Incluído em Ordem do' Dia, nos termos do arL 375, Vl!L do Regi''
mento Interno)
Votá.ção, em nun-o único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 46, da 1993 (n• 248193, na Câmara dos
Deputados}, ~e aprova o ato que renova a permissão
outorgada ã RÁDIO FRA1ERNIDADELTDA. para explorar serviço de rndiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Arru:as, Estado de São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
ComiSsão de Educação:
1° pronunciamento: Relator: Senador ÁlVãi:o Pã:checo, favorável ao projeto;
2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993
(lncluídp ern_ Ordem do Dia, nos termos do arL 375, VIII, do Regimento Inteino)
Votação, em tumO-UiiiC-0,-- dõ Projeto de Decreto
Legislativo n• 48, da 1993 (n• 264193, na Câmara dos
~putados), que aprova o ato que renova a permissão da
RADIO JORNAL DO BRASIL LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
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tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação:
··
1° pronunciamento: favorável ao projeto;
pronundam.ento: pela regularidade dos atos e
procedimentos concernentes à proposição. --

zo

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nOs teniiOS do art. 375, Vill, do Regimento Interno)
· --Votação, ·em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, rui Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da
RÁDIO LITORAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fieqüência modulada na Cidade de
Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo .
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à ComiSSão de Educação.
-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir
Lando, favorável ao projeto;
-2° pronundamenío: Relator. Senador Ney Maranhão, pela regUlaridade dos atos e procedimentos concernentes a proposição.

-6-.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" S2 DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do Regimento Intemo)
Votação, em turno llnico, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93,
Câmara dos
Deputados), qge aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RADIO GRANDE LAGOLTDA. para explorar seiViço de radiodifusão sonora eJli Onda média na
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de EducaçãO:----· -1° pronunciamento: Relator. Sellactor Ney Maranhão;
-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.

na

- ~-

mento ln temo)"
Votação, em turn9 único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308193, na Câmara dos Deputados), que aprová o atO que renova a ourorsa deferida
à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LIDA., para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer_ favorá.vel, pr~(~rido em Plenário, Relator.
Senador Meira Fillio, em substituição à Comissão de

Educação.

-·

·

-.;:9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do Regiento Interno)
Votação, em turno único~ do Projeto de Decreto
Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmára dos Deputados), que 31-prova o ato que renov!l a concessão outorgada à RADIO E TV TAPAJOS LTDA., para
-expiorar-SeivíÇO de rã.âíodifusãO de sons e imag"ens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Dirceu Carneiro, em substituição· à -comissão
de Educação. _
- -

-lOPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON" 10, DE 1994
(Tncluído em Ordem do Dia noS-temiOs do art. 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno_único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 10, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos
Deputadosl, que aprova o ato que outorga permissão à
. FUNDAÇAO Pe. URBANO TIDESEN para executar
sétviço <k r3:díodifuSãÕ sonora em freqUência Modulada,
com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favoráveis, proferidOs em Plenário, em
substituição à ConiiSSão de Educação.
·
-1° pronunciamento: Relator: Senador João
França, favorável ao projeto;
-2° pronunciamento: Relator. Senador -Meira Filho, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

-7-

-li-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1993

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• li, DE 1994

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vill, do Regimento lntemo)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267193; na Câmara dos
Deputados), que aprova o SLto que renova a concessão
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS
LTOA. para explorar senriço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Floriano, Estado do PiaUí, tendo
Parecer favorlivel, proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão, em substituição à- Comissão de

(InclUído ein Ordeoido Dia nos term:os do art. 375, vm, do Regimento Interno)
·
Votação, em turno úriicO, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos
Deputados), que aptpva o ato que renova a permissão
outorgada à S.A. RADIO VERDES MARES, para explorar seiViço de radiodifusão sonora em freqüêncía modnlada na Cidade de Fortaleza, Estado do Cearã, tendo
Parecer favorável, proferidO em Plenário, Relator:
Senador DitceU- Cameiio, ·em substituiçãO à Comissão
de Educação.
-

Educação.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do Regi-

-12-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS do art
375, VIII, do Regimento lntemo)
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Votação, em turno único, do ProjetO- de Decreto
Legislativo n• 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmtlra dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEJRO DO SUL para

mento Interno)Votação, em ~mo único, do Proje~ de Decreto

Legislativo n' 24. de -1994 (n' 328/93, na Câmtlra dos
Deputados), que aprova o atO-que outoriã-pennissão à

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO

executar serviço de radiodifusão sonora em freqUência
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo,

SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora
em_freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas

tendo

Pareceres favóráveis, prOferidos em Plenário, Relator. Senador Meira Filho, em snbstituição à Comissão
de Educação:
·
-1° pronunciamento: favorável ao projeto;
-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos
e procedimentos concernentes à proposição. ·

-13-

Quarta-feira 29 3629

Ger.ús, tendo
· Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator.
Senador Lucídio Portella, em substituição à Comissão

de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Maranhão) - Os demais itens
fi<:a:m com a apreciação- sobrestada nos termos do art. 375, VIII. do
Regimento Inte~o.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994
(Incluído emOrdom do Dia nos termos do art. 375, VIII, do Regi-·
mento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmtlra dos
Deputados), ~e aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LIDA. para explorar
serviço de radiodifusãO sqnora em onda média na Cidade de Amgualna, Estado do Tocantins, tendo .

-IS-PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 16. DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ''b11 , do Regimen-

to lutemo)
Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da

Càmara n• 16, de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e--de registro, tendo
Pareceres
-sob n' 132, de 1994, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favoráVel ao Projeto com
Emendas n"s 1 e 2- CCJ, de redação. que apresenta;
~de Plenário, Relator: Senador Magno-Bacelar,
em substituiÇãO à ColiriSsão =de Constituição, Justiça e
Cidadania, pela rejeição -das emendas n°s 3 a 26, de
Plenário.

Parecer favorável, proferido em Plenãrio, Relator:
Senador __Carlos Patrocínio, eni substituição à Comissão
de Educação.
-I4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do art. 375, Vll~ do Regi-

mento Interno)
Votação, em tumo únicO, do ProjetQ-de Decreto
Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Càmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão

-I9PROJETQDELEI DA CÂMARA N'97. DE 1993
-Yotação, em tUrno único;-- do Projeto de Lei da

outorgada à TV TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na

Câmtlra n• 97, de 1993 (n' 1.224/88. na CaSa de ori-

Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator.

nas

Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão

de Eduçação.

gem), que dispõe sobre a instalação do sistenia de ante-

por

licença

de

Estação

de

-20-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 23. DE 1994

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 150, DE 199J

(Em regime de urgência, nos !ermos do art. 375, Vill, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto

Legislativo n• 23. de !994 (n' 327/93, na Câmara dos
Deputados), qu~ aprova o ato queArenova a concess_ão

outorgada à RADIO MONTANHES DE BOTELHOS
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na Cidade de Botefuos, Estado de Minas

Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator.
Senador Joãó Rótha, em substituição" à Comissão de

·

·

(Dependendo de parecer da Comissão de Educa..

ção)

de

- de Educação.

-IS--

Educação.

titulares

Radiocomunicações, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n° 112, de 1994, da Comissão

-

-

-I6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994
(Incluído em Ordam do Dia nos termos do art. 375, Vill, do Regi-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°

150, de 1993 (n' 1.052183, na Casa de origem), que dispõe sobre o
fomec~ento-de

leite pelos empregadores aos empregados, tendo
Parecer, sõb n° 146, de 1994, da ComísSão
de Assuntos Sociais, favorável nos termos de substitutivo
·
que oferece.
o_

-2IPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 180, DE 1993
Votação, em turno único, do- Proje-to de Lei da

Câmar.i n' 180, de 1993 (n' 1.898/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 5' da Lei n• 6.179, de
11 de dezembro de 1974, que ''institui amparo previden·
ciário -para maiores-de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências", tendo

Parecer sob n• 118, de 1994, da Comissão
-de Assuntos Sociais, favorável, com a apresen-
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art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros :roais máximOS~ e dá outras providências,
tendo

tação da Emenda n• 1-CAS-

-22PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 184, DE 1993
Votação, em rumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 184, de 1993 (n• 1568/91, na Casa de erigem), que dispõe sobre a concessãO de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos culnuais e artísticos
para pessoas idosas ou portadoras de deficiência tisica,
tendo
Parecer sob n• 150, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas
de n°s 1 e 2- CAS, que apresenta.

-23PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 203, DE 1993
Votação, em rumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 203, de 1993 (n°874/91, ba Casa de origem),
que acrescenta § 7• ao art. 543 da Consolidação das Leis
doTrnbalho-CLT, tendo
Parecer favorlivel, sob n• 147, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

-24PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 207, DE 1993
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 207, de 1993 (n• 1.830/91, p.a Casa de origem), que dispõe sobre a importação de produtos de origem animal e vegetal destinados ao conSumo, tendo
Parecer, sob n• 149, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável_ com a Emenda
n° 1-CAS, que apresenta.

-25PROffiTO DE LEI DA CÂMARA N" 226, DE 1993
Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 226, de 1993 (n• 1.104191, na Casa de origem), que dá nova redação ao inciso II do art. 131 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer favorlive1, sob n• 151, de 1994, da Comis-

Parecer favorlivel, proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Mm:anhão, em substituição à Comissão de
Assuntos Econômlcos_
O Sr. Ney Maranhão deixa a cadeirii da presi~
dência, que é ocupada pelo Sr. Reginaldo Duarte
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Ou3rte)- Em virtude da
falta de quorum, deixa de ser votado o Requerimento n° 487, de
1994, lido no Expediente dà presente sessão.
.
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, como jã estou
inscrito para uma breve cOmunicação, peço para falar também na
sessão extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- Concedido.
__ C_c;ncedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB-SC. Pronuncia o seguinte discurso_ Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St"s e
Srs. Senadores, teria algumas considerações a fazer ao Plenário da
Casa a respeito do papel que tive de desempenhar, por incumbência da minha Liderança. relativo ao processo ou às acusações movidas contra um dos nossos colegas. Propus-me a uma reflexão até
bastante alongada, que traria à consideração do P1enãrio do Senado Federal.
.
.
. .
Entretanto, como não gostaria, em hipóiese alguma, de polemizar a respeito deste assunto, já decidido pelo Plenário, _desejaria solicitar ao Presidente a publicação nos A.naiS da Casa desta
reflexão que acabo de trazer por escrito; por ser a mesma um tanto

quanto monótona e alongada para o momento. Portanto, deixarei
de proCec:J.er a sua leitnm..
Sr. Presidente, eram estas as considerações que gostaria de
fazer sobre o meu trabalho na condição de Relator do processo referente ao Senador Ronaldo Aragão, esperando o deferimento de
V. Ex' a minha solicitação.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SEN.
DIRCEU CARNEIRO:
PARECER

- Da Comissão Especial, sobre a Representação
da Mesa do Senado Federal contra o Senador Ronal-

doAragão

- de Assnntos Sociais.

-26PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 240, DE 1993
Votação, em rumo único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 240, de 1993 (n• 2552192,),. Casa de origem), que acrescenta dispositivO ào"-art. 20 da Lei n°
8.036, de 11 de maio de 1990, para perl:nitir a inov1mentação da conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia
maligna, tendo
Parecer favorlivel, sob n• 144, de 1994, da Cornissão
.:._ de Assuntos Sociais.

-27PROJETODELEIDO SENADON"27, DE 1991COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeló de Lei do
Senado n• 27, de 1991 -Complementar, de autoria do
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do

1 -Introdução
Esta Comissão foi fOl.lllada em decorrência de_ uma Representação da Mesa do Senado Federal, acoJhendo denúncias formuladas contra o Senador Ronaldo Aragão pelo Relatório Final da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Orçamento. Nos termos do
Regimento Intemo do Senado Federal, cabe a esta Comissão realizar a instrução do processo, preliminarmente à sua consideração
pelo Plenãrio desta Casa.
Árdua é a tarefa do juiz; duplamente árdua quando se trata
de julgar um colega, um companheiro igualmente dotado do mandatO popular. Os ditames deste mandato, cOntudo, exigem-nos a
tranqüilidade e a imparcialidade necessãrias ao correto desempenho deste dever. Não se deseja aqui formular juízos apressados, falhos, impelidos por paixões e acusações vazias. O dever desta
Comissão é exam.ina:r os fatos e as provas e, afiilál, determinar se
as-acusações são procedentes ou não, bem como endereçar ao Plenário do Senado Federal uma proposta concreta de ação, seja ino-

centando ou condenando o Senador Representado.
O fundamento da acusação formulada contra o Senador Ronaldo Aragão pela Mesa do Senado Federal é a falta de decoro
parlamentar. Nos termos da Constituição e do Regimento Interno
o o
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desta Casa, falta com o decoro o parlamentar que abusa das prerro-

gativas que lhe são asseguradas como Senador, ou que percebe
vantagens indevidas eill decorrência de seu_al_tQ cargo.
Defme-se, assim, o escopo da atividade desta Comissão: det="riiinãf se o Senador Ronaldo A.ragão abusou de suas prerrogativas senatoriais, ou se ·auferiu vantagem indevida em razão de seu
cmgo.
Para o desempenho de sua missão, esta Comissão contou
com os documentos e provas levantados pela CP'MI do Orçamento, bem como os resultantes de suas pr6prias diligências - notadamente os depoimentos do_ próprio Representado e das testemuDhas
por ele indicadas.
Cabe notar que, no decurso de seus trabalhos, a CPMI do
Orçamento, dividida em várias Subcomissões, averiguou diversas
denúncias, muitaS das quais não foram. afmal acolhidas pelo Relatório Final- algumas por não terem sido comprovadas, outras por
terem sido c_ompletamente afastadas.
Deve-se notar ainda que - confoxme decidido pela Comissão ao apreciar um recurso do Representado - embora. os Relat&
rios das Subcomissões da CPMI integrem o Relatório Final, as
acusações deles constantes não foram levadas em consideração. já
que aqueles Relatórios são meramente peças infoxmativas, não
tendo sido aprovados pela CPMI. Contudo, as iufonnações neles
mencionadas que apóiem as investigações desta Comis.são_ podem
e devem ser levadas em consideração.

2 - Relatório
A CPMI do Orçamento 1 investigou o Seuador Ronaldo
Aragão ein raZão de ser ele um dos parlamentares acusados pelo
Sr. José Carlos Alves dos Santos de conhecer ou particíp3r do "esquema" do Orçamento. Em primeirO -depoimento à CPMI. o Sr.
José Carlos dos Santos referiu-se quatro veZes ao-Senador.

O Sr. José Carlos Alves dos Santos- Não. Se
V. Ex• me der a relação. posso dizer quem eu já vi especificamente na casa do Deputado João Alves ou não.
Isso oo perlodo em que o Deputado João Alves era Relator. Evidentemente, no perlodo doS outros Relatores
houve outras reuniões. outras coisas. Especificamente,
ila casa·-do Deputado João Alves, se V. Ex• ler, novamente, esses nomes para mim, posso dizer quem já vi lá,
quem não vi ou quem eu vi cotlVe:rSaD.do com S. Exa
aqui no Congresso sobre coisas desse tipo:3

..

( )
O~Sr. Giliibaldi Alves

Filho- Ronaldo Aragão?
O Sr. José Carlos Alves dos Santos - Jã foi ua
casa dele.
Lembro-me dele. 11
(...)
"O Sr. José Luiz Maia -Já estava, Sr. Presidente. e-S· s• respondeu que na realidade não ftz parte daquele grupo que fez o acordo com o Governo, eu diria,
os que foram chamados de 'sete anões'. E S. s• confirma
que lá eu não estive.
O Sr. José Carlos Alves dos Santos - A história
dos 'sete anões• não foi nesse assunto do acordo.
O Sr.JoséLuizMaia- Vamos chegar lã.
O Sr. José Carlos Alves dos Santos- N""ao. Não
quero dJzer ~sso, porque isso não é verd3.de. Essa história
dos 'sete anões' é uma história anterior. O acerto com o
Executivo foi quando o Seuador Ronaldo Aragão era
Presidente da Comissão. Ia ser o Deputado João Alves o
Relator-Geral; depois foi o Deputado Ricardo Fiúza, ua
realidade. Nesse acerto, nesse acordo, V. Ex• não participou.'l4

'0 Sr. Luiz Salomão - Eu gostaria que V. s•
oonfmnasse, ou não. o que diz na sua entrevista! que essas pessoas faziam parte do esquema e tinham conhecimento tanto da questão das subvenções sociais - na
devolução de recurSos pagos- por subvenções soCiais ou de obras em que os empreiteiros pagariani comísSOOs.
O
José Carlos Alves dos Santos- Coufumo,
mas volto a dizer: alguns, com certeza posso af:rr:mal-, sabiam do esquema de subvenções sociais. atrãvés de conversas que tinham comigo.

Sr.

...

( )

O Sr. Luiz Salomão- Ronaldo Aragão?
O Sr. José Carlos Alves dos Santos- Com certeza."2

...

( )

"O Sr. Garibaldi Alves Filho - V. s• fez uma
afnmação que me parece gmve. Porque aqui temos que
esclarecer as coisas. Num determinado momento, V. s•
disse que tinha visto determinados parlamentares na casa
do Deputado João Alves. E noutro momento disse que
não se lembrava de ter visto alguns. Anotei aqui. V. Ex•
nãO se lembrã de qUem?
1 Comissão Parl.anr.Inr de Lquérito, criada atravésdo requeri1m11to n° 151/93·
CN destinada a "apurar fatoa contidos ru.' denún:ias do Sr. José OiifoS Alves dos
Santos referentes às atividades de parlam-~tares, membros do Govemo e representantes de empresas envolvidas na destinação de C!eursos do Orçamento da Uniiio"
2 Páginas 64 e 65 do depoimento.
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...

( )
· "O Sr. Presidente (Jarbas Passarinho) - Então,
temos que passar a limpo grande parte do que já se fez.
Porque aqui houve um momento, em que perguntado, o
depoente disse, como agora o Deputado salientou, em
momentos em que ele disse 'Coni Certeza •. 'Sabe? Com
certeza'.'Participou? Com certeza'. 'Tenho dúvida'.'Não posso informar'.'Nada sei'. Isso lhe foi per-guntado, e foi admitido até agora. Não é na hora em que
o Relator exatamente vai fazer a sua pergunta, que nós
vamos tolher o Relator no direito de pergUntar. Se ele
não estiver seguindo o Código de Processo Penal, então,

nós, nO momento em que discutímos a matéri~- daremos
a oportunidade de defender-se. Eu peço agora que oRelator fique com a palavra.
O Sr. Relator (Roberto Magalhães) - Sr. Presidente, eu acho imperioso que ele se pronuncie. porque
aqui há deputados que viajaram com ele ou que fmanciaram viagem dele e da fam11ía e ele, em momento nenhum, se pronunciou sobre o grau de proximidade com
os esquemas. Como é que nós podemos amanhã fazer
uma avaliação com esse tipo de incerteza? Sr. José Carlos, creio que não há dúvida de que o senhor conceba
que o Deputado João Alves pertencia ao esquema, era o
mentor. Deputado Cid Carvalho.5
(...)
3 Páginas73e74dodepoimeoto _
4 Páginal51 do depcimento
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O Sr. Relator (Roberto Magalhães)- Senadores:
Ronaldo Aragão.
_
O Sr. José Carlos Alves d_os Santos-:- Sabia." 5
Em seu segundo depoimento, prestado nas d~pen~ncias do
Departamento de Polícia Federal, assim referiu-se ao Senador Ronaldo Aragão:
"O Deputado Ricardo :Fiúza. quando assumiu a
Relatoria sabia do acordo que foi feito entre o Executivo
e o Legislatiyo. Eu falei na CPI. no acerto, lá na casa do
Deputado João Alves. Ficou acertado- que o Deputado
João Alves ficaria com a distribuição das subvenções, as
dotações ficariam com o Deputado José Geraldo, o Senador Ronaldo Aragão e o Deputado Genebaldo, e mandaram aquelas relações com a propl:fa letra do Deputado
Genebaldo, apressando processos de emendas, essas coisas(... )',<;
..
..
As investigações motivadas por estas menções abrangeram
as atividades do Senador Ronaldo Aragão como parlamentar e
como empresário, por meio de exame de suas declarações de Imposto de Renda, extratos bancários, relações de emeD.daS apresentadas.ao Orçamento e_outros meios_ inclusive depoimento pesSoal
do Senador perante a CPl\11.
_
Em decorrência destas investigações, o Relatório Final da
CPW. em seu item 53.8, fez menção expressa ao Senador Ronaldo Aragão, apresentando uma série de denúncias e indícios de irregularidades. Este item conclui:
"Diante de todo o expÕsto, parece~ nos que o Senador Ronaldo Aragão fruiu beneficio i.tid_evido, a partir
de d_estinação de subvenções sociais em tavor da Fundação que leva o seu nome. Os trabalhos das Subcomissões levam-nos ·a concluir, também, que os créditos
bancários Dão. encontta:m suporte nas ·aeclarações ao
Fisco e nas recéitas prove-mentes de suas @._yid.ades declaradas. Por fim, o pagamento à Diilisa, empresa da
qual é ou foi aciónisfa, seiit a correspondente entrega
dos carros adquiridos pela Fundação, gera a convicção
de que houve conduta incompatível com o decoro parlamentar.
Sendo assim, entendemos devam as provas ser
encaminhadas à Mesa Diretora do Senado Federal
para,se entender pertinente, provocar decisão do Senado,nos termos do art. 32, n, e §§ 2° e 3°;rombinado com
a art. 33 e seus parágrafos~ do Regimento Interno daquela
Casa, com vistas à perda do mandato, consoante o disposto no inciso II do arL 55 da ConstituiçãO Federal"
A Mesa do Senado Federal, tendo recebido as provas colhidas pela CP:rvtl, entendeu conveniente formular Representação
contra o Senador Ronaldo Aragão, fum.ando-se nas acusações
constantes do Relatório Final da CPMl,. sem considerar seu mérito.
Nos termos do Rcgiineilto Interno do Senado F~deraf, encaminhou a Representação à COmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para "aceitá-la ou arquivá-la11 •
O Senador Ronaldo Aragão oficiou à Mesa do Senado Federal, requerendo vistas da dO:CUmentação que informava as acusações formuladas no Relatório Final da CPMI e abertura de prazo
para que pudesse formular defesa. A Mesa decidiu ser intempestivo o pedido, entendendo caber-lhe apenas encaminhar a Representação, sem exame de mérito.
:5 Páginas 186 a 188 do clepoirmnto
6 Pãgina 10 do depoimento. Logo adiante, o Deputado Gru:ibaldi Alves Filho ccc·
rige o depoente, afitmando que a letra nos documentos é do Deputado José Geraldo,
cem o que o depoente coo cada
7Art.32,TI§2"
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___ __:___ __ Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Representação foi distribuída à Senadora Eva Blay, para que oferecesse
Parecer. Em seu Parecer, a Senadora Eva Blay a ceitou a Representação, constatando- a presença de todo§ os pressupostos pcocessuais e as condições de Representação.
-- -----'-Durante_ a deliberação do Parecer na Comissão, foi suScitada uma questão a respeito da legitimidade da Representação. uma
vez foi íonnulada pela Comissão Direlora do Senado Federal e
não pela Mesa, conforme manda a Constituição. Esta consideração
foi afastada pela Comissão. baseada nd fatá de Ser a COmissão Diretora composta exatamente pelos membros da Mesa do Senado
Federa18 • Destarte, conquanto apresentando uma incorreção formal, materialmente a Representação era válida.
Perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o
Sellii.dor Ronaldo Aragão reiterou seus pedidos de vistas dos documentos enca:minhados pela CPM e de oPortunidade de apresentação de defesa, bem como formulou preliniiiüi.res- regimentaiS~
anteCipou algur;nas coD:_siderações sobre o mérito das acusações .e
apresentou uma série de documentos. A Comissão, em despacflo
de_ seu Presidente, Senador Iram Saraiva, concedeu vistas de alguns documentos, mas entendeu ser intempestiva a apreOO-ntação
de defesa naquela fase do processo.
Durante a deliberação na Coimssão de Constiruiç:ãO, JUstiça
e Cidadania foi ãpresentado voto em separado do Senador Aureo
Mello, contrãrio ao Parecer da Senadora Eva Blay, entendendo
que devia haver oportunidade de defesa por parte do Senador Ronaldo Aragão. O Parecer da Senadora Eva Blay foi aprovado pela
Comissão, aceitando a Representação e _devolvendo-a à Mesa do
Senado para prosseguimento.
.
.
_ ~pós indusão na Ordem do Dia a aprovação pelo Plenário
do Senado, foi formada a presente Comis-são, cO:iliposta de nove
membros, para instrução do processo9. A esta Comissão cabe ainda fOillllllar projeto de resolução pela perda do mandato do Senador ou pelo arquivamento do processo.
Esta Comissão ieuniu-:..se inicia.J.mente sob a presidência do
Senador Onofre Quinan, sendo nomeada a Senadora Eva Blay
como Relatora. O iníCio dos trabalhos foi conturbado, especialmente pela saída de diversos membros da Comissão, inclusive do
Presidente e da Relatora. Escolhidos o Senador Márcio Lacerda
para _Presidente e o Senador Dirceu Carneiro para Relator, reiniciaram-se os trabalhos.
Primeiramente, a ComissãO aprovou suas Normas de Fun·
cíonaniento e Roteiro, elaboradas com base no Regimento Interno
do Senado Federal e nas leis processuaiS-penais. A seguir, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal10, foi aberto prazo
de quinze dias para que o Senador Ronaldo Aragão formulasse defesa escrita sobre as acusações imputadas.
DUrante o pi-azo; o Senador Ronaldo Aragão requereu prorrogação do prazo e realização de diligências, bem cõnió apresentou pedidos de infoxmações e documentos. Este t-equeriniento foi
parcialmente deferido pelo Presidente, conforme emitido pelo Relator, concedendo a prorrogação do prazo por mais quinze dias 11 e
abrindo vistas de todos os dQCU.mentos disponíveis, mas indeferiiJ.:.
do a realização de diligéncias durante o prazo de defesa.
Inconformado, o Senador Ronaldo Aragão, recorreu da decisão do Presidente ao plenário da Comissão, que, com base em
novo Parecer do Relator, rejeitou o recurSo.

S Regimento Interno do Si::oado Federal, art. 77
9 Regimento Interno do Senado Federal, art.. 33~
10 Art. 33, § 1°
11 Regimento Interno do Senado Federal, art. 33, § 1°
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Transcorrido o prazo regimental, foi apresentada a defesa
escrita, na qual o Senador Ronaldo Aragão manifestou-se sobre o
mérito das acusações, reiterou o pedido das diligências anteriormente indeferidas e requereu oitiva de dez testemunhas. Ouvido o
Relator, o Presidente deferiu os pedidos de deligências e oitiva de
testemunhas, determinando prazo de vinte dias para a realização
das diligências e a tomada dos depoimentos.
Iniciahnente, a co-missão encaminhou à Receita Federal,
solicitando pronunciamento _oficial quanto à evolução patrimonial
e fiscal do Senador Ronaldo Aragão, e ao Tribunal de Contas da
União, solicitando informações sobre as contas da Associação Beneficente J. R. Aragão.
_. .
A seguir, a Comissão _ouviu Q depoimento do Senador Ronaldo Aragão, e das testemunhas anoladas. Pela ordem de oitiva,
foram elas: Senador Ney Maranhão; Senador Carlos Patrbcinio;
Sr. Francisco Cmvalbo da Silva, prefeito de Presidente Méclici RO; Sr. Neirival Rodrigues Pedraça, tesoureiro do PMDB em Porto Velho- RO; Sr. Williames Pi:rilentel de Oliveira, Presidente da
Associação Beneficente J. R. Aragão; Sr. Antônio Carlos do Nascimento, s6cio da Dinasa; Senador Cid Sab6ia de Cruvalho; e exSenador Pedro Teí:X.eira. O Senador,Ronaldo Aragão dispensou a
oifiva de uma das testemunhas que arrolara, o Sr. Orestes Muniz,
O Si'. José Guedes, prefeito de .Porto Velho- RO, conquanto convidado a depor, não se manifeStou durante o prazo de diligências.
Desta:rte, foram ouvidas oito testem"~Jnlias,_ correspondendo ao número máximo admissível no juíi.o.de instruçãor 2•
A Receita Federal encaminhou ofíciO à Comissão, infoimado estar impossibilitada de prestar as informações solicitadas.
O Tribunal de Contas da União encamlnbou oficio, informando não poder prestar todas as informações solicitadas. Esclareceu, conb.Ido, que não cabia falar-se em inadimplência de
prestação -de contas àquele órgão por parte da Associação Beneficente J .R. Aragão, de vez que esta prestação era devida ao :Ministério da Ação Social, como. órgão originador -cios recursos; e
informou alnda que o Tribunal não tinha informação de tramitação
de recursos da Associação por contas correntes do Senador RonaldoAragão.
Encerrado_o prazo de diligências e a oitiva de testemunhas,
foi elaborado __ o presente Parecer sobre a Representação, nos termos que se seguem.

3-MÉRITO
Esta parte do Relatório divide-se em quatro partes. corres...
pondentes à divisão em quatro· partes da acusação- contra o Senador Ronaldo Aragão:
Emendas,
Subvenções Sociais,
Moviinentação Bancária e Patrimônió.
-

3.1Emendas
O Senador Ronaldo Aragão participou da Comis_são Mista
de Orçamento na qualidade de Relator Parcial, para os Orçamentos
de 1990 e 1Q91, e Presidente da Comissão, para Orçamento de
1992. Nas duas ocasiões em que foi Relator Parcial. Coube- Jhe o
setor elétrico- ess_encialmente o Sistema Eletrobrás. um dos se tores de maior expressão; em texmoS do volume de recursos.
3.1.1 acusações
O Relatório Final da CPMI, ao referir-se ao Senador Ronaldo Aragão, mistura indícios, denúncias e acusações indistintamente. No que toca às investigaÇões da Subcomissão de Emendas, as
referências acolhidas pelo pelo RelatóriO Final são as seguintes:
a) participação no acõido espU.rio -realizado entre representantes do Legislativo e do Executivo, para a aprovaçãO""do Orçamento para 1992;
·

12 Código de Processo Penal, art. 398
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b) menção a seu nome em documentos apreendidos na residên_cia _do Sr. José Carlos Alves dos Santos, ligado a diversas
obras e interesses de descontingenciamento de recursos;
c) referências nos documentos apreendidos na casa do Sr.
Ailton Reis, diretor da Construo.ua Norberto Odebrecht, a diversas
obras para as quais o Senador apresentou emendas;
d) envolvimento com as obras do Hospital Regional em Cacoal- RO, que apresentaria indícios de superfab.Iramento e cuja licitação teria sido vencida por uma empresa de propriedade de
parentes do Senador.
Durante as investigações, a CPMI também examinou o episódio da demissão do Sr. Robetval Batista de Jesus de seu cargo
na Comissão Mista de Orçamento, à época em que o Senador ROnaldo Aragão era seu Presidente. Embora tenha sido apontado pelo
ex-Deputado Ibsen Pinheiro como solicitante da demissão do fuilcioriário, o Senador Ronaldo Aragão fOi inocentado pelo próprio
Sr. Roberval Batista de Jesus, que confnmou não ter havido qualquer participação do Senador em sua demissão.
Foi investigado também o envolvimento do Senador Renaldo Aragão com as emendas ao Orçamento para 1992, que teriam
sido realizados após a sua votação pelo Congresso. A acusação de
que o Senador Ronaldo Aragão teria participado- do fato, diretamente ou autorizado o RelatorMGeral, Deputado· Ricardo Fiúza, a
fazer as alterações, não foi coníllll1.à:da.
3.1.2 Depoimento na CPMI
Em seu depoimento na CP:MI, o Senador Ronaldo Aragão
declarou:
3.1.2.1. Razão de sua convocação ~ -- A respeíto das razões que ocasionaram sua convocação, o
Senador Ronaldo Aragão afumou acreditar que referiam-se ao período em que fora Presidente da Comissão Mista de Orça.men~
''Primeiramente, quero dizer como entendo a lllinha convocação. Devo confessar que me sutpeendi aosaber~ primeiramente pelos joinais. cj_ue deVeria sentar há
cadeira reservada muito mais aos acusados do cjue aoS
informantes. Mas, na condição de ex-Presidente da Comissão Mista de Orçamento, órgão do Congresso Nacional, de logo pude acreditar, para atenuar minha emoção,
que minha presença deveria ser de relativa importância,
pelas infonilações funcionais, e não pessoais, que podeM
ria fornecer.
( )
O Congresso Nacional não poderá depender exclusivamente das informações do ExecutivO,- devendodesenvolver o próprio-Konw-how em matéria orçamentaria.
E preciso fornecer os meios e os inStrumentos,
para que os Parlamentares possam exercer adequada e
eficazmente suas novas responsabilidades nesses preceS-'
so.
ChamamMme a depor, por certo, por essa imposi~

...

ção.,,13

3.1.2.2. Reunião úa casa do. Deputado João Alves
Quanto à reunião na- casa do Deputado João Alves, quando, segundo José Carlos Alves dos Santos, teria Sido fechado o "acordo" com o Executivo para a
aprovação do Orçamento para 1992, confmnóu ter havido a reunião, mas afirmou não ter sido fechado qualquer
acordo:
''Quero aqui, Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão, relatar um fato que foi também discutido nesta
13 Páginas 2 e 4 depcimento
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Comissão ParlameÍttar de Inquérito: em uma noite daquele ano. chegando a ~a residência, recebi um
telefonema do Deputado João Alves, que no momento
se encontrava doente, e solicitava a minha presença no
seu apartamento.

Lá _chegando, ençontrei o próprio Deputado, o Se' CII'tátio Pçdro Parente, o Députado Genebaldo Correia e
o Deputado José Geraldo.

Incontinenti, o Sr. Pedro Parente fez uma exposição onde dizia que o -Governo tinha ·_UI!\ projeto e que
não admitia retaliação -nesse projeto: E ,qUe e-sse projeto
era um projeto de interesse do Governo, e que pedia a'
ajuda do Partido majõrit.Uio para essa aprovação, que
era, nO caso, o PMDB. ' · ·
" _- ".
~odos d~. ~ ~l.!,a, opinião aq cqntrário. Chegando a l)ljnha vez, Sr. !',residente, Sri. ,ni~mbros da CPI,
colpquei a seguinte posição: Qualquer relatório preliminar, vou colocar para exame, discussão e_,votação naComissão Mista de OrçamentO."
·__ ·
Foi o ~e flz, Sr. Presidente. Foi o quefiZ, Si. Retat.Oi-, fOi ó ,
que.c:oloquei,1114 , .
, . ,
.
.
' ·
3.1.23~.AcU~çõé:s ·de José-Carlos Alves dos.Santos
' O 'Senador ROD.aldo AràgãO 1-efutou as acusações de que co-·
nehcia o "esquema"' do Orçamento:
' .· ' ' . · , ~~~~ .. Pad~men~s._ Sr. Prcsi<IÇ~tF.; Srs. membros
da_ ÇPI, re,port9-me ~um item da decl.a.qção do Sr. José
Carlos ,dos Santos, quando_ fala sobre ·as_subvenções sociais~- Ele·diz que eu sabia, não é verdade. Não é Verdade! Nunca dei lista, nuric3. pedi a quem- qÚer que Seja.!J15
3.!.2.4. Obras em Caooa!'
·
·· · '
. Durant~ as. perguntas foqnuladas pelo_ Deputado AloíZi(;
Mercadante, que procurava apurar seu envolvimento com obras
su)?etfatú:radas de saneamento e--construção do Hospital Regional
em Cacoal- RO, "o Senador Rórialdo Aragão afrrniou ter apresentadO enlendas parà é&tas obras: · ' ' ·
· ' __
"O Sr. Aloízio Mercadante .--: _E:xatamente. É
evidente que é para o Município, maS quem coloCou e~
sas obras para o Munid(>io foi V. Ex.. · · · ·
·
·
O Sr. Ronaldo Aragão -E deveiia ter colocado
'
- 16
- "
'
mu.ito ~is peputado,"
__
,
Afirmou ainda ter empenhado para a libertação dos recursOs·, já- que ·se dest:ihâ:Va·m a uma 'cidade de seu Estado:
'
O Sr. Aloísio Mercadante- V. Ex.. se empenhou
em colocai as verbas. ~
· --0 Sr. Ronald.Q Aragão - Em 'OOfocar os ~r
sos. é verdade.
(- ..)
O Sr. Aloízio Mercadante- V. Ex .. nunca esteve
no ... (no gabinete do MnistrO Alceni G'uetia)?
O Sr. Ronaldo Aragão - Eu es-tiVe no gabinete
do Ministro Alceni G-Uê-Ira nina vez.
·
O Sr. Aloízio' Mercadante- E V.Ex.. se empenhou na liberação desses recursos e na liberação das verbas do hospital?
O Sr. Ronaldo Aragão - E me empenharia na li17
beração de qualquer recurso para o meu Estado"
Em face das acusações de irregularidades na licitação para
as obras:
14 Página 6 do depoimento
15 Página 7 do depoimento
16Págína 23 dodepoirrento
17 Página 24 do depoimento
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O Sr. Aloízi.o Mercadao,te- _v_. gxa se empenhou
em liberar as verba.s, num process_o Hd.tatório ·absolutamente questio:D.áveL Este talvez seja o adjetivo meiios
comprometedor...
·O Sr. Ronaldo Aragão - Ele foi queitionado não
só .com a empresa Engelpa, mas també~ com todas as
empresas. Acho que V. Ex.. só pinçou a Eengelpa.
. O Sr. Aloizio Mercadante- Porque ela ganhou.
18
_,. _qs:t;.F.o~~Ç>~gão_~ryla~g~91:l depois.''
3,1~5 ApreseL caç1(o_de,emendas.
O Senador Ronã.Ido Aragão afumi:m ter muitas vezes solicitado a outros parlamentares a apresentação de emendas em favor
de Rondônia:
'

· ·- · ·-:- · >ósr:s&gio·Mi~~dã:-· ...v.·E~ . :tkbaOcostu~

me de pedir a outros parlamentares, aJ.é pela função que
.. ocupava de Presidente ~ -~ss_ão; 1_1. aprovação ou o
encaminhamento de emendas de V. Exm?
· . - -O Sr~ RonahÍo. AXàgãõ - :ÀSsin,al- ~metida- pala o
.Estado d~ Rondônia eu pedi~ mas aprovação não.

'~

.

O Sr. Sérgio Miranda-(... )· Neste seotido, pergunto: emenda do Oeputado Jos..é.Geraldo, para Rondônia,_ essa não. te'ni indicação de V. Ex.. foram pedidas por

.. v.Exa?.
O Sr._Ronaldo Aragão- Para que ele ass-inasse?
O Sr. Sérgio Miranda- Sim.
O Sr. Ronaldo Aragão - Foi Pedido.
O Sr. Sérgio 1\firanda-- Como a·questão do
· aeropoito em Ii-Paraná. a infra-estrutura urbana em Ca-éoal?

O Sr. Ronaldo Aragão - Isto.
O Sr. Sérgio Mirmida '---Muito Bem.
O Sr: Ronaldo' Aragão - E pedi 'muito miris · á
outros Senadores e Deputaoos para o Estado de Rondônia, muita mais." 19
·
'
3.1.3 Defesa Escrita
Nas. peças-e.tÍéa."n:Iinhadas à Mesà do Senado Federal e à Co-'
missão de ConStituiçâó, Justiça- e Cidadania, o senador Ronaldo
AragãO D.ão Consíderou o inérito· das acUsações fOrinuladas na par- '
te correspondente à Subcomissão de Emendas da CPMI.
Íá em sua ,defe'sa escrita, encaminhada a esta Coinissão, o
Senador teceu' diversas consideraçõeS sobre o assunto:
3.1.3.1. Razões da investigação a seu respeito ·
De' ãcordo com. o Senador Rollald.o_Aragão, a i:O.vest:igação a
seu respeito realizada _pela CPl\11 deve-se apenas à necessidade de
encontrar-se um ''bode expiatório" no Senado. CitoU, em apoio
desta tese, manifestações de membros da CPMI.
3.13.2. Imprecisões no Relatório Final da CPMI
O Senador R.onald.õ Aragão iii.diCa, corretãmente, que oRe-:
latório Ftnal da CPMI erra ao apOntá-lo como Relator Parcial de
1989 e 1992." Su~a-atividade como Relator Pardal abrangeu os anos
de !989 e 1990, na preparação dos Orçamentos para 1990 e 1991.
O Relatório Ffual também erra ao aíulnar ter sido o Senador Ronaldo Aragão Presidente da Comissão Mista de Orçamento durante a elaboração do Orçamento para 199l;o Senador foi Presidente
da CMO em !991,durai!te a e!aborção do Orçamento para 1992.
A peça de defesa engana-se, contudo, ao contestar o Relatório Final da CPMI, afumando que o Senador Ronaldo Aragão nunca foi Relator Parcial para o Ministério da Infra-Estrutura. Com
efeito, não havia uma relataria parcial para este Ministério, mas
o

18 Pág:ina 39 e 40 do depoimento
19Página 24clo depoimento
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várias. Coube em 1990 ab Senador Ronaldo Aragão a relataria
parcial do Sistema Eletrobnls - então integrante do Ministério da
Infra-Eslrutura; como antes fora do Ministério das Minas e Energia.
3.1.3.3. Acilsações de José Carlos Alves dos Santos
O Senador Ronaldo Aragão contesta o Relatório Final que
afirma:
· -- ·
·
· · ·
"As acusações dirigidas contra o Senador Ronaldo Aragão. pelo ecOnomista José Carlos Alves dos Santos são de que o mesmo não aperias sabia do esquema do
Orçamento, como também dele participava. inClusive
freqüenll!ndo a casa do Deputado João Alves."
Ao contestar o uso da expressão "participava", alegandO
que o Sr. José:Carios Alvesdos Santos apenàS déclarará que o Se-

nador Ronaldo Aragão "sabia" do esquema, a defesa equivoca-se,
pois o Sr. José Carlos declarou ainda que o Senador Ronaldo Ara-

gão participara do aCordo eom ·o· Executivo, unde teria recebido a
parte de subvenções sociais: Destarte, as aCIIsações de José Carlos
Alves dos Santos realmente são oo sentido de qtie Seriador Ronaldo Aragão não apenaS Sabia do esquema, como também dele
participava, conforme consta·do Relatório Final da CPMI.
3.1.3.4. Apresentação de Emendas'
Na defesa escrita, o Senador Ronaldo Aragão contesta ainda

o

as acusações de interesses espúrios em obras para- as quais apresentou emendas, afumando que é inerente à própria atividade parlamentar a apresentação de. emendas em favor de obras
necessárias.
3.1.3.S.Obras em Cacoal
A respeito das obras em, Çacoal, o Senador Ronaldo Aragão
afmna não haver provas de supetfaturamento e acres_çenta que a
empresa Engelpa não veiLCeu a licitação, conforme documento do
Consefuo Regional de Engenharia e Aiquitetura de Rondônia,
atestando que a empresa vencedora da liCitação para construção do
hqspital for a Corislrutora Melli;!es Carlos.
3.1.4 Depoimento nesta Cumissão
.
Ao prestar depoimento nesta Comissão, o Senador Ronaldo.
Aragão manifestou-se a respeito dos mesmos e de outros temas:
: a) reiterou- a mens3.ção aos etrós: 'no, Reiat.Orio Final da
CPW quantos às suas atividades D.a: COmisSão MISta ~ pCçameD.~
to·
b) novamente confnmou
participado de uma· reunião
casa do Deputado João Alves, mas negou ter havido qualquer
acordocomoEXeCutivo;- ·
· ·· · ·-_- ' ~
c) afumou que, em sua ablação como_ Relator Parcial do
Sistema Eletrobrás, baseouwse nos planos daquela empresa:
''Então, valemo-nos da informação da Eletrobxás, não s6
para Itá, como para as hidrelétricas no Brasil Foi informação da
Eletrobnls, que tinha um plauo chamado Plano 20!0 e(... ) todos os
relatórios foni.m feitos- eln cima desse plano. O Senador Ronaldo
Aragão não tinha preferência por hidrelétrica alguma no Brasil. Tinha Manso no Mato Grosso, que ainda está lá, sem sair do lugar.
Tinha Samuel em Rondônia. Se o Senador Ronaldo Aragão quisesse, tinha Samuel em Rondônia. ( ...)Não tenninaram a usína. de
Angra II. Não terminaram a usina de Serra da Mesa. Não terminaram a usina de Samuel Terminaram s6 agora a usina de Cachoeira
Dourado.
( )
O Sr. Relator (Dirceu Cameiro) - O 5eu relatório da Comissão ateve-se às prioridades da Eletrobrás?
O Sr. Ronaldo Aragão- Foi aprovado como fiz.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro)- E a sua elaboração coincidia com as prioridades da Eletrobrás?
O Sr. Ronaldo Aragão - Coincidia com com aquilo que a

ler

na

20

Eletrobrás dizia "
d) afliiilOU ter sempre interesse, conio pai-lamentar, em
apresentar emendas para seu estado:
· "Infra-estrutura urbana, não só em Alvorada do
Oeste, mas em quase todos os Municlpios do Estado.
Alvorada do Oeste é'rimmunic!pio do Estado de Rondô.. rtia. Sou' representante do Estado de Rondônia. (...)
Quem tem de ter interesSe pelo Estado· de Rondônia são
seus Senàdores. TenhO i'nteresSe para b'Dieu estado. 1121
e) reiteroU que á. obra
hospital em Cacoal não foi superfahlrada, nem teve a licitação vencida pela Engelpa:
"Primeiro: quem fEi:z o levantamento do superfaOJw
ramento? Qu3.1 o documento que existe do superfattJ.raw
mento? ( ...) Segundo: realizado pela empresa Engelpa.
Isso é de urna maldade tamanba! A empresa não comi i
, prou ó 'edital, não entrou 'na licitação,nlio está fazendo a
' obra e não é do primo do SenadorRonaldoAragã<>' 122
f) disse mínca ter tomado qualquer decisão politica em
nome da Comissão Mista de Orçainento· sem cohlultar seus mem-

ao

bros:' -

., .. ·

' '

·

·-

"O Senador Ronaldo Aragão não tem poder para
fazer· acordo do Poder-Legislativo com quem qoer que
seja. (:c.) Não fiz acordo algum porque não era competência minha fazer acordo; nem de Presidente nenhum. E
esse acOrdo teria que t~r: se isSO tiVeSSe corrido, a chancela da Comissão Mista de Orçamento, que tinha 120
_ membrç>s,. não do Preside~te Ronaldo Aragão.' 123
g) afmnódihteressar-se pelo andamento das obras do Sistema Eletrobrás,- irias. não saber qhe empresas reãliZavam quais
obras;
____. _
_
-'
.
-~'9- Sr. Rdator (Dirceu Carneiro)- Nesse ~spec
to, V~ EX'- teve conhecimento do estadO de cada uma
dessa~ o~s e das empresaS qúe esiavam- tocando eSSas
obras; bu na mão ·de c_iuais' empreSas estaVam; Inesmo.
paradas?
'
_Q Sr. R~~&:i.Qo Aragão - Não O interesse era saber em que
andamento estava. Ník> sabia se era a e~esa A, B ou C. Sobre
isso, não tomei nenhum conhecimeri.to.'.24
· · h) afll'lliOO :que nunca OOb:eU representa.D.teS de empresas:
~-0 sr. Rdator (Oirceu Carne_h:o).:.. V. Ex•, tamw
bém nesse período, nunca recebeu qualquer interessado
por parte dessas empresas, solicitando- prioridade ·para
' · essa oU para aquela obra? ·
·
O Sr. Ronaldo Aragão-_ Nã!)," nunca!"25
i) disse que, em sua atividade como parlamentar, as prioridades de suas emendas eram para obras básicas para Rondônia:
''Rondônia é uma prioridade só. Tudo no setor
_ educaciional, no setol:' d~. s~4e. no _setpr $0Cial, no setor
de ~-esb.utura urbapa, no setor de energia elétrica.
(...) Portanto, as prefeiturils do estado é que pediam, vamOs dizer, que colocassem as emendas: infra-estrutura_
urbana, saneamento báSiCô, eSfrádas, escolas, postos de

saúd.e~' 126
j) afumou que nunca apresentou emendaS pam ?Utros esta-

dos:

...

20Página 9 e 25 dodepoi~mnto
21 Página 9 do depoimento
22Página 10 do depoimento
23 Página 7 do depoimetm
24 PAgina 2S do depoimento
2S Pãgina 2S dq depoimmto
26 Página 2S e 26 do depcimcnto
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"O Sr. Relator (Dirceu Carneiro)-(...) V. Ex'
fez emendas diretamente para os interessés do Estado de
Rondônia e para outras áreas?
O Sr. Ronaldo Arwo- No estado, não para outras áreas fora do estado".
__-__ -- -- _
I) a respeito de um Parecer técnico sobre participação acionária na Eletrobrás, apresentado por dois técniCOS- da Comissão de

Orçamento, afirmou que, segundo José CarloS" Alves dos Santos, o
parecernãoeratécnico:
.--:-·-:---:o:-~
"O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - E sobre os
Pareceres que (José Roberto Nascer e Orlando José Leite de _Castro) apresentaram a V. Ex~~.... OpinOu sobre
isso? .Coisas d,essa_ Patu~za ... JUJ;l,tp aQ_ Presidente do
Congresso, junto ao Presidente da Cân:u!.ra?
O Sr. Ronaldo Aragão - O próprio José Carlos
dii que aquele Parec:er estava fora de técnica. não tinha
'pai:ôcéi técnico(...) ô'própno José Cárlos fala de que o
Parecer ·não tem consiStência técnica,- ele teve que dar
isso aí. Disse que nãd era-do Orçaniéntó, porque, me recordo, li, ele disse que essas subsidiárias não fazem parte do recurso orçamentário."28
m) ·disse qu'e não apresentou emendas de sua autoria para a
hidrelétrica de Xingó, mas apresentou as emendas'a pedido de parlamentares do_ Nordeste:
·'
"O Sr. Ronaldo Aragão- A prioridade em relaçilo a Xing6 não é minha, ê da bancada do Notdeste. Fui
só o Relator. (...) Isso foi uma emenda da bancada do
Nordeste. (...) Não tem nada a ver:.. Até potqUe é um
conrusmerado. A ~~trução de Xin~ó ~o _vãrias ~~
sas.- · 3.1.5 Análise
Com base nos fatos apurados com respeiro_ às acuSaçõeis,
pode-se concluir:
· 3.1.5.1. ParticipaçãO no "esquema~~ do Orçamento
Apesar das contundentes denúncias do Sr. José Càrlos Alves dos Santos a respeito _de sua participação rio "esquema"'' do Orçamento, não é possível aflrmar-se ca_tegoricamenté que o Senador
Roiuildo Aragão o conhecesse ou dele participas_Se. A reriDião_·na
casa do Deputado João Alves foi confin;nada por todos os participantes, mas, salvo José Cã.rlos Alves dos Santos, os demais são
concordes em afumar qUe não houve acordo espúrio entre representantes do Legislativo e do Ex'ecutivo.
Subsistem, ·contudo, indicaç,ões de um reladonari:l.ento profissional ao menos corriqUeiro entre o Senador Ronaldo Aragão e
o SrJosé Ciu'los Alves dos Santos. Esse relacionamento pode ser
inferido a partir do episódio do Parecer técnico" eD.cam.inhado por
José Roberto Nascer e Orlando José Leite de Castro.
O Parecei' foi contestado pelo Senador em oficio aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Este oficio,
conquanto assinado pelo Senador Ronaldo Aragão e sem qualquer
indicação que teria sido escrito por outra pessoa~ aparentemente
foi escrito pelo Sr. José Carlos Alves dos Santo_s. Com efeito, esse
ofício não apenas fói encóiitiado na residência ·do __economista,
como o depoimento do Senador a esta Comissão â.Ssi.m indica (grifos nossos):
11
0 Sr. Rooaldo Aragão- O próprio José Carlos
diz que aquele Parecer estava fora de técnica, não tinha
Parecer técnico ( ...) e que o próprio JoSé Carlos fala de
que o Parecer não tem consiStência técnica, ele teve que
dar isso aí. Disse que não era do Ofçaniento, porque, me
27Página 26 do depoimento.
28 Página 28 do depoimento.
29 Páginas :56 e 58 do depoimento.

Junho de 1994

recordo, li, ele disse que essas subsidiárias não faZem
pãrte do recurso orçamentário. "30
3.15.2. Demissão do Sr. Roberval Batista de Jesus
Q.J~anto à demissão do Sr.. Ro!Jerva!Jlatisla de Jesus, o próprio depoimento- dO funCioitário i.Serita êi senador Ronaldo Aragão
de qualquer responsabilidade no caso. Embora tenha havido um
oficio_ do Senador Ronaldo Aragão-aO_ex-~tldo' Ibsen Pinheique o apresentou à CPMI cOmo" mOtivadOr da ru;m.issão, o ofíCiQ não faz menÇão ao_ Sr. Roberval, nem con_sta qualquer outro
e:nvolvimento do Senador no caso~
3.15.3.Alteraçõesno0rçamentopará 1992' '
Também não foi ,C?nfriD;la4o. ç eny<;)Iy~~~q ~? Senaqor
Ronaldo Aragão co~ .as. alten~:ções na Lei de O~çamento para
1992, efetuadas após a votação do projeto pelo Congresso Nacional. As atas da Comissão Mista de Orçamento não consignain
qualquer intervenção sua no sentido de ·autoriZar' O Deputado Ri'cardo Fiúza, ou qualquer outra pessoa, a alterar 6 J>ioje_to aprovado
pelo Congresso. . ,
..
3.15.4. Obras em Cacoal.
No caso das obras em Cacoal- RO, verifica.;-se Uhia l.iitei'êSsante contradição eiltre ás declarações do Senador. Durante seu depoimento na CPMI, indagado pelo DepUtado AkÍizio Mercadànte,
·arnmou:
- - - - ".0 Sr~ Aloízio Merca.dante- V. Exa se empenhou em libemr as veibas, num proCeSso- HcitatóriO-absolutamente questionáveL Este talvez Sf?ja o adjetivó
menos comprometedoi-...
O Sr. Ronaldo Aragão- Ele fot-queStidillldo não
só com a_ empresa Engelp"~ mas também com todas as
eiDpresaS. Âcho ciue V. E?'a só pinÇou a Engélpa.
0 S-r. Aloízio Mercadante- Porque ela ganhou.
31
O Sr. Rorialdo Aragão- Mas ganh9u depois."
Por ou_tro lado, em seu_depoimento a esta Comissão, repete
o que afllillou em sua defesa escrita:
- ''Primeiro: quem fez o levantamento do superfã.tu- ramento'[ Q.lal o documen~ que existe do superlaturaM
mento? ( ...) Segundo: realizado pela empresa Eugelpa.
Isso é de uma iiialdade tamanha! A empresa -Dão comM
prOu o edital, não entroU ria licitação, não e"stá fazendo a
obra e não é do primO do Senador Ronaldo Aragão. ,,32
Durante suas indagações, o Deputado Aloizib Mercadante
duas vezes afirmou ser ã Engelpa ·de propriedade de um primo da
esposa -do Senador Roilaldo Aragão; essa informa:.ção bãó foi cOntraditada pelo Senador. O RelatóriO Final da CPMI atribuiu a proM
priedade da Engelpa a um primo do Senador, informação que foi
contestada na defesa escrita, sem ser corrigida.
Conforme as denúncias_ apresentadas pelo Deputado Aloí:iio
Mercadante - e aparentemente coníumadas pelo Senador Ronaldo
Aragão-~ a licitação para uma das obras em Cacoal (não ficou claro se as obras de saneamento ou do hospital) foi vencida por uma
empresa, maS a licítação foi anulada e a Engelpa depoiS teria logrado a adjudicaç_ãq da obra. Em sua defesa, o Senador Ronaldo
~gão apresentou dociilnentris ihdicando outra empresa como
participante de uma licitação em Cacoal e executando uma obra.
Estes documentos, contudo, não são suficientes para provar ~ou
desmentir a denúncia, de vez que nada impede que a Engelpa tenha GQil.Seguido a obra após a emissão dos documentos.
3.155. Razões da Investigação
Deve-se notar que, ao _contrário do entendimento expresso

ro,

30Página28 do depoimento
31_ Página 24 do depoimento
3-;!l'ágina 10 do depoimento
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pelo Senador durante seu depoimento à CPMI, são de interesse
para esta Colilissão todas as suas atividades no âmbito_da Comissão Mista de Orçamento; ou _seja. tanto_como Relator Parcial quanto como seu_ Presidente. De fato, há uidíciÓs qUe apontam para o
fato de as irregularidades encontradas na movimentação bancária
deverem-se à sua atuação como Relator Parcial para o Sisteina
E1ettobrãs e nãO à Presidência da Comissão Mista de Orçamento.

Quanto à aie,gaçãO expressa na defesa ·escrita de que razões

políticas e Iiâ:O fáticàS leVaram às investigaçõeS da CPMI. percebese facilmente que as declarações do Sr. José Carlo_s Ale2'_®s__Santos, que eram_a razão de ser da própria CPMI, eram mais que
suficientes- parà motivàr á inVeStigação. De Iíláis a máis,_ o fato é
que foraril eD.cOntrados veementeS iridiclos de irregulaJ;idades dentre os fatos investigados, razão mais do quê Suficiep.le: pai-à·
sente invesúgação.
··
·
3.15.6. Erros do Relatório Final
Grande parte da defesa do_ Senador, tanto em seu depoimento quanto por escrito, "prende-se ao fato de hávei- eriós no Relatório
Final da CPMl. Infelizmente, embol)l q Senador R 0naldo Aragão
tenha apontado os erros .do Relatório, não mostrou o mesmo zelo
em corrigi-los: DU.iante seu depoimento a esta Comissão, ocorreu
o seguinte diálogó Com o Relator (grifos nossOs):
:
·
. . "O Sr. Relator (Dirce.i cámeiro)- Em Í99'1,
Ex• adquiriu uma casa no Lago_S_ul, em Brasília, e realizou uma refOinia êril sU.ã câsa, em Rondônia. Como se
trata de dois investiri:teritos bastante volumosos, gostaríamos de ouvir de V. Ex• o embasame.nto dessas compras
e como V. Ex• as equacioncu.
O Sr. RoDãido Aragão - Em primeiro lugar, não
fiz reforma nei>huma em Porto Veiho (.. ,) Po,rtanto, a infOrmação sobre a reforma em Porto Velho não é verdadeirâ; não fiz refcl:mã. nenh:uma,·nem·em 1991, nem em
199211•33
Pouco -depois, confrOntado com sua declaração de Imposto
de Renda:
"O Sr. Ronaldo Aragão_·- Mas a casa não é em
Porto Vellio, ó em Cacoal. Em construçãO.··
. O Sr. Relator (Di;'ceu _Canieiro) .~ Gostaria de
ponderar junto a Y. Ex• que, quando houver um equívoco_ desta natureza, V. Exa oos auxilie no senti,do de escla-

aPre-

v.

recer}l34

_

,

O Relatório Final, de fato, contém erros de menor importância: infonna datas erradas para as atividades do Senador na Comissão Mista de Orçamento, atribui a propriedade da Engelpa a um
primo do Senador, afu:ma ser Rosane Maria Aragão Melo sua esposa e não sua i.nnã. Estes ei;_I'OS, contudo, são absqluta.Ig.ente secundários e em nada prejudicam a validade das acusações: estas,
sim. devem ser pesadas com cuidado e estudadas para, afmal, serem confnmadas ou afastadas..
3.15.7. Apresentação de Emendas
Não há qualquer dúvida, como disse o Senador Ronaldo
Aragão, de que cabe ao parlamentar apresentar emendas ao Orçamento, procurando recursos para o Estado- Membro que representa. Por outro lado, algumas des informações prestadas pelo
Senador a respeito das emendas que apresentou _ao Orçamento não
estão con-etas. Ao cont.rário do que afmnou., em pelo menos três
ocasiões apresentou emendas para outros estados que não Rondônia (todas aprovadas):
a) para o Orçamento de 1989, Emende n• 00609-9 (criando
o Projeto Desenvolvimento da Região Centro-Oeste);
33Piginas 39 e 40 dodepci.mcnto
34Páginas 40 do dcpci.mento.
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b) para o Orçamento de 1990, Emenda n• P02933-5 (prioritária; saneamento de M:anaus - Manaus modema);
c) para o Orçamento de 1991, Emenda n°006L85-9 (abastecimento de ãgua na cidede de Boa Vista- RR);
Por outro lado, como Relator Parcial para o Sistema Eletrob.Jis, assim se_expressou em seu parecer quanto ao projeto de Orçamento para 1990: ·
11
Dentro do contexto do quadro econômico-fman-ceiro anterior, foi analisada a programação do Sistema
Eletrobrás, adotando-se os seguintes parâmetros:
- ..- prioridade à Dianutenção do ritmo de obras da
UHE de Xingó, em decorrência da stia ínaiigirração em
1994, -época em qué a Região Nordeste poderá apresentar pfób1émas de ofertao 4e energia elétrica.....::oonclusão-ckls UHE eni-fase'de início de operação, Çoriio Luiz Gollza&a~ Tucuruí, ~aD?-u~t _e. Balbina.
- continu~ _no ritmo atual_ das obras em andamento, em usinas cÕmo Manso, Sena da Mesa e Corumbá.'.-;~
.
--

Curiosamente, Xing6 apareCe em prltneiro lugar, embora
ainda em construção~ logo após, vêm hidrelétricas em início de
operação e só depois aparecem outras hidrelétricas em construção.
Neste ano. três emendas de Relator beneficiaram a obra de
Xin
. g,ó:
- ·..
a) Emende n• R01699-1, englobando a Emenda n• N052187, do Deputado José Carlos Vasconcellos, de Pernambuco. novalor de NÇz$75.000,00;
b) Emenda n• R01700-8, englobando as Emendas n"'
P00648-3, P02331-4, P01468-l, P03645-5, N01429-3 e N014285, de vários parlamentares do Nordeste, também no valor de
NCz$75 .000,00;
c) Emenda n° R01701-6, que não englobou outras emendas
nô'valor de NCz$167.429,00- mais que a soma das duas outras
emendas.
Conforme relatório da Construtora Mendes JlÍlliór encaminhado à CPMI, a empresa tem participação de 58% na obra em
Xingó. Curiosamente, embora tenha afmnado dtisconheçer a$ emp~sas responsáveis por cada obra, o Senador afirmou que Xing6
estã:Va: sendo construída por um consórcio de váriaS empiesas.
O mesmo relatório da empresa Mendes Júniot~informa que
a empresa está presente no Estado de Rondônia para dois tipos de
obras: a construção da BR-364 e obras de abastecimento de água
em vários muniCípios. Conforme fufoi:fuilção do Senador Ronaldo
Aragão, essas obillS realizaram-se no petfodo de 1985-1986, nias
muitas não foram concluídas. Os valores dessas obras, entretanto,
_ são signifiCatiVos: enquanto a const:rilÇãO de ·mais de mil quilômetros de estrada na Amazônia ~u à companhia cerca de oito biJhões de cruzeiros, as obras_ de abastecimento de água _envolvendo quantidades muito menores de recursos físicos - renderam mais de duzentos e cinqüentá. bilhões de cruzeiros~
Não há informação atestando- a presetiça Continuada da
Construtora Mendes Júnior em obras de infra-estrutura urbana em
Rondônia. Contudo, é de se notar que muitas das emendas do_ Senador Ronaldo Aragão para Rondônia dizem respeito a obras de
abastecimento de água e saneamento básico nas-cidades do estado.
Grande parte dessas emendas for aprovada, em particular no periodo em que o Deputado Fábio Raunheiui erii Relator Parcial para o
Fundo Nacional de Ação Comunitária. responsável por es-sas
obraS. -

3SPar-ec:crn° 58, de 1989, págima 7.
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----A:.oser-indagado sobre o assunto, respondeu que:
3.2 Associação Beneficente J. R. Aragão
3.2.1 Acusações
~
a) A Assooiação- foi fundada em 1987, e registnuia em
O Re!at6rio Final da CP!vll faz as seguintes obseiVações a
1989, por um grupo de pessoas em Porto Velho, recebendo o
respeito de inegnlaridades ocorridas na Associação Beneficente nome do Senador· em homenagem ao próprio, possivelmente pelos
sefviçoS prestados como médico à comunidade de Rondônia.
J .R. Aragão:
11
- -h) Não tem ingerência no dia-a-dia_ da Associação, porque
No que se reporta aos trabalhos da Subcomissão
de Subvenções Sociais realizados com base em_ auditoria não faz parte de sua direção, apenas contribuindo," em razão de sua
do Tribonal de Cootas da União na Fundação J.R. Ara- profissão, na orientação médica.
C) A Associação tem comO tesoureira sua 'iiniã - Rosane
gão, relativamente aos recursos transferidos pelo Minis~
tério da Ação Social - MAS a titulo de subvenções, no Maria Aragão Melo, casada com José Mário do Can:itó Melo.
d) Indicou o Presidente da Associação- Sr. Williames Piexercício de 1991, foram relatadas à CP:t-.11 os seguintes
méritel.
--· ·· ·
resultados:
- e) Ã A-ssociãçãÓ recebeU sUbVenção social-do Mínistério da
A J.R. Aragão recebeu do_ MAS, no exercício de
1991, subvenção social no valor de US$673.255 (seis- AÇão Social - MAS - no exercício de 1991 no valor de 250 micentos e setenta e três mil, duzentos e cfuqüenta. e cinco lhõeS de- cruzeiros. Segtl:D.do o Presidente, ele mesmo fez o projetO,enviou ao Ministério solicitando uma quantia ck: Veibi--Sendo estã
dólares).
Esse valor foi Utilizado para es_truturar a Associa- liberada em uma outra quantia.
f) A Associação, ao tempo- da hberação dos recursos do
ção: aluguel, pintura e reforma do prédio_ onde está instalada a entidade. Adel:nals, foram adquiridos diverSos· MAS (agosto de 1991), se encontrava devidamente organizada e
bens de capital, como aparelhos de ar-condicionã.do, li-' em condições de regular e satisfat6rlof fui:lciõDamêntô,·e; portanto,·
nha e central te:lefôniça, equipamentô_ para co:Dsu1t6rio cumpri.rido as exigênciaS legais P~ reCeb~mentó de tais recursos,
odontológico, píck-up Chevrolet D-20, ano 1993, i:abine ao contiário do que foi afulncidO ep.1 relatório de aUdltôria do TCU.
Prestava atendimento médico e odontológico nã Rua José Bonifá~
dupla etc.
Essas aquisiçõeS- contniriam- ó disposto na Lei D0 cio, em Porto Velho~- oO:de dispunha de equipamentoS que foram
roubados porfalta de vigilância. ~ · ~
·
~
·
·
4320, de 1%4, cujo art. 16 determina que as subvençõg)
Na
qualidade
de
Presidente
da
Comissão
de
OrçamentO,
es sociais só podem ser utilizadas em despesa de custeio,
nunca participou de reunião para elaboração de relações globais
proibida sua aplicação ein bens de capital.
para recebimento de subvenções, nem da liberação dessas verbas,
Houve ainda a aquisição, em 6-So22, três~arnbu
quer diretamente, quer atravéS de qualquer tipo de- pedido, e riem
lâncias Fiat Elba da empresa Dinasa- S9Ciedade~Auto
tãmbém simplesmente como senador.
motiva Ltda. Embora confumado o . pagamento à
h)
A
Assoéiação
adquiriu
uma
pick-up,
Chevrolet,
D - 20,
empresa vendedora. essas ambulâncias i:ião foram entre.-.
ano 93, c3.biri.e dUpla, com os recursos da subvenção, não tendo
gues à entidade.
conhecimento se foi alertada para a proibição legal de adquirir
A Subcomissão ~de Emendas, com propriedade,
''bens de capital'' com esses mesmos recursos.,
recorda-nos que o Senador Ronaldo Aragão é quotista
__ J) A Associação adquiriu, também, três ambulâncias Fiat
da empresa Dinasa.
Elba da empresa Dinasa -- Sociedade Automotiva Ltda., segundo
Continuando: a prestação de contas dos recu:rsos informação de seu Presidente, não sabendo dizer se já tinham sido
recebidos pela Fundação J.R. Aragão não foi apresenta- pagas e entregues.
da até a presente data,_ o que deveria ter oconido até 28
j) A Associação precisava de tais veículos para atender ne~
de fevereiro de 1992. Nesse caso, estranhawse também a cessidades de expansão, em face das grandes distâncias no Estado.

omissão do l\ofinistério do Bem-Estar Social que não exi-

giu providências da entidade inadimplente, conforme
preceitna o art. 84 do Decreto-Lei n• 200, de 1987.
Por fun. além de os recursos terem sido aplicados
em fmalidade diversa da que determina a referida Lei n°
4320'64, é mister notar que a t.xansferênda para a Fundação J .R. Aragão. entidade da qual faz parte, como Primeira Tesoureira, Rosane Maria Aiagão Melo, esposa
do Senador, ocorreu quando a entidade ainda não estava
organizada ou em 'condições _de regular e satisfãtório
funcionamento', nos dizeres dos auditores do TCU. Esse
ilícito fere o art. 60 do Decreto n• 93.872, de 1986, através do qual se exige exatamente o regular funcionamento para que as verbas sejam liberadas."
3.2.2 Depoimento da CPMI
Ouvid_o na CPMI do Orçamento em sessão de 30 de dezembro de 1993, o Senador Ronaldo Aragão, ua sua fala inicial, quanto à Associação Beneficente J.R. Aragão36, limitoo-se tão-somente a
fazer a apologia da entidade que leva o seu nome e_ a nanar a excelência dos sexviços por ela prestados à comunidade mais carente do Estado de Rondônia, neles tendo sido exemplannente empregados os
recursos recebidos de subvenção social, conforme inspeção do TCU.
36Páginas sn, 14115, 25127, e 32/33 d_o depoim:mto.

k) Não sabia que o negócio das ambuJ.âncias foi Teito com
uma revenda. da qual fazia parte porque dela só era sócio cotista e
não gerente, não acompanhando o seu dia-a-dia.
I) Foi um dos fundadores da Dinasa, desligando-se a primeira Vez em abril de 1992 em razão de venda a pessoa estranha à
empresa. Por falta de cumprimento do acerto, teve que permanecer
na empresa. Por flDl, em março de 1993, vendeu, dessa vez, para
os outros sócios.
m)_Ao tempo da operação das ambulâncias, era s~iO -cotis-·
ta no percentual de 30%,- juntamente com Divino Càrdoso Campos
e Antônio Nascimento (respectivamente com participações de
30% e 40%). Hoje, sabe que a empresa tem este último como sócio majoritário e como outro sócio o Senhor Jandu~ não- sa"beD.OO
sobre outros.
3.2.3 Defesa Escrita
Do cotejo das peças processuais que o Senador Ronaldo
Aragão alinha como integrantes da defesa37' vê-se que á argumentação se repete, razão pela qoal passaremos a analisá-las uma a uma..
3.23.1 Identificação da Entidade
A menção, no tex~ do re~t6riõ ~--~~· à Fundação J .R.
37 Cartm dirigidas à <P1d[, Iofcrmaçõ::s e Escltw:cim:ntos prestados à CCT. VotoScnador Áumo Melo na CCJ e Defesa Escrita
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Aragão, ao invés de à Associação BenefiCente J .R. Aragão, não
invalida a peça proCessual, porquanto perfeitamenie identificável a
entidade à qual se. encontra vinculado _o eminente Senador pelo
próprio riome. No mesmo texto, faz-se referência à instituição
como AssociaçãO. Além do mais, constata-se, várias vezes nos autos, referências à entidade como FundaçãO Ieitã.S --pelo RePtesentado e mesmo por pessoas ligadas a direção da entidade
(depoimentoS e peças processuais), sem que, com isso, se venha a
entender como alusivas_ a_ ou4'a pessoajuúdica de direito privado

que não aAssociação- Beneficente J.R. Aragão.
3.23.2, Vinculação com a Entidade

§ 1o Classificam-se como Despesas de Custeio as
dotações para manutenção de serviços anteriormente
criados (...)"
O Decreto n• 93.872. de 23 de dezembro de 1986, regulameDiador da matéria, esclarece:
"Art. 59 A subvenção se destina_ a cobrir despesas
de cu_stE:io de entidaçies_ públicas ou privadas, distinguin~
do-se como subvenção social e subvepçãQ e_conômica."
Voltando à Lei n° 4320n4, ali também se defme o que vem
a ser Despesas de Capital- IrivestiriientOs:
12.....................:.·---·-··---····

-Art:

Indepe:D.dente do exercício de qualquer função diretiVa pelo
Representado, o relatório da_CP:MI demo:qstra. su~ ~st:(eita _ligação
com a Associação-· ao ri.ela identificai famili.aies Ocupando postos
de relevância em Suá DiretOriã. e, por iSso mesmo, responsáveis pe:

los atos praticados pela institUiÇão·.

·

§ 4° Classifica-se como Investimentos as dotações
para o planejamento e a execução de obras, inclusive as
destinadas_ à aquiSiçãO-de imóveis conside-p.doS necessários à'rCalização destas últimas(... ) aquisições de insta-

·

Dentro desse contexto, o fato_ de ser irmão do Senador,_ e
não sua esposa, a ocupar a posição de Primeira Tes_oureira da A-ssociação, evidencia, com profundidade, eSsa vinculação em virtude dos es_treitQs laços decorrentes do parentesco consangüíneo.
3.2,33. Influência na destinação de dinheiros públicos
Na Representação, ora em exame, não Se- trata de afumar
que o Representado destinou vultosa subvenção social à, Associação Beneficente J.R. Aragão, i:riãS de identificãi"-am::tluência exercida para a liberação de recursos públicos, ·oos · quaiS Se
beneficiaria, posterlõriil.Cnte~ ãtrnvés do estabelecimento_ do nexo
causal entre a época em que desfrutou de prestígiO como Senador
da República- na qualidade de Relator Parcial ou de l'@sidente da
Comissão Mista de Orçamento da União_(de 1989 i 1991)- e o
momento do recebimento desses recursos pela entidade da qual é
patrono (7 de agosto de 1991 ). Resta, nos· au1os~ sóbejarriente comprovada essa coincidência. A.l6m do rp.ais, o próprio Representado
afnma que "encaminhou a Diretoria da Associação ao :Ministéri.0"38 responsáVel pela liberação de subvenções sociais.
3.2,3.4. Prestação de Contas
·
A alusão à ausência de prestação de contas de subvenção
social recebida pela Associação, em total descumprimento às prescrições legais que regem a matéria, nãO deseja afuniar a r:esponsabilidade direta do Representado por tal omissão; antes, quer
acentuar o fato de que a entidade tanto vivia s·ob o manto protetor
de se~J'atrono que em nenhum momento lhe foi cobrada tal obri_
_
gação •
3.23.5. Utilização indevida dos recursos de subvenção social
Não resta dúvida sobre a utilização indevida dos recursos
provenientes de subvenção social, quando empregados na aquisição de bens de capital. A Associação Beneficente J.R. Aragão fez
isso reiteradas vezes, quando da aplicação da verba recebida do
Ministério da Ação Social.
Preceitua a Lei n• 4.320, de 17 de março de 1974 (grifos
nossos):

Art. 12......·-···-·····-····-··~·-····----···

11

§ 3° Consideram-se subvenções, para oS efeitos
desta lei, as transferências destinada a cobrir despesas de
custeio das entidades beneficiadas(... )"
A mesma lei defme:
"Art. 12.. ·-···-·-·-····-··················-·······
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lações, equipamentos_e material permanente( ... )
Levando-se em consideração tais disposiÇões, vê-Se -que todos os gastos relacionados pela auditoria do TCU como sendo feito com a subvellção social rec:ebidã pela auditoria BenefiCente J.R.
Aragão do MAS, nãO se iilcfueril coin.o despesas de Custeio mas
como Despesas de Capital em total afronta às determindções legais. Ao agir dessa forma, a própria Associa:çãó cori.tiibui pãra o
cOnVenc-imento de que a subvenção social, no valor vultoso de
US$673,255, foi empregada na stüi estruturação, para que, então
pudesse vir a prestar serviços à coi:nunidade. Tal cirCunstância cã.~
racteriza mais Uma ·agressão "à legiSlação aplicável, na medida em
que esta exige da entidade, à qual se concede a subvenção, condições satisfat6:rias--de funciOnamento. 40
Irregularidades desse porte servem para evidenciar o livre
trânsito ·da entidade pelos departamentos oficiaís responsáveis pela
liberação e fiscálização de verba, fato que só se pode entender se
munida a instituição de eficiente- prestígio ·pouuco, o que não poderia advir senão do Senador que lhe patrocinara o nome.
Cabe ressaltar que não assiste· razão- ão Representado quando se vale do art. 16 da Lei n° 4.320/64 para justificar os gastõs da
Associação. Reza o dispositivo (grifos nossás):
''Art. 16 Fundamentalmente e nos limites das pos~
sibilidades fmanceiras, a ·oonee-sSã.O de subvenções sociais visará à prestação de serviços essenciais de
assistência social, médica e educacional, sempre que a
suplementação de recursos de origem privada aplicados
a esses objetivos reveJar.:se inãis económica"
Não se trata mais de restrição quanto ao tipo de despesa,
porém quanto à área de aplicação.
Esclarecem J. Teixeira Mach~o Jz:~ e Heraldo __ da Costa
Reis: 41
Como se depreende do texto do art. 16, as subvenções sociais devem constituir, fundamentabnente, suplementação aos_ recursos de origem privada aplicados
na prestação de serviços essenciais de assistência social,
e educacional.
Nestas condições, as subvenções não devem representar a regra mas serem supletivas da ação da iniciativa privada em assuntos sociais.
Nenhuma_ dúvida paira sobre a questão, tanto mais que esclarece o Decreto n• 93.872/86:
. "Art. 60 ...............•.............., •.., ...·-···-

§ 1o A subvenção soCial, vísa.ildo à prestação ·de
38Página 11 da defesa escrita
39 Esta olxigaçllo está definida no Dectcto r{' 93.87'2176. art. 66,

40 Art. 17 dai.ei n• 4.320/64 e art. 60, § 3°, alímas Cee do Decrcton° 93.872/86
41 Ã l.Ci 4;3:8)' Cotmritada. ffiAM. Gráfica e Editem Dia-, 19" edição, RJ, 1986,

pp.49.
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serviços essenciais de assistência social, médica e educacional será sempre que a suplementação de recursos de

origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se
mais econômica (Lei n• 4.320/64, artigo 16)."
Dessa forma todas as assertivas do voto do Senador Áureo

Melo 42 data maxima venia, ao teniar dar cunho de legalidade a
gastos da As~ação com equipamentos feitos cOm recursos provenientes de subvenção social, acabam por dificultar ainda mais a
situação da emidade, restando demonstrado que a instituição não
tinha qualquer estrutura para funcionar anterióiirieD.te aos recursos _
liberados pelo MAS.
Estes fatores constituem nítidos indicies de que a Associação Beneficente J.R. Aragão contou com poderosa interferência de
seu patrono na liberação da verba recebida do Ministério.
3a23.6. Benefícios auferidos através da compra de ambuJân.
cias.
_
A defesa pede a prova de um único centa:V~Çproveniente da
subvenção social concedida .à Associação Benefiéente ~.R. Aragão, que tenha sido destinado ao Representado.
'
Em se tratando de expedientes da natureza. dos que embasam a presente Representação, seria primãrio conceber a existência
de depósitos de numerário provenientes de recursos públicos feitos, claro e diretam.ep.te, em be~eficio do ~~sentado.<? que leva
à hipótese é a aquisição, em 6 de agosto de 1992, de três ambulâncias que não foram recebidas pela Associação - em circunstâilcias
peculiarissima, portanto, para não dizer estranhas -, pagando-se
por elas, com .dinheiro de subvenção social, CI$337.000.000,00
(US$50, 718.77) à DINASA - Sociedade Automotiva Uda, empresa da qual era sócio cotista, na Opfutuliidade, o Senador Ronaldo Aragão, no percentual de 45%, conforme ~ato social - em
desacordo com reiteradas afumações do Representado.
A defesa pretende pôr fim ao episódio, alegando a comprovação da restituição de toda a importância despendida na operação, segundo possibilidade criada tão-somente ·quando do recibo
de quitação, em 18 de novembro de 1992, e não con-stando do

ajuste inicial.
-=. -.
Esquece, porém, que o desligamento do Representado de
DINASA em março de 1993 é fato de somenos importância para a
investigação, que se repOrta ao segundo semestre de 1992, salvo se
para demonstrar a realização de bom negóciO em decó:irência de
possível injeção de dinheiro na empresa, em ID<?~to certo. val()rizando-lhe as cotas (vide alteração do contrato SOcial de 28 de
agosto de 1992 para alteração do capital social).
3.2.3.7. Pronunciamento do TCU
O Representado traz, a todo momento, em sua defesa afirmações sobre a regolaridade da aplicação de recursos na Associação Beneficente J .R. Aragão, constaDtes de Relatório de
Levantamento de Auditoria realizada na instituição pela Inspetoria
Regional de Controle Externo no Mato Grosso, do Tribunal de
Contas da União, no penodo de 17 a 26 de novembro de 1993.
No entanto, faz vista grossa para o estudo aprofundado realizado pelo Inspetor Regional daquele Tribunal, Senhor João Francisco de O. Tebaldi datado de 2!-1Z..93, em sentido
diametralmente oposto ao primeiro e acitadO-i)oidCSpacho ~ S~
nhora Ministra-Presidente do Tribunal de Contas da União, E!vJ.a
Lo!:dello Castello Branco, datado de 7-1-94. A conclusão deste es, ..
··
tudo afmna:
"6. A Associação Beneficente J:R.- Aragão recebeu em 7-8-91, a quantia de CI$250,00<Y.OQO,OO correspondente a US$673,255.00: Ao aplicar graude parte
desses recursos no mercado fmanceiro, obteve como re42 Hs. 107 e 108 dos autos.
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ceita. até 31-12-91, a quantia equivalente a
US$279,513.00. No entanto, no- exercl:cio· em questão, a

Entidade despendeu US$50,764.04 em despesas gerais e
administrativas, das quais apenas US$16,630.82 foram
de- fato utilizados em beneficio da comunidade - despe- sas médicas e assistenciais·, isto é., ménos de 3% do s~
ativo.
7. Constituiu um patrimôniá permanente (imobilizado) da ordem de US$174,296.00, representando 30%
d.Q_ .. SÇU
~pital,
enquanto os QUtros 70%
(US$406,337.00) permaDeçeraní _djsponíveis em sua
. grande m;Uoria. se11do aplicados na.cirandafmanceira.
8. _Obsetva-se em .termoS numéricos~ que entre o
volume de
recursos originalmente_ ~bidos
(US$673,255..(10) e os gastos da entidade naquele exercício (US$50, 764,00), apesar de grande parte da verba ter
sido aplicada no mercado financeiro auferindo um significativo volume de recursos (US$279,513.00), o seu pa. trimônio correspondia em 31-12-91 a US$580,633.00,
, .. gerando uma perda aproximada de US$40,000.00, pro.. ,_vavelmente, em decorrência da inflação ter sido muito
elevada no periodo, e os recursos ficarem saltitando de
uma para outra conta, sem gerar receitas.
. 9. Quanto ao eXei:Cíció--subseqüente, a situação
não é muito diferente. As despesas cresceram bastante
· · (US$117,514.00,), sendo que as Despesas com Pessoal,
Encargos SOCiais e Prevídenciários,_ antes, de
US$1,129.05, passaram para US$35,262,00, enquanto
que os dispêndioS com distribuição de medicamentos e
- gêneros diversos (cestas bás-icas e -cOlchões), foram de
US$43,936.00. Ainda que esse gasto com pessoal tenha
sido efetuado com o objetivo de dar sustentação à assistência social, médica ou educacional às familias carentes, é insignificante, em relação aos US$332,495.00,
- arrecadados no exercício, resultante da aplicação no
_ mercado fmanceiro. Isso significa que os recursos foram
-canalizados, não para atender às famílias ·carentes, mas
aos interesses da instituição, que passou a -dispor de um
capital pennanente da ordem de US$218,154.00, correspondente a 49% do seu ativo enquanto dispunha de 51%
do seu capital para continuar aplicando na ciranda fman-ceira..

10. Em relação ao exercício de 1993, com posição
até 22 de novembro estranhamente o permanente 4a en··· - tidade passou a representar apenas US$86,155.00, equivalente a 86% de um ativo de US$100,234.00. Por outro
lado, obteve de receita, resultante de aplicação no mercado fmanceíro US$94,096.00, enquanto
despesas
atingiram a casa dos US$105,120.00, sendo que, destas,
US$25,531.00, destinadas a distribuição de medicamentos, cestas básicas e colchões.
11. O qtie poderia ter dilapidado toda aquela im·portância recebida pela instituição (US$673,255.00),
considerando que nesses três últimos exercl:cios a Entidade arrecadou, acumuladamente no mercado fmancei- ro, o correspondente a US$554,843.00, sendo que foram
gastos em despesas gerais e administrativas também
acumuladas no período cerca de US.$273,398.00?
12.Acreditamos que o patrimônio encontra-se
desfigurado em função da correção monetária do balancete e da depreciação do permanente a cada fmal de
exercício. Valendo lembrar que as Entidades Filantrópi-

as
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cas estão dispensadas de apresentar seus balancetes corrigidos monetariamente.
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c) ouvir em audiência prévia, por intermédio da
CISE_TIMBES, os responsáveis pela COFIMBES, que
autonzam a liberação da referida verba, considerando
que a Associação Beneficente J .R. Aragão não satisfazia
à exigência prescrita no art. 17 da Lei n• 4.320/64 rn;m
assim, a razão de não terem tomado providência~ face
do disposto no art. 84 do DL n• 200'67, ante a inadimplência da Entidade em relação à prestllção de ooutis
dos recursos recebidos; - -·
-.

14. Pelo visto, não houve preocupação por parte
dos responsáveis em aplicar de imediato os recursos nos
fins a que se destinavam, ou seja, na prestação de serviços essenciais de assistência social, médica ou educacional: preconizada no art. 16 da Lei n• 4.320'64. E o que é
D1lUS grave, sabendo que o pmzo de aplicação da referida verba esgotava-se em 28-2-9Z e alé o término do Le~ d) detenninar à CISETIMBES que adote irnadfu.vantamento de Auditoria, encontrava-Se, ainda,
~s providências junto à Associação Beneficiente J .R ..
iilàdi.:iil.plente, co~te termo de transfetincia registra~gão, objetivando apurar os resporisáveis pela aplicado no SIAFI (fls. 29). Presume-se que houve Uma ação
çao dos recursos nos ex~rcí~ios de 1991/93, bem assim,
intencional de postergar a aplicação desses recursos no
quantQ foi de fato aplicado no objeto- ela sUbvenÇão so-_
tempo, e montar; como de fato foi inontado, uma estrucial,JaC!'.o disposto no art. 16 da Lei n• 4.32()164, e
tura capaz de promover, a médio prazo não pura e Simtaurar a competente Tomada de Contas Especial dOs
plesmente a assistência social, médica ou educacional da
responsáveis, em relação aos valores_ desviados da sua
comunidade, mas sim, visando a dar sustentação política
fmalídãde."
-.
- -.
a pessoas ou grupo de pessoas.- - - - :-. 15. Um outro dado digno ~de nota, é que a InstitUi- 3.2A Do Depo~e~to Pesso~l- RqJresentad~
~
Inquirido, sobre as imputações que ligam o seu nome à Asção. detiuha um patrimônio irrisório em' 1990, ou seja
sociação Beneficente J. R. Aragão, o Senador Ronaldo Aragão
equ1v~lente a US$41,03 - hão dispunha .de instalações
_
acrescentou que: 43
, ,
próprias e nem quadro de pessoal efetivo capaz de gerir
a) A Associação foi fundada por sua esposa - Sueli Alve; tamanho volume de recursos ....,. portanto~ não satisfazia à
exigência prevista no art. 17 da Lei n• 4,320, de 17-3-64, Aragão- que, assumiu a presidência, e por um giupo de senhoras,
que prescreve que somente à instituição cujas condições sem a presença de outros parentes do Senador.
b) Wa.o se recorda do endereço onde teve início a entidade,
de funcionamento forem julgadas satisfatórias pelos órmas
se
lembra que ern alugado; passou, em seguida, para a A v.
gãos oficiais de fisc-alização serão concedidas subvençõ0
es. Neste caso, ~e,.gundo nosso en,tendimeD.to, os Ri? Made~ D 3.001, em sua casa, uma vez que já residia em B:ci-responsáveis pela .Coordenação de Orçamento e Finan- sília; postertormente, a Associação passou para a A v. Rio de Janeiças do MBES, que autorizaram a liberação da referida ro.
. c) Não tem relacionamento, nem parentes-co~ com Neirival
verba, devem ser ouvidos em audiência, por intermédio
da c_JSET/MBES, parn apresentarem alegações de justi- Rodrigues Pedraça, que, em outro momento, diz participar com
ficativas quanto a essa liberação, nos termos do inciso Sueli- sua esposa - da A1gonorte.
. d) Rosane Maria Aragão Melo, sua irmã, e o marido, José
ill do art. 188 do Regimento Interno.
Mário
do Carmo Melo, participam de diretoriil da Associação que
Diante de todo o exposto, ao manifestarmo-nos
não foi a de criação.
'
concorde com a proposta da Equipe de Levantamento de
e) Não indicava membros para a diretoria, cuja escolha era
Auditoria, p::>rém, considerando o disposto no art. 3° da
_.
_.
. _
função do Conselho.
Resolução n' 5/93, c/c o inciso ill do art. 188 do Regif)
Ia
às
reuniões
administrativas
da
Associação,
conversava
mento Interno, submetemos a matéria em questão ao elecom os médicos, mas não intetferia na parte ad.ministra.tiva..
·
vad~ ~scortino .do Exm0 Sr. Ministro-Presidente, para a
g)
A
motivação
para
a
criação
da
Associação
foi
o
atendiseu JlllZO serem Jmplementadas as seguintes medidas:
mento médico precário no Estado.
_
_----.-_
a) detemrinar aos responsáveis pela Associação
b) Há, em Rondônia, outras associações qUe -dão atendiBeneficente J .R. Aragão a ado tarem- imediatas providêi:J.mento médico, ligadas a políticos, como a do SenadorOlavo Pires.
cias junto à Empresa DINASA - Sociedade Automotiva
i) Em 1987 e 1988, o patrimônio da Associação ooustiiufaLtda.., objetivando ao ressarcimento das importâncias
se de doações _de mesas ginecológicas, de esfigmomanõmetro.
abaixo discriminadas, conigidas monetariamente a contar das respectivas datas de pagamentos feitos antecipa- todo aparato médico corriqueiro, alguns medicamentos. Funcionadamente à referida Empresa, ou retirar os va pela cari~de de médicos, no atendimento, e pelas doações de
verbas de armgos, para manutenção. Não havia quadro de funciocorrespondentes veiculos (3 ambulâncias Fist Elba):
nários.
6-8-92CI$40.000.000,00
j) A Associação chegou a enviar projetO para ser sustentada
9-9-92CI$!05.000.000,00
pela Alemauh~, desistindo em razão d,a documentação exigida.
3-11-92CJ$88.000.000,00
~
. k) Destmou toda as parcelas de verbas de gabinete que lhe
18-11-92CI$74.000.000,00
cabtamparaaAssociação.
·-- ~ _ -·
·
b) ouvir em audiência prévia, por intennédio da
I) Além de sua ajuda pessoal, pedia contribuições aos amiCISETIMBES, os responsáveis pela Associação Benefi- gos para a instituição- o que não era fáCil sem nenhuma conotação
cente J.R. Aragão (Diretoria Executiva, Conselhos Deli- oficiaL
berativo e Fiscal) nos exercidos de 1991193, em relação
-- m) No período anterior à compra da D20, a Associação usaao desvio de fmalidade na aplicação dOs- recursos recebiva a camionete do Senador para transporte, ãs vezes, até sem a sua
dos da União. a título de subvenção social, em face do
autorização.
que prescreve o art. 16 da Lei n• 4.329/64, buscando, inn) Não prestou qualquer oolaboração, ou orientação, quanto
cluSIVe, esclarecimentos por não terem apresentado a
competente prestação de contas;
4:3P.âginas 28 a:36dodcp0imento
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ao procedimento, ao Sr. Williames Pimentel, quando da apresentaquem andava atrás de anumar bandeira de Fiat ou banção, ao MAS, de projeto_de atividades: que ocasionaria a h"bemção
deira de outra companhia ~e quisesse se instalar em
Cacoal, porque tinha um mercado.
de subvenção social para a entidade.
o) Referindo-se à compra da D20, o Senador afu-ma: "abrimos uma outra Associação em Cacoal e Rolim de Moura'r44, inNo fmal de 1991 Íilicio dé 1992, eu,' como não
cluindo-se entre os membros.
andava, vendi a minha parte para-um dos sócios. QuaiJ.do disse qu.e·não recebi essa-pane houve um certo gracep) Não tem idéia de quanto significiVa eni dólar sua participação de.30% como sóojo cotista da,DINASA•.. __ .
jo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Vendi e
q) A razão pela qual vendeo, pela primeira vez, a sua cota
não reCebi A divida ficou pendente durante um certo
da DINASA (abril de 1992) foi a seguinte: "a empresa ainda estatempo e ningüém pagou. Então. as cotas da Dinasa volva naquela fase de pegar a carta da concessão na eStandQ em pleno
taram para o Senador Ronaldo Aragão, qne foram vendifuncionamento, e eles precisavam de dinheiro pã.ra colocar em
das novamente em marco de 1993, bem antes da
flli::tcionamento, porque a autorização de carro,_ aí, a firma quer priinstação da Cri, conforiné d.OCuni.eritO a.D.exO ao procesmeiro o dinheiro para, depois, colocar o carro ..." e como o Sena~o.'.'.
dor nãO tinha o dinheiro, resolveu vender.
_
3.2.5 Depoimento das testemunhas
.
r) Ainda boje falta receber a Ültima prestação das paroelas
_ Todas as testemunhas ouvidas por esta Camissão foram in::(fevereiro de 1994), refereute à venda de sua co_ta na DINASA a - dicadas pelo Senador Rona!do Aragão. Foram de interesse para a
um dos sóCíOs,Cmmãrçode 1993.
__ ____ .
investigação a respeito da Associação Beneficente J. R. Aragão, os
s) Nunca foi consultado SObre o risco que
todos _na, depoimentos do_s Srs. NeirivarRodrigues Pedraça, Williames Pioperação da compra das ambulâncias pelas AssoCiaçãO à Dinasa mente! de Oliveirã e AntôniO Carlos do Nascimento.
·com dinheiro público, visto que; de um lado, estavam seus familia3.2.5.1 Nelrival Rodrigues Pedraça
res na direção da entidade,_ e~_ do outro, o própf!O"Senador, cbtno
-SeD.do dO conheçQ:nento de$ ReJ3toria que: o Senhor Neiriproprietário em parte da empresa.
val Rodrigues Pedraça assumiu posição de membro titular a Pret) Tem conhecimento do despacho do inspetor do TCU,
sidente do Conselho Deliberativo da Associação Beneficente J. R.
onde ele faz uma série de_ .coAsidera~s a ~speito da aplicação Al1i,gão_a partir de_q ~ agos~ _de 1999~ neste sentido f~j inquiridos recursos de subvenção pela Associação, iâei:ltüica úregrilã.fl- da a testemunha, dela se obtendo as se_guntes afirmações.
dades e sugere providências, que tical:n bastante_ distantes daquilo
a) É amigo do Senador Ronaldo Aragão e mantém relacioque constou de um relatório j,ni~l.
~-· ~~ ~- _,_ _ _ .
namento com os seus familiares.
u) Estranha não ter ficado d_evidamente cx;>_J;tlprov~_ ~
b) Convidado por D. Sueli- fundadora da associação, endocumentos fidedignos, a devolução dos recursos pela Dinasa à lf<?U para a e~idade como Presidente dp Conselh_o Deliberativo em
Associação, faltando-lhes autenticação mecânica 'que é a próva m..:
1990, posição que detém ·até hoje, movido pelo intuito ftlan.trópico
conteste de que o dinheiro, encamiiJhado por orden;t de pagamento de prestar seiViços ao Estado.
.
''a procurar'', entrou efetivameilte na conta da entidade.
c) Não lembra dos J]lemQros que._ à época, com ele particiDo cotejo das declarações prestadas pelo Senador Rona!do pavam do ConseJho Deliberativo.
Aragão, depreende-se que o Representado, no ·desenrolar do prod) _O Conselho Deliberativo da Associação é um órgão
cesso, vai oferecendo informaÇ®s na razãO dire~ ·4as inquirições. pro-forma, :Para manter a exigência da lei. - Além do mais, suas afumaçõés orais, por vezes~" São cOntraditórias
e) Sobre os dirigentes da Associação, conhece, além de D.
entre si, por Vezes, entram cm choque com as peças processuais Sueli Aragão, os Segtiírites nOmes da Diretoria Executiva. escolhida
constantes dos autos, ou ainda, com os documentos escritos que em sessão por ele presidida (agosto de 1990): Wiliames Pimentel,
instruem o processo. No primelro-·caso;cuncilltã ·o recolhimentO atual Presidente; a Tesouraria, Rosane Melo, e sua substituta, Deldas informações necessárias áO esClai:ecimento dOs fatos e à apura- zuíta do Carmo Lopes.
ção da verdade; no segundo, vê-se que faz USo_ das infonnações
t) Seu conhecimento sObre a Associação é muito reduzido,
que detém de acordo _cop:l. a conveniência Qa defesã.. - -. -- -__
porque tem outras atividades.
Dentre as distorções detectadas, a maior delas diz r~ito
g) Como economista, seu assessoramento à Associação _era
ao histórico da Dinasa traçado pelo Representado em sua fala inmais técnico, na área de movimentações _bancárias, ~sinando
trodutória a esta Comissãõ; em demais declarações a respeito, e ao onde deveriam aPliCar o dinheiro, sendo mais intenso na época da
que se depreende dos contratos sociais anexados-aOs autos, q~an~ liberação dos recursos pelo Ministério da Ação Social (agosto de
do depoimento de Antônio Carlos do Nascimento.
.. . ·
. .
1991), aplicados no mercado financéií:o.
DiSse o Seilador a esta Comissão:
~
__ h) A Associação, "durante muito tempo, foi muito deficitá46
''Vou contar o caso daDinasa. o·qUe é a Dinasa?
ria" •
i) Em agosto de 1990; à"'AsSOclação "não tinha recursos",
Dinasa é uma agência de automóvel. Em 1989,
47
companheiros de Cacoal me convidaram para tentarmos vivia- "de favores" ; funcionava numa residência do Senador
48 , passando à Av. Rio de Janeiro em 91.
''que
estava
desativada''
ter uma bandeira de representação de autQb:J.6yel._Naquela época éramos quatro sócíos; Divinõ; Wilson Esteca,
j) A Associação era mantida por recursos de doações, como
Antônio Nascimento e eu. Comprou-se o._tel11:no em Ca- até boje.
coal. Cada um, naquela época, participoU com SOO ou
k) Anualmente, reunia o Conselho Deliberativo com difiM
1.500 cruzeiros oú algo assim- o terreno era barato. Cç- culdade e aprovava o orçamento.
meçou-se a construir o prédio vagarosamente. Esse pel) Na tentativa de .obtenção de recursos. ·a Associação teve
úodo de construção se prolongou até o o ano de 1992, um projeto "que liberou (...)recursos ..." no ''valor de 60?_ mil d6lacom a sua concbJsão.
45 Páginãs 1 a 25 do dc:poimCnto
O cidadão, Dr. Antônio Carlos Nascimento, foi
46 Pá&ina 5 do depoimento
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44 Página 33 do depoimento.
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res" , e um outro encaminhado a algumas embaixadas, ainda sem
êxito. Não dispõe de cópias desses projetos e neles teve participação reduzida. apenas dando opinião. ~ao sabe sobre seu encaminhamento porque era um procedimento do Presidente da entidade.
m)_O Sen,ador contribuiu com a Associação como médico

"algumas vezes, no início"

50
•

Outr;as autoridades_ não colabora-

vam. Desconhece que, alguma vez, tenha o Senador destinado verba para a entidade.
n) Os :i:ecursos provenientes da subvenção do MAS foram
aplicados na ãrea social, na compra de equipamentos e de veículos
para transporte de médico para o interioi,- inClusive com sua consultaria.
-o) Em virtúde de plano de ex pensão, a Associação adquiriu
equipamentOs ·que se encontrain aguan:Jando a sua realização, uma
vez que a entidade só conseguiu expandir-se de Porto Velho para
Cacoal e Rolim de Moura, faltando Ii-Paraná, Villiena e Ariquemes. Este plano obedecia a disponibilidade fmanceira de recursos
e necessidade dos Municípios, dando-se prioridade aos mais carentes.
p) Houve reunião do Conselho Deliberativo para defmir as
metas prioritárias.
q) A compra das três ambulâncias se inseriu no equipamen~
to necessário ao plano de expansão. Foi defn:iida com o assessora~
mento do depoente e deliberação enl reunião, da qual participaram
o deJX>ente, o Presidente da Associação e a Tesoureira. Ficou de~
terminado que a compra se faria parcelada para pagamento com
rendimentos fmanceiros uma vez que o pagamento parcelado,
mesmo conigido, seria inferior ao rendimento auferido com as
·· aplicações fmanceiras.
r) Não participou das circunstâncias em que se deu a com~
pra das ambulâncias, nem sabia da participaçãO do -senador da DI~
NASA.
s) Optou-se pelo dinheiro de voltar porque este "estava escasso", precisava fechar o balanço, e "não havia mais a necessidade de expansão11• 51
t) A expansão da Associação não tinha nenhuma ligação
com o periodo eleitoral de 1994, quando acorria a possível renovação dri. n:iandato do Senador, porque "foi Ieita toda no periodo anterior'1.s2
-, .
u) O logotipo da entidade 11não tem ligação alguma com o
daquele da campanha do Senador'', que é conhecido em Rondônia
como Ronaldo Aragão, enquanto que a instituição Se chama "Associação Beneficente J. R. Aragão". As pessoas "quando iam ser
consultadas não sabiam identificar o que era ~uele J. R. Aragãose a Fundação era ligada ao Senador ou não".
v) Na eleição de 1992, foi defmida uma "linha de candidatos" prioritária para investimentos. Correspondia aos locais onde
havia maior densidade eleitoral e onde o Partido Linha mais necessidade de obter votos: Porto Velho, Ji-Ariquemes, Cacoa.l, Rolim
de Moura, Machadinho, Villiena, Pimenta Bueno, Espigão D'Oeste. O grande destino de verba, onde se investiU peSad<g "foi em
Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes e Espigão D'Oeste. 4
w) Não há influência psrtidária do PMDB dentro da Asso-- ·
ciação.
· ···
,~~··-·

x) De nenhuma forma a Associação Beneficente J. R. Aragão cOntribuiu com recursos para a campanha política, sequer com
veículos.
49Página 8 do depoimento
50 Página 7 do depoimento
Sl Página 10 do dcpoi~nto
S2Página lOdodepoi~nto
S3 Página 10 do dcpoi~nto
S4Página 20 do dcpoi~nto
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V ale ressaltar que o Senhor Neirival Rodrigues Pedraça,
após o seu depoimento, ao apresentar a esta Comissão recibos de
despesas de campanha sob sua guarda, juntou a este processo recibo do restaurante do. Rondon. Palace Hotel no valor de
Q$1.195.130,00 (US$70,21), dadato de 6-2-93. bem como recibo
da Sociedade de Cultura Rádio Caiari Ltda" no .valor de
Q$2.000.000,00 (US$38,67), datado de 24-6,93, ambos dirigidos
à Associação Beneficente J.R. Aragão.
É importante realçar, também. que consta de documento
apresentado pelo Representado (OF. n' 001/94-ABJRA, de 3-1'14) o nome dos MUnicípios onde seriam implantadas as sete subdiretorias decorrentes do Plano de Expansão da Msociação ".
Entre eles, estão municípios com prioridade de campanha, e. em
especial, Rolim de Moura e Cacoal, onde a campanha foi dificil e
o investimento de recursos pesado, com sulxliretorias da Associa56
ção instaladas no ano que antecedeu às eleições • - ano das Convenções Municipais, ou mesmo no ano das eleições S7.
Frise-se, inais., que o Conselho Deliberativo da Associação,
escolhido em agosto de 1990 e até hoje em ação- porque não.se
juntou Ata narrando nova eleição -tem, como membros titulares,
além do depoente. Rosane Maria Aragão Melo (irmã do Senador)
e JOSé. Mário do Carmo Melo. esposo daqquela e cunhado do Senad.o:r;,. nomes esquecidos pelo depoente quando indagado pelo Relator~8.

Ainda, as afumações do depoente sobre o logotipo da Associação e o nome. pelo qual era conhe.cido O. Senador em Rondônia
demonstram que, tendo em vista os "fofuetos educativos" da entidade. anexados aos autos quando do depoimento de seu Presidente, foi alterado p logotipo da instituição justamente para divulgar o
nome 4o Senador - nele, de "Associação Beneficente J. R. Aragão",· passou-se.·a imprimir ' 1Associação Beneficente Ronaldo Aragão", numa demonstração patente de intuitos eleitoreiros.
Por último, a despeito de o Senador Ronaldo Aragão não ter
mencionado em seu depoimento, das aínmações do depoente vêse que, longe de um relacionamento normal ou de simples amizade, ente eles se identificam estreitoS laços decorrentes de profunda
vinculação partidária, provenientes da ocupação de postos importantes e decisiVOs ria preparação.do terreno onde, em seguida, se
disputaria a reeleição para Senador. É este mesmo homem, da confiança do Senador, que dirige o Conselho Deliberativo da Associação responsável pela aprovação de seus planos e orçamentos - e
que assessora a clireção da entidade em assuntos fmanceiros.
3.2.5.2. Williames Pimentel de Oliveira
--Sobre a Associação Beneficente J. R. Aragão, a Relataria
inquiriu outra testemunha da defesa - o Senhor Williames Pimentel de Oliveira, atual Presidente da entidade, de quem obteve as seguintes informações (CC-26/52):
I. É funcionário público, à disposição da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Gabinete da Deputada Lúcia Tere-

za.
2. É Presidente da Associação, desde 1990, convidado que
foi por um grupo de senhoras ligadas a D. Sueli Aragão, função
que assumiu motivãdo pelo hábito de oolaborar com pessoas.
3. Substituiu D. Sueli Aragão, esposa do Senador, na presidência da entidade, em decorrência da ausência da mesma para a
disputa de Deputado Federal.
S5 Ariquemes, Alta Floresta, Cacoal, Coloi"Sdo do Oeste, Cw:jcim$, ii-ParaDâ e
Rolim de Moum.
·
56 Ata da .Assembléia Geral da Associação de S..l0-92
.57 Página 30 do depoimento do Sr. Williames Pi~ntel
_ .58 Página 5 do depcimento
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4. Alguns familiares do SeDador Ronaldo Aragão são colaboradores da instituição.-Rosane Maria Aragão-Melo e seu marido
Marinho Melo - irmã e CUDbado do Senador, res~ctivamente "são os que atuari:J., oo·que participam e colabora,.'.s •
5. Não acumula cargos na inStitUiÇão. -Essa falha ocorreu
com a Tesoureira- Rosane Maria Aragão- de 90 a 92.
6. Não se lembra dos membros do Conselho Deliberativo
que presiqiu a eleição da Diretoria da qual faz parte.
7. A época de seu ingeresso, a Associação funcionava, pro·
visoriamente,-na residência de D. Sueli. Tinha tido endereço anterior à Rua José Bonifácio e, em meados de 1991, mudou-se para a
· ~~···y. . --~A v. Rio de Janeiro.
8. Como atividades de 1990, a AssociaçãO" ''fez distribuição
de cadernos escolares, de serviços médicos, também de colaboradores, fez consultas, en~ ~U algumas cestas ~~i~os, ~~~ ~

des também, cobertores- 1
"
- -- ---- :: 9. Em 1990, a Associação recebeu subvenção social de 4%
mil e p:mcos cruzeiros do Conselho Nacional de Serviço Social.
I O. O Senador Rona!do Aragão não costumava oferecer donativos, ou recursos, ou contribuições periódicas ~ou esporádicas.
11. O Senador, por ser médico, era um homem que mantinha contato com a Associação, visando orientar e auxiliar no trabalho de prevenção à saúde, que era o carro-chefe da instituição.
Eram feitas "cartilhas educativas" e distribuídas a 11todas as pessoas que eram atendidas na instiuição".61
12. Pessoas colaboravam com a Associação com preStação
de serviços. Não havia colaboração do ponto de vista financeiro.
13. Em 1990, eram bens da Associação "uma Caravan que
existe até hoje,''.- e "uns móveis de escrit6rio."62 - 14. Fazia "pacotes de projetes", mas, de todos que fora.Di
encaminhados, recebeu-se ''um único recurso; e-foi coril.ele que-a
instituição se manteVe ao-longo desseS anos, de 1991 para cá"63,
oriundos do Ministério da Ação Social. Este projeto foi feito no final de 1990, eómeÇO de 1991, com a liberação de recursos em
agosto de 1991.
15. O projeto ao MAS não contou com neilhuma colaboração ou orientação; apenas com os conhecimentos técnicos do Presidente da Associação - depoente, que sabia da existência de
liberação de recursos mas não sabia que havia aquele recurso--disponível.
16. O projeto ao" MAS solicitou oitocentos nill dólares.
64
17. O projeto ao MAS "foi peifeito" • Não Oaixou em diligência; não teve embaraço algum.
18. Quanto à aplicação dos recursos, "o gasto mesmo da
att.Iação foi em cima de serviços médicos od_ontol6gicos· (...) a
compra -de bens de capital é prioritária também.' ,65
19. Não prestou conlos dos recursos no prazo legal (28 de
fevereiro de 1992), porque achou que isso só deveria ser feito
quando "estivesse acabado, zerado. "66
_
20. A Associação recebeu os recursos que tinha condições
de consumir. Não recebeu a mais~
21. Não tem conhecimento das obseiVações do inspetor regiOnal do TCU sobre a destinação, dada pela Associação, aos recursos provenientes da subvenção social do MAS, ab encaminhar
relatório de inspeção. Conhece apenas este último.
59 Página 27 do depoimento.
60 Página 30 do depoimento..
61 Página 31 do depoimento..
62 Página 31 do depoimento.
63 Página 32 do depoirn::nto.
64 Página 34 do depoimento.
65Pâ&ina 35 do depoimento,
66Página 35 do depoirn::nto.
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- ·22. As subc!iretorias (emRolimde Moura e emCaC<?,"J.) ''foram-criadas com_ os recursos liberados do Pro.fei:O eni-1991
, deímidas segundo quadros estatísticos sobre necessidades médicas.
Cacoal possuía um Hospital da FundaçãO Nacional de Saúde, mas
o atendimento era precário.
"- ~ 23. A Associação tinhã. um projeto de expansão para o interior, hoje inviabilizado porque sem condição de receber recursos,
"diante de todo esse quadro que está montado''. 68
24. Conheceu o Sr. Antônio Nascimento - gerente da DINASA, concessionária Fiat de veículos em Cacoal - por ocasião
da compra das ambulâncias (agosto de 1992). Não conhecia seu
sócio.
25. À época, a Tesoureira da Associação era Rosane Aragão, innã do Senador Ronaldo Aragão.
26. Não sabia dos negócios do Senador Ronaldo Aragão se
a DINASA era do-Senãdor. Se não era, pari O depoente era ''um
detalhe''.69 irrelevante.
27. Para esta compra, houve pesquisa de mercado,
onde foi constatado que a ambulância da Fiat era mais barata
que à ·da Cbevrolet e da Ford. Feito isso, o depoente pediu
propostas a três concessionárias Fiat e, com base nos critérios de menor preço e pagamento parcelado, fechou negócio
com a DINASA.
28- O próprio depoente recebeo as propostas e, ''por uma
70
questão de desburocratizaçãó" , de sistemática opeiaCiOnal, ano. tou a sua ciênciá somente numa delas, porque vencedora. Os demais-·oonoorre:D.tes- souberam que safram de~otados no outro dia,
após a ei:J.trega. e nadã-qüeStiona:Táni29: A DINASA foi a única concorrente <iiit~--aCeítoU as condições da instituição de pagamento parcelado para entrega futura:
não havia necessidade para a retirada dos veículos de imediato. A
comunicação dessa exigência da entidade foi feita, às concessioná- rias, verba1ii:J.ente.71
30. Quanto à retirada da.s ~Qu_lâ,ncias, consi~dç> ~ser
veículo de fabricação especial, ficou combinado que, "quando fosse para hberar o veículo tinha que avisar com antecedência para
poder fazer o pedido para a fábrica". 72 A entrega Se faria, então,
em 60 dias, conforme consta de oficio.
31. A possibilidade de devolução de valores pagos não
constava por escrito da proposta da DINASA. Era acerto verbal,
com concessionária de veiculo idônea. Poste;riormente, foi posto
no-recibo de quitação.
3~ Não sabe dizer porcflie o recibo de quitação não fói
apresentado aos técnicos do TCU, quando da inspeção na entidade, em novembro de 1993-

. 33_ Partiu do depoente a opção pela devolução do dinheiro,
e não pelo recebimento das ambulâncias, para "custeiO do restante
das despesas" da entidade.73
__ _
_34. Foi acordado um cronogram.a de devolução em três parcelas, porque a DINASA não tinha como devolver todo o dinheko
de uma só vez.
35. A devolução à Associação pela DINASA foi feita atrnvés de OOC do Banco do Brasil para conta da entidade do Banco
Mercantil do Brasil~ deVidamente comprovã.dos. -- -- 67 Pãgina 30 do depoimento
68 Página 38 do depoirrcnto
69 Página 44do depoirrcnto
7frPágina 41 do depoirrcnto
71 Página 52 do depoimento
72Página 49 do dcpoirrcnto
73 Página 45 do depoirrcnto
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Consta das Atas da Associação Beneficente J .R. Aragão
que Rosane Maria Aragão Melo, irmã do RepreseDlado, foi Primeira Tesoureira- da entidade desde o momento de sua fundação,
quando escolhida a Diretoria Provisória, sendo mais uma vez reconduzida na última eleição da Diretoria Executiva para o biênio
92/94. Há registro, também, de que pertenceu ao Conselho Deliberativo, como membro titular, desde sua primeira escolha, em agosto de 1990, havendo menção de seu nome nesta posição até a
última Ata juntada, datada de 5 de outubro -de 1992. AcuiDlllava,
assim, no peiÍodo investigado, a despeito de proibição expressa do
Estatuto, as funções de planejar gastos e aprová-los, restando explicada a afumativa do depoente a respeito de sua efetivil. atuação
na entidade.
Os nomes dos membros titulares do Conselho Deliberativo
que presidiu a eleição da Diretoria da qual faz parte o depoente,

que não são de sua lembrança,. são: Neirival ROOrigues Pedraça -

homem da confiança do Senador Ronaldo Aragão, comO se depreende de seu depoimento- e dois parentes do Representado, Rosane Maria Aragão Melo e seu esposo, José Mário do Carmo
Melo.
0a Ata de fundação e dos Estatutos, consta o endereÇo da
sede da Associação comO sendo o da ''residência do Sr. José do
Canno Melo" (por essa Comissão constatada como residência do
Senador Ronaldo Aragão), não havendo qualquer diferenÇa entre o
n° 3.001 e _o n° 3.000 da Avenida Rio Madeira, conforme esclareceu o Senador Ronaldo Aragão. As Atas subseqüentes dão este endereço como único; até a transferência da entidade para a rua Rio
de Janeiro n° 4.420, Porto Velho - RO, no segundo semestre de
19.91, quando já havia sido liberada a significativa subvenção social doMAS.
Vê-se, da relação apresentada pelo deJX)CrifC -coino -atividades da Associação em 1990 e da lista de bens deste ano, que a
mesma se encontrava muito longe de ser uma entidade estruturada,
satisfatoriamente, para administrar a bagatela de US$673,255.00
liberados pelo MAS em agosto de 1991.
Era necessário fazir a-prova de regular funcioriamento e de
regularidade de mandato de su_a_ Diretoriã. No entanto, as_ Atas que
relatam a escolha do ConOOlho Deliberativo e da DíretOrii-Executiva só- seriam registradas em Cartório em 20 de ju-Dho de 1991,
quarenta e sete dias antes da liberação de recursos pelo MAS, sem
que o projeto sofresse qualquer diligência.
A vetba recebida pela Associação em 1990; sobre a qual o
depoente se reporta como sendo do _Conselho Nacional e SetviçO
Social, na realidade foi vetba de gabinete do Senador_ Roualdo
Aragão, por ele mesmo identificada em depoimento, enquanto o
Sr. WJlliam.es insiste em isentá-lo de toda e qualquer contribuição.
Segundo relatório da Subcomissão de Subvenções Sociais da
CPMI do Orçamento (item IX. _11), o Representado destinou, para
a entidade, ''por intermédio do Adendo II à Lei Orçamentária, o total da sua cota de subvenções sociais, isto e-. em 1990,
Cr$436.329,00- \JS$6,411.88) e, em 1991 Cr$1.786.495,00
(US$4,365.29), !Otàlízando US$10,777.17",
Do exame das "cartilhas educativas" juntadas pelo depoente, vê-se. claramente, o intuito eleitoreiro das mesmas ao divulgar
o logotipo altérado da Associação, contendo o nome por extenso
pelo qual o Senador era conhecido em Rondônia - Roualdo Aragão -·conforme já foi aqui cOmentado, -quando do depoiinento do
Sr. Neiri.val. Entende-se, assim, a afmn.ação do depoente sobre a
participação do Representado nas atividades da instituição: orientação e auxílio no trabalho de prevenção à saúde - carro-chefe da
Associação -, ao qual era dirigido os follietos instrutivos impressos para distribuição à Comunidade carente e, também, eleitora.
Presume-se que, para que o depoente pudesse elaborar "pa-
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cotes de Projetes" como afuma, tinha todo o seu tempo dedicado
aos serviços da Associação. Era, no entanto, segundo seu depoimento, funcionário público posto à disposição da Assembléia Legislativa do Estado, portanto sujeito nesta Casa a cumprir tarefas, e
se não faZia porque dedicado àquela outra, flca mais do que claro
o forte vínculo entre o filantrópico e o político.
A defesa escrita afuma que "encaminhou a Diretoria da As74
sociação ao Ministério" competente, quando da elaboração de
projeto com vistas ã obtenção de recursos que viriam a ser liberados, em agosto de 199f, nci valor de US$673,255. pelo MAS.
O Representado não coiltestou, quando do seu depoimento
à CMP! do Orçamento, a afumação- do Deputado Roberto Magalhães de que teria sido o Senador. como patrono; quem conseguiu
a subvenção pam a Associação Beneficente J.R. Aragão.
Contudo,_ o depoente repele, fervorosamente, toda e qualquer interferência do Senador Roualdo Aragão e. a despeito de
tudo o que já foi dito sobre a estrub.Iração e funcionari:lento-da entidade, faz um "projeto petfeito", que sofre qualquer diligência--oU
embaraço no MAS.
Arrola para si todos os méritos do feito. Enf:un. era uin "técnico altamente qualificado"(sic) mas que desconhecia até mesmo
as normas mais elementares referentes à matéria. como a ioipoSsi~
bilidade legal de aplicar tais recur.;os na aquisição de bens de capital, -bem comO a obrigação de prestar Contas dos mesmOS ieciirsOS- fossem eles quanto fossem- até 28 de fevereiro do ano de 1992.
Seus "profundos conhecimentos" levaram-no a, "sem a ajuda de qualquer autoridade", conseguir, com exclusividade no seu
Estado e unicamente para a instituição que representa, generosos
recursos do Ministério~ quando se tem notícia que, naquele ano de
199f, em todo Brasil, apenas quinze entidades foram beneficiadas
com subvenção Social em valor superior a US$500,000.00, sendo
todas elas de interesse de parlamentares. Cabe ressaltar que o Deputado João Alves, como Relator-Geral do Orçamento, enviou ao
Ministério da Ação Social, em julho de 1991, boletim de solicitação de subvenções sociais, no qual se destacava à Associação Beneficente J .R. Aragão.75
-·- .
Sobre as propostas apresentadas para compra das ambulâncias que viriam a ser idquiridas por US$50,718.77, não ficoU claro.. ~ n:lllito_ me:qos .seguro, para a Relatoria, a não ser pela palavra
do depoente, que essas correspondências tenham chegado em tempo hãbil e apropriado. Porque elas poderiam ter sido feitas até bem
depois, já que nã-o têm nenhuma IllaiCa assegurando que -elas tiveram um trato sirimltâneo, no mesmo momento. no mesmo _dia, na
presença dos interessados, para maior transparência do processo.
Apenas a proposta da DlN'ASA tem o carimbo. com assinatura, de "ciente11 do Presidente da Associação, o que atesta que foi
recebida, não constando tal recebimento das demais.
Além do que, se o depoente declara que a DIN'ASA foi a
única concorrente a aceitar as condições da Associação de rpagamento parceladO -para entrega futui'a.1 r comunicadas verbalmente,
por que iriam as demais remeter propostas?
TemeráriO o ã.cert.o verbal de possibilidade de devolução de
valores pagos a~ salx>r da conveniência da Associação e da confiança no empresário em honrar com a palavra. E a introdução dessa circunstância per- e~_ciitó- tãó~OOmente nO recibo de quitação que, além do mais, não foi citado pela auditoria do TCU --leva a
crer, na vérdade, que ela nunca existiu.
7 4 Página 11 da peça
--1-5 Lista do Ministério do Bem-Estar Social Õbtida no TribUnal de- Contas da
União, cem infcrmaç&:s deOOrrentes da IUWlíse-dr:is dados e de outros elerricntoo, bem
cc:mo Relat6rio Final da Subc6misslo de Subven;ocs da CMP! do Orçamento.págiilas
50'51,54/58. fi275eV//98.
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Além do_ que não foi juntado qualquer documento que com·
provasse a existência de pedido de liberação de veiculo à DJNASA, como afirmou o depoente.
Também, quanto aos documentos comprobatórios da devolução dos valores pagos pelas ambulâncias, feita pela D!NASA à
Associação, a despeito de informação do TCU, não vieram a esta
Comissão todos eles de forma satisfatória: fal~ documentos com
autenticação mecânica que comprovem o recebime~to desses valores e a sua entrada efetiva na conta da Associação?
Por fun, solicitado pelo advogado de defesa ao depoente,
para que comentasse as conclusões do parecer do inspetor regional
do TCU e adiantasse, de imediato, esclarecimentos a esta Relatoria, nada foi acrescentado.
--

3.2.5.3 Antônio Carlos do Nascimento··
Por último, foi indagado o Sr. Antônio Carlos do Nascimento, de quem a Relatoria obteve, sobre os acontecimentos investigados que envolvem a Associação Beneficente J.R. Aragão, o
seguinte dçpoiinento 77:
.--:..- _- _ _ ______ _
- -- _- a) E s6cio gerente da DINASA - Sociedade Automotiva
Ltda. e mantém com o Senador Ronaldo Aragão relacionamento
estritamente comercial.
b)A DINASA é rima concessionária F"Uil, fundada em 19 de
fevereiro de 1991, pelo depoente e pelo então Prefeito do Municipio de Cacoal- Sr. Divino Cardoso Campos.
·
c) Em 1991, o Senador Rona!do Aragão não tinha nenhum
relacionamento com a D!NASA, razão pela qual não sabe explicar
porque a sua partiCipação na empresa estaria Constando de sua Declaração de Imposto de Renda como investimen.to. <laqueie ano.
d) O Senador Aragão entrou para a sociedade em 27 de
maio de 1992.
_
e) A entrada na sociedade foi feita através de um contrato
social, registrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia, ~
disposição da Comissão.
.
..
. ..
f) O negócio foi fechado em cima dos valores das quotas de
participação de cada um.
__ -1--g) O Senador Ronaldo Aragão se propôs a participar com
45% da sociedade, não chegando a inlegra!izar todos os valores.
h) A integralização do capital social, numa.concessíonária,
vai sendo feita aos poucO~ Cóilfonne se vai tendo ,necessidade.
i) Quando _a empresa precisava de um suporte maior de recursos - por ser uma concessionária., dependia de capital de giro-,
houve alguns desentendimentos na área fmance:iii __e o Seruidor se
retirou da empresa, juntamente com o Sr. Divirio CardOso Campos.

j) No contrato social da DINASA, houve uma alteração soe
mente para efeito de aumento de capital social (28-1!-92), antes da
saída do Senador, para atualizar os valores das quotas.
k) O Senador vendeu sua quota da DJNASA em t• de março de 1993 ao depoente e a uma outra pessoa, então estranha aos
quadros da empresa.
1) Houve algumas negociações anteriores entre o Senador e
o Sr. Divino, acabando por não Se efetivar o negócio.
m) Nenhum sócio fez retiradas da empresa.
n) Em 91J92, a situação fmanceira da empresa em estável,
mas o volume de negócios pequeno, porque estava .iniciando o trabalho apenas com recursos próprios.
76 Faltando ooina de guia de depÓsito. nutend.cada mecaii~nte-. cl~ seguintes
v.alor= de d20.01.94. CR$ 6.970.00),00 (US$ 17.126,13); de 3.2.94. <R$
6.653.000.00 (US$ 13.713.45); c de 10.2.94CR$ 115.600,00 (US$ 9.604,06).
77 Páginas :53 a 63 do depcimento
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o) A participação do Senador seria "o aporte de mais recursos para efeito de capital de giro'' .' 8 para a empresa crescer.
p) Sobre a compra das três ambulâncias, o Sr. Williames Pimente! visitru a DJNASA uma única vez, disse que a Associação estava com um projeto de expansão e consuhou sobre a p;,..ibilidade de
ser feita-a venda parceladamente, o que foi aceito, porque ele não iria
precisar dos veículos ime<Jiatamente. Foi feita uma proposta por escrito- que apresentoo o melhor preço, segundo pesquisa que o Sr. Williames disse ter feito-, foi dada ciência e o negócio, fechado.
q) Não chegou a ter conhecimento de outras propostas por
escrito, nem a vê-las para comparar.
r) F"lzeram (o depoente e o.Sr. Williames) um acordo pelo
qual, ao término do pagamento, o depoente aguardaria o pedido
das ambulâncias, a ser feito cOm bastante antecedência, porque
eram can'OS especiais, sem condições de disposição imediata.
s) A Associação chegoo a fonnaHzar pedido para entrega das
amOOlâncias e a empresa começou a tomar as providências. Não existe, porém, nenhum registro de que a D!NASA teria encomendado os
ditos veiculos. Em seguida, foi solicitada a suspensão da entrega.
t) Logo que o Sr. Williames não confu:mou a entrega dos
veículos e precisou do dinheiro, acertou-se um cronograma de devolução que a empresa teria condições de cumprir em função de
seu fluxo de caixa.
u) A possibilidade de devolução do dinheiro pago pelas ambulâncias (US$50 720 aproximadamente) "ficou conversado", sem
qualquer registro.19
•) A correção dos valores, quando da devolução, foi feita
através da conversão eni cruzeiros reais pelo dólar comercial.
w) Sabe que, em algumas épocas, no mercado fmanceiro
brasileiro, a correção por aplicações é muito mais vantajosa do que
a variação do dólar.
x) Os pagamentos feitos à concessionária Fiat dos veículos
recebidos são feitos em um único pagamento. A D!NASA faz
compras à vista.
y) Entre dezembro e fevereiro, a DJNASA honrou seu comproriússo de devolução com a Associação, via Banco do Brasil, fazendo depósitos "a procurar", uma vez que a eritidade não
fornecera n° de conta bancâria, confomie documentos a juntar.
. O depoente juntou cópia do Contrato Socful da D!NASASociedade Automotiva Ltda., devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia. Apresentou também cóPias de
três alterações contratuais, também devidamente registradas, que
não deixam dúvida sobre a constituição da sociedade e sua eyoluçãO no tempo, cotrespoiidendo aos dados aqui informados pelo de.
poente. Tais informações, porém, chocam-se, totalmente, com as
que foram trazidas aos autos pelo Representado, a partir da data de
ingresso nos quadros da empresa e do pei-cenblal com o qual dela
participou, denotando claro intuito de contorcer os dados para obter :resultados favocl.vds_mt. investigação.

Os documentos registram que o Senador RonaWo Ara~
entrou, como sócio-cotista da DINASA, em. 27 de maio de 1992•.
com participação no percepblal de 45%, correspondente a US$
8,611.
.
Em 6 de agosto do me_smo ano, realizou-se o negócio da
DJNASA com a Associação Beneficente J.R. Aragão, já presidida
pelo Sr. Williames Pimentel. Dessa decisão, pela Associação, partipiparam ainda o Sr. Neirival Rodrigues Pedraça, e a sr Rosane
Maria Amgão Melo, segundo documentos e depoimentos nos autos.
·
'
7 8 Página 57 do depoimento
79 Página 60 do depoim:nto
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Foram compradas pata entrega futura" - portanto, sem 3.3 Contas Bancárias
qualquer ônus imediato para a DINASA, que não teria de provi- 3.3.1 Acusações
O Relatório Final da CPMI do 9rçarnento, no que diz resdenciar jur.to à concessionária nenhum veículo - três ambulâncias
Fial Elba no valor total de US$50,718. 77, pagos entre 6 de agosto peito ãs contas bancárias do Senador lionaldo Aragão, no perlodo_
... 1 g de ::.G"iembro.
-de 1989 a 1993, contém.as seguintes concluSões (grifos nossos);
11
Em 28 de agosto, acontece a alteração do Contrato Social
Por seu turno, a Subcomissão de Bancos apreda DThJASA, somente para efeito de aumento de seu capital e com
sentou relatório de movimentação bancária compatível
vistas a ab.lalizar os valores daS quotas, tendo em conta decisão do
com 6s rendimentos do Senador, e relação aos eXerCícios
Senador Ronaldo Aragão de desligar-se da empresa, propiciandode 1989 e 1990; neste último exercício,-a-ci.Jlva de movimentaçãõ só api'eieiifii VariaÇãO cOiisiderá.vel em relação-lhe ganhos, uma vez que de outra forma não Os auferidos pois a
empresa não distribuía lucros.
ao mês de outubro, o que por si só não representa fato_
ilícito.
-- -- -A oota do Senador, então, de 45% passa de US$8,611 para
US$ 91.039, como registram os documentos.
_
Em 1991, porém, a movimentaçãO bancária do
Em 1° de março de 1993, quando, efetivarilente, o Senador
Senador Ronaldo Aragão tornou-se bastante expresRonaldo Aragão desliga-se da empresa, dando a mais ampla e total
siva em todos os meses, excetuados os de junho e noquitação aoS adquirentes, a totálidade do capital sOcial Coiresponvembro. -Nos meses de i:naior movimentação, como o dede a US$40,572. Não quis Sua Excelência, porém, 'trazer ao coiióril, por exempJÕ, qUe ãlcançou 200.000 d6lafes, quannhecimento desta Comissão o valor pelo qual fumou o negóciO,
do oS fendimentos._de parlamentar situaVam-se pOÍ'- volta
apenas informando que não lhe foi pago última parcela, referente
de 5.000 dólares, registra-se uma propOrção de quarenta
para iuri, ou seja, de qu<itro mil por centO.- ao mês de fevereiro de 1994 (sic). Tal negócio fora feito cOm o Sr.
Antônio Carlos do Nascimento e com Janduí Braga de CarvalhoImporta salientar que outros meses do mesmo ano
aluais s6cios da DINASA.
de 1991 apresentaram movimentaÇão em tomo- de
O cronogr:ama de devolução de recursos à Associação Be~
120.000 d6lares e que -o: Somatório das roceitas do Senaneficente J.R. Aragão, acertado entre,a DINASA e o Sr. Williames
dor Aragão, no exercíciO de 1991, _ultrapassou a w:p. miPimentel. teve início em 20..12-93. A épocã, pOrtanto, em· qtié se
lhão de d6Iares.
deliberou pela devolução da importância paga pelas arnbnlâncias,
~ E~ 1992, os-meses de janeiro ejUlhci tiVeram mOestavam em pleno andamento. os trabalhos da CPMI do Orçamenvim~!#~ção bancáriaJgl!$1-en~ expre.~siya,_ ret~
to: o Tribunal de Contas jã se havia feito presente na Associação
o fe:ô.ôniéno em alguns_meses do ano de 1993, quando se
Beneficente J .R. Aragão e diVulgado _o resu_ltado daquela auditoria
re~tf,U-k valores em tOmo de 60.000 dólares.
( )
..
que, mesmo no seu relatório inicial, propunha um desfecho para o
caso da compra das ambulâncias. Não fica claro, pois, que, com a
A mesma Subcomissão [de Património e AsSUnalegada devolução, estavam os contraentes, livre e espontaneatos FiScais] estranhou os valores dos créditos bãncãrios
mente, concluindo "acerto", porventura existente.
por extrapolarem, extraordinariairiente, o total cieciarà:dOAlém do mais, o "recibo de quitação", que- de forma estra~
de outras fontes de rendas: empresas e atividade rural.
nha, porque não constante da proposta inicial- traz, expressamenEm outras palavras, não há compatibilidade entre as rente a pc
1idade de devolução dos valores pagos pela compra das
das declaradas pelo Senador Aragão_ sua significatiVa
ambulâncias segundo conveniência dQ_adquirente, assinado pelo
·
moviinentação bancária~
depoente em 18 de novembro de 1992, em nenhum momento de
( ...) Os trabalhos das Subcomissões "levam-nos a
seu depoimento é por ele lembrado, a não_ ser quando, após inúmeconcluir, também, que os créditos bancários não enconras indagações alusivas a tal documento, por parte da Relatoria,
tram suporte nas declarações ao fisco e nas receitas- piO~
80
esta declina a e.dstência desse recibo. •
-venientes de suas ativídades declaradas."
-"O Sr. Relator (Dirceu Cameiio)- (.-)Temos o
0 conceito de úmovimentação bancária 11 utilizado--no Relaprimeiro registro da hipótese da devolução por ocasião tório Final da CP:MI designa, na verdade, tão-somente os -créditos
da conclusão dos pagamentos da Associação.
bancários, cujos valores foram obtido à partir das informações proO Sr. Antônio Carlos do Nascimento - Exala- cessadas pela Subcomissão de Bancos, que consistiram em extramente."
tos de movimentaçãO bancária das contas correntes:
I. N" 232.135-1, no Banco do Brasil, Agência Central Bra·
Minutos antes, responderá. o depoente:
"O Sr. Relator (Dircel.i Carneiro)...; Em nenhum sília (DF), Subagência Senado, no periodo de janeiro/89 a agosmomento anterior havia sido acordado, pactuado, mes- to/93;
2. N' 71-X, no Banco do Brasil, Agência de Caooal (RO),
mo que oralmente, verbalmente, que poderia haver a alno periodo de janeiro/89 a oulllbro/93;
ternativa de devolver o dinheiro corrigido?
3. N' !l5.146-0, no Unibanco, Agência Jlrasília (469), no
O Sr. Antônio Carlos do Nascimento- Olha, fi~
periodo de julho/92 a novembro/93;
_ ._
cou conversado.. / 1
4. N' 80.000.154-4, no Banco Rural, Agência Brasília
De tudo que foi apurado quanto ao episódio da compra das
ambulâncias,. pode-se afumar que se configura. senão uma si:i:mila- (005), no periodo dejunbo/90 a niaio de 1993·; e
S. N' 6.715-5, no Lloyd's Bank, Agência Brasília (005), no
ção de contrato de compra e venda para encobrir doação, pelo memês
de
junbo/90.
nos a simulação de um contrato de compra e venda para encobrir.
Processadas as informações prOvenientes das fustituições fi-·
via instituição filantrópica. emprésfiriiO de dinheiro público a empresa privada, da qual o Representado participava, como sócio nanceiras mencionadas, constatou-se a atipicidade dos créditos
quotista, no percentual de 45%, obtendo lucro quando de seu des- bancários nas contas do Senador Ronaldo Aragão nos peúodos
assinalados no Reiatório Final da CPMI (outubro de 1990; o ano
ligamento.
·
·
de 1991, exceção feita aJ>enas aos inesi!s de junho e novembro; janeiro e julho de 1992; algnns meses de 1993). As importâncias
mPágina61 do depoimento.
11

...
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apuradas são expressas a seguir
Mês/Ano

Valor(Cr$1

Valor(US$)

Cr$ 6.419.654

US$75.124

Total de 1990

Cr$14.307.168

US$203,352

"aneiro/91

Cr$ 16.449.382

US$84.581

fevereiro'91

Cr$ 2!.954.302

US$99.3!0

Cr$ 18.689.477

US$ 8).117

abril/91

Cr$ 49.924.234

US$198.284

maio/91

Cr$ 18.259.175

US$ 66.325

outubro/90

~I

Cr$ 8.954.714

US$ 29.383

iulho/91

Cr$ 37.404.649

US$1!5.)90

aJ<oslo/91

Cr$ 49.745.776

US$133.697

setembro/91

Cr$ 49.301.680

US$1!3.271

outubro/91

Cr$ 20.858.504

US$36.852

Cr$ 4.!25.201

US$5.868

liunho/91
I

novembro/91
dezembro'91
Total de 1991
·aneiro/92

Cr$ 50.795.586

US$ 53.305

Cr$ 346.462.680

US$ 1.017.183

Cr$ 61.261.644

US$52.658

iulho/92

Cr$ 164.013.505

US$ 42.453

Total de 1992

Cr$ 837.282.910

uss 215.245

"aneiro/93

Cr$ 33K119.612

US$ 22.258

fevereiro'93

Cr$ 201.704.335

US$1!.238

Cr$ 587.288.282

US$26:939

abril/93

Cr$ 1.546.059.382

US$ 5!.187

m.aio/93

Cr$ 1.346.182.276

US$35.248

liunho/93

Cr$ 1.458.140.169

US$ 32.641

liulho/93

lmarco'93

Cr$ 1.323.331.751

US$ 22.231

agoslo/93

Cr$ 2. 779.893

US$33.449

setembro/93

Cr$ 5.774.305

US$52.328

outubro/93
Total de 1993
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aí, eu preciso ter dados, eu preciso ter documentos para

Cr$ 7.600.352

US$ 49.251

Cr$ 6.816.980.357

US$336.770

fazer e não 1enh0, a.ftriril• cOndições de responder. Mas
responderei a V .Ex'"'
Posteriormente, em 6 de janeiro de 1991, a eSposa do Senador, Sr" Sueli Alves Aragão, remeteu correspondência à CPMI, por
meio da qual prestou as seguintes explicações:

''37. Realativamente à movimentação bancãria,
diante da complexidade dos números e da existência de
diferenças entre os valores encontrados pela CPI e aque-les -que estão sendo encontrados pela auditoria jã contratada, entende que somente após o término da perlcia
particular já iniciada. será possível fom~~ a essa Co..
missão os esclarecimentos pertinentes, o que ocorrerá
brevemente." 82
Quando do exame de admissibilidade, pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, da Representação da Mesa do
Senado, o Senador Ronaldo Aragão requereu a juntada de petição
de 22 de fevereiro de 1994, contendo fufonnações e Esclarecimentos. Nessa peça. limitou~se a questionar a-metodOlogia empregada
pela CPI:
"Não se sabe, também como foi efetuada a apuração da "movimentação bancária", se foi considerado o
chamado "cruzamento" de dep6sitos e resgates de aplicações, conforme foi realçado em tópicos anteriores, ou,
em outras palavras, se se trata de valor real e obtido c:om
a observância das técnícas competentes.
- Não se pode, igualmente, saber o que foi chamado de "somatório das receitas", tendo-se a impressão de
que pode ~star ocorrendo, o caso,_ em face da redação
conjugada do texto, certa mistura de ''receitas" e ''movimentaçãO bancária".83
Finalmente, a Defesa Escríta, apresentãdã. em 13 de maio de
1993- portanto após o periodo de 30(trinta) dias em que a defesa
teve-amplo acesso aos autos e o conseqüente exame de toda a do..
cumentação - também deixou de conter esclarecimentos, praticamente se restringindo a questionar a metodologia de trabalho da
CP111I do Orçamento:

''No que diz respeito à movimentação bancária do
Representado o Relatório limita-se a apontar discrepâncias nos anos de 1991 e 1992,sem contudo indicar a metodologia utilizada parn alcançar as c~s apontadas
como incompatíveis com os proventos. Também não
disse onde estava vinculação enlre a atividade da Comissão de Orçamento e os depósitos alcançados. Do mesmo
modo que emerge de simples operação aritmética que
foram Considerados em diversas vezes operações de
transferências bancárias de contas de titularidade do
Representado entre bancos distintos e, ainda. somados
como depósitos resgates de operações fmanceiras. Também não foi informada a taxa de câmbio do dólar. comercial, paralelo, do dia, médio e o mês, enfim, não
foram fornecidos os elementos que levaram aos resultados apontados nos Relatórios. Do mesmo modo que não
houve confrontação entre a declaração de bens referente
ao Ano Base de 91 onde se registra movimento de

3.3.2 Defesa anterior ao depoimento a esta Comissão

Em todas as etapas anteriores ao depoimento prestado em
25 de maio de 1994 perante a Comissão Especial destinada a instruir a Representação da Mesa, o Senador Ronaldo Aragão evitou
prestar esclarecimentos sobre as acusações que lhe eram imputadas com relação à movimentação bancária, eiiJ. geral :u:gumentando desconhecer os dados disponíveis e a metodologia
empregada pela CP111I do Orçamento.
..
Em depoimento à CPMJ, no dia 30 de dezembro de 1993, o
Senador Ronaldo Aragão foi indagado sobre a sua movimentação
bancária pelos Deputados Roberto Magalhães, Aloízio Mercadame
e Luiz Salomão. A resposta ao segundo parlamentar, sobre os créditos no ano de 1991, é ilustrativa da posição adotada pelo depoente:
''Eu disse, Deputado Aloízio Mercadante, que não
tinha os dados, até porque estavã levantando com minha
esposa, e não dava isso, mas como V. Ex• está dizendo

81

Págin.a 19 do depàmento

8:1: Página 6 da carta.
83

Página 6 da petição.
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atividade rural em quase o dobro dos rendimentos per-

cebidos dos cofres públicos.''
3.3.3 Metodologia empregada pela Subcomissão de Bancos
As alegações do Representado e de seu Procurador, de que
desconheciam a metodologia utilizada para calcular a movimentação bancária, podem ser aceitas para o periodo anterior ao prazo
concedido para a elaboração da Defesa Escrita. Todavia, posteriormente a defesa dispôs de trinta dias para examinar toda a doeumentação que instrui o processo. Entre Os documentos, consta o
Relatório frilal da Subcomissão de Assuntos Bancários, que descreve em detalhes a metodologia empregada para o processamento
das informações recebidas das instituições fmance1ras. A metodologia, em síntese, resumia-se a procedimentos relativamente sllnples e lógiCos: -1) registrar apenas "os -lariçamentos
dos extratos bancáriOs- cOm valor superior a US$100,00 (cem dólares); 2) não registrar os lançamentos identificados como duplicata;
3) não registrar os lançamentos decorrentes de aplicações fmanceiras; e 4) converter os valores em moeda norte-americana (dólar comercial diário médio de venda, fonte Banco Central).
Assiste razão à defesa ao criticar o c-oncelio "movimentação
bancária" para designar o~- créditos efet~~os ~~ -~~s do_ ~enador Ronaldo Aragão. Por lSSO, esta Cormssão, sempre que se referir aos ingressos -de recursos, empregará o conceito 11créditos
bancários 11 ou 11créditos nas contas bancárias".
Ainda sobre a metodologia, um dos pontos mais criticados
pela defesa reSide na falta de "cruzamento" de depósitos entre contas do mesmo titular em bancos distintos, Oque reSultaria em superavaliação dos ingressos de recursos. Em tese, há que se
reconhecer :razão a esses argumentos, pois a metodologia deveria
prever um mecanismo de expurgo dos valores coincidentes, transferidos de uma conta para outra, a ftm de se evitar a dupla contagem.
Por conseguinte embora o Senador Ronaldo Araaão operasse basicamente com a conta do Banco do Brasil, Subãgência Senado (o total de créditos apurados pela CPrviT em todas as contas, no
período de 1g89 a 1993, foi de US$!.864.080, sendo
US$1.490.876 na Subagência Senado, Bauco do Brasil), esta Comissão confrOntOU todos os números, com vistas a detectar eventuais repasses de uma conta para outra. Ao final desse trabalho,
ficou nítido que há dois registres qu-e representam mera trransferência de valores da Subagência Senado para a Agência de Cacoal
-- RO, ambas do Banco do Brasil, e que, portanto, deverão ser deduzidos dos totais da CPMI:
a) depósito de CR$2.200.000,00, equivalente a US$9.097,
efetuado em l 0 de abril de 1991; e
-- ---b) depósito de CR$10.000.000,00, equivalente a
US$39 .032, efetuado em 23 de abril de 1991.
Por outro lado, verifica-se nas planilhas eliibonidas pela
Subcomissão de Bancos que, embora a metodologia previsse a exclusão dos lançamentos decorrentes de aplicações fuianceiras, por
várias vezes incorre-se no equívoco de registrar resgates dessas
aplicações como sendo créditos nas contas _do Representado. Esta
Comissão apurou que se incorreu nesse tipo de erro nos seguintes
petiodos (com os respectivos valores):

<lgOSto/92

l.N_lho/91

Va!oriUS$\
USi_! 02.589

agosto/91

US$ 101.399

setembro

US$ 91.832

Total de 1991

US$295.820

US$2.768

outubro/92

US$ 7.494

novembro/92

US$ 8.762

Total de 1992

US$19.Q24

I iaueiro/93

US$14.612

fevereir<>'93

US$ 1.429

marçd93

US$ 20.()8!;

abril/93

US$17.337

maio/93

US$12756

liunho/93

US$26.972

liulh<>'93

US$ !8.34Q

agosto/93

US$ 28.677

setembro/93

US$ 11.564

outubro/93
Total de 1993

.

US$49.25!
US$201.032

..

'

Ao eHmjnannos os lançamentos decorrentes de aplicações
fmanceiras e os dois registres caracterizados como mera transferência de uma conta para outra, chegaremos a9s números corretos _
SObre os créditos nas conta§ _do Senador Ronaldo Aragão. Os dadOs a seguir- relacionados evidenciam os meses sobre os quais a
CPMI do Orçamento apontou movimentação atípica, embora a seqüênCÍa esteja completa para 1991 e 1993:
Mês/Ano

Va!oriUS$)

Ano de 1989 (total)

US$ 98.131

outnbro/90
Ano de 1990 (total)
iaueiro/91

\JS$ 75.124
US$203.352
US$ 84.581

fevereiro-'91

US$ 99.3JJ)

març<>'91

US$ 81.117

abril/91

US$150.155

maio/91

US$ 66.325

iunho/9!

US$29.383

iulho/91

US$ !2.601

agosto/91

US$32.298

setembro/91

US$21.439

outubro/9!

US$36.852

novembro/91

US$ 5.868

dezembr<>'91

US$ 53.305

Ano de 1991 (total)
aueiro/92

Mês/Ano

Quarta-feiri29 3649

iulho/92
Ano de 1992 (total)
lianeiro/93

US$ (j73.234
PS$.52.658
US$ 42.453
US$196.221
US$ 7.646

fevereiro/93

US$ 9.809

març<>'93

US$ 6.854
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abril/93

US$ 33.8:iQ

maio/93

US$ 22.492

Iiunho/93

.!.JS$5.669

· iulho/93

~$_3.882

aRosto/93
setembro/93

- _ .US$ 4.772
US$40.764

outubro/93

-

Ano de 1993 (total)

US$135.738

- U$$,-
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a) Cr$13.201.764,00 (coxrespondente a US$ 66.857), efetuado em 17-1-91;
.. __
b) Cr$13.201.764,00 (conespondente a US$ 59.804), efetuado em 19-2-91.
Tamanha coincidência permite concluir que também estes
dois depósitos foram efetuados com recursos da Construtora Men~
eles Júnior. Por conseguinte, os valores identificados como provenientes dessa empresa totalizam US$309,335;
Os exíguos prnzos de !Iabalho da CPMI e de diligências
desta Comissão inviabilizaram a identificaçãO dos restantes
US$316,427 creditados nas contas bancárias do Representado no
ano de 1991. Desse montante, chamam a atenção os créditos individualmente superiores a US$10,_000, que representam um total
de US$209,878, assim distribuídos:

- dos dados, o total de créditos
Em decorrênCia da retificaçao
efetuados nas contas do Senador Ronaldo Aragão, no pericxlo ~e
1989 a 1993 foi de U$$1,300.018 e não de US$1,864.086, conforme apurado pela CPML
Valor (Cr$)\
BancoJData
ValQr.<US$)
A depumção dos dados sobre os créditos bancários do Representado permitem concluir que houve meses isol';ldos com voluBanco do Brasil (A • Senado)
mes atípicos em 1990 (outubro), 1992'(janeiro e julho) e 1993
21-2-91
Cr$4.300.000 00
US~9.399
(abril, maio e setembro). Já no ano de 1991, apesar da -sensív~I redução dos números nos meses de julho, agosto e setembro, os vo·
20-3-91
Cr$2.700.000 00
US$11.566
lumes de créditos são a1ípicos pra1icamente ao longo de todo o
4-4-91
Cr$10.000.000 00
US$40.657
ano - particularmente no primeiro semestre, que representa
10-4-91
Cr$6500.000,00
U$$26.019
US$510,871 de um total anual de US$673,234.
3,3.4 Créditos Bancários em 1991
__
Cr$4.000.000 00
25-4-91
US$15.483
De acordo com os dadOs conStantes dos extratos bancários
24-5-91
Cr$4.440.000
00
US$15.880
processados por esta Comissão, os créditos nas Çontas do Senador
Ronaldo Amgão, no montante de US$673,234, são assim explica23-8-91
US$_13.809
~300.00000
dos:
Cr$5.000.000 00
US$12.588
2-9-91
a) total dos proventos líquidos creditados na conta do Ban9-10-91
Cr$13.000.000 00
US$23.287
co do Bmsil, Subagência Senado; US$47,472;
b) total de depósitos cuja origem foi identificada como senBanco Rural
do a Construtom Mendes Júnior: US$309 ,335;
Cr$3.42o.()()()"()Q
US$11.199
24-6-91
c) total dos depósitos superiores a US$10,000;
US$209,878,cujaorigemnãoToiidentificada;
. _ __ __
_ 20-12-91
Cr$20.000.000,00
US$19.991
d) total dos depósitos inferiores a US$10,000: US$10ó,549, 3.3.5 Depoimento do Senado~ Ronaldo Aragao a esta Com.iscuja origem não foi identificada.
__
_
são
O total dos proventos de Senador foram obtidos por meio
3.351. Manifestação Preliminar
dos lançamentos na conta coxrente na Subagência Senado do BanNo depoimento prestado a esta Comissão, o Representado
co do Brasil e, portanto, traduzem tão-somente os rendimeD.tos li- dispôs de uma fase inicial para se manifestar sobre as acusações
quidas. Segundo apuração da Subcomissão de Bancos, o valor dos que lhe são imputadas. Com referência aos créditos bancários, volrendimentos brutos,no ano de 1991 ,coxrespoudem a US$77,810.
tou a alegar desconhecimento da metodologia de _cálculos. ArguQuanto aos depósitos originários da ~~~t~ ~endes mentou, ainda, que havia contratado um auditor partie:ular - Dr.
Júnior: deve-se esclarecer que a identificação fot resultado de uma Pércio Gomes de Melo, funcionáilo aposentado do Banco Central
diligê~cia da Subcomissão de Ban<?OS, autorizada _por seu Coor~ -e que os resultados da auditoria coD.cluíram que no ano de 1991
nador, o Deputado Benito Gari:J.ã. Em resposta à CP:rvfl, em ofiCio os créditos bancários não totalizaram US$1 milhão, importância
de 7 de janeiro de 1994, o Unibanco revelou, com a devida docu- informada pela CPMI. Por fun, colocou-se à disposição pam explimentação comprobatória, que quatro créditos na conta. do Senador car o que lhe fosse perguntado.
tinham como origem a conta n• 103.367-7, da AgênCia Setor CoAs conclusões do auditor contratado pelo depoente foram
mercial Sul, Bmsília (DF), a saber:
juntadas aos autos na mesma. data, 15-5-94. Esse trabalho, no que
a) DOC no valor de Cr$13.201.764,00, emitido em 15-3-91
diz respeito .às contas bancárias seguiu a mesma linha de argumen(coxrespondente a US$57,649);
tos utilizada pelo Senador Ronaldo Aragão no periodo anterior ao
b) DOC no valor de Cr$13.201.764,00, emitido em 16-4-91 seu depoimento perante esta Comissão. Aliás, pode-se perceber
(correspondente a US$52,222);
·_ __ _
que trechos do relatório da auditoria constam_ também da petição
c) DOC no valor de Cr$13.201.764,00, emitido em 16-5-91 apresentada pelo Senador perante a Comissão de Constituição,
(correspondente a US$48,181);
_
. .
_
Justiça e Cidadania em 22 de fevereiro de 1994, bem como do
d) DOC no valor de Cr$4.489.000,00, emitido em 25-6-91 voto em separado apresentado pelo Senador Aureo Mello àquela
(co=spoudente a US$24,622).
Comissão.
. Além desses quatro depósitos, esta Comissão Especial veriEm linhas gentis, o Dr. Pércio Gomes de Melo apouta deficou que o Senador Ronaldo Aragão fo~_ ~neQ~iado com outros sinfonnações e equívocos verificados na metodologia empregada
dois nos meses de janeiro e fevereiro de 1991 (na mesma época de pela Subcomissão de Bancos, tais como a ausência de definição da
cada mês - entte os dias 15 e 20), cujos valores são idênticos aos -taxa cambial e a falta de cruzamento entre depósitos e resgates de
efetuados de março a maio:
aplicações ímanceiras, aspectoS esses que deram origem às corre-

--

I
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ções efeb.Iadas por esta ComiSsão.
O relatório da auditoria reilizada pelo Dr. Pércio Gomes de
Melo, entretanto, não apresentam números sobre os créditos nas
contas do Senador Ronaldo Aragão nos petiodos em que a CPMI

aponta ingressos atípicoS'.
3.3-5.2- As Respostas às Perguntas do Relator
3.35.:2-1. DepósitOs da Construtora Mendes Júnior
Indagado pelo Relator. o Senador Ronaldo_Aragão respondeu que poderia identificar ''um conjunto de depósitos realizados
no periodo de janeiro a jl.lnho de 1993: cinco deles no valor de 13
milhões, 201 mil e 764 cruzeíros; o último no valor de 4 núlhões e
~9 mil cruzeiros, que totalizam 309 mil dólares" (página 49 das
notas taquigráficas do depoimento).

Na seqüência do depoimento. afirmou que os recursos

eram provenientes da Construtora Mendes Júnior, embora nãO
tivessem relação com nenhuma obra realizada em 1991 (pág.
49). Segundo o Senador Ronaldo Aragão, as contribui,OOs destinavam-se ao pagamento das contas da campanha eleitoral de
1990 (pág. 49).
.
Argumentou, ainda, que era Presidente do P:MDB de Ron~
dônia desde 1987 e que, como o Partido saíra da campanha de

1990

'~devendo

uma quantidade exoxbitante", foram procurados

amigos para cobrir as despesas (pãg. 4~). Indagado pelo Relator,
não soube quantificar o débito do Partido, mas reconheceu que
"era significativo" (pág. 50).
Esclareceu também que recebeu ajuda de companheiros
para a campanha de 1992 - eleições para Prefeitos- Municipais
(pãg. 49).
O Representado destacou que os recursos recebidos em
1991 foram para pagar gastos da campanha de 1990, enquanto
os percebidos em 1992 foram para a 11campanha eleitoral de prefeito" (pág. 49).
Ainda sobre os depÓsitos da Construtora Mendes Júnior em
sua conta bancária, O Representado alegou que não prestara os esclarecimentos no depoimento perante a CPMI uma vez que o Deputado Luiz Salomão, eri.lão interpelante, não falara dos cheques
(pãg. 50).
.
~- -- 3.3.5.2.2. Entrada dos Recursos e Pagamento das Dt:spesBSO Senador Ronaldo Aragão fez questão de frisru:que os recursos recebidos da Construtora Mendes Júnior, bem como outros
originários de colaboradores do P:MDB, não_ eram para ele, nem
para solucionar seus problemas. Por conseguinte, segUndo afrrmou, ninguém constatou poupança na minha conta e nem enriquecimento ilícito (pág. 51).
Nessa linha de argumentação, o Senador explicou que os recursos eram depositados em sua conta e ele os repassava para efetuar os pagamentos: "... depositaram na minha conta e eu passava
imediatamente para pagamento." (pág. 51). Em outra passagem do
depoimento, reiterou as explicações:
"O Sr. Relator (Dirceu· CiJ.riiCiro) _--E esse dinheiro que V. Ex• aplicou no sistema Tmariceiro: por acaso tem vinculação coln dinheiro recebido da Mendes
Júnior'?
O Sr. Ronaldo Aragão- Seriãdor, esse dinheiro,
como está espeCificado aqui, esses· depósitos ·que entraram para pagamento de conta saírain. O dinheiro entrava
e saía, entendeu?
·
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro)- Eles entravam

quei eram meus. vindos do que declaro no Imposto de
Renda.1.S 4
- Quanto às colaborações, o Representado afirmou, em uma
parte do depoimento, que eram efetuadas somente em sua conta no
Banco do Brasil (pág. 52). Todavia, após já ter recebidb d.o Relator
uma lista contendo créditos em ootras contas bancárias em que era
0- titular (pág. 52), o Senador, indagado se as "doações do partido
eram sempre num determinado banco ou eram em todos os banCOS11 (pág. 59), respondeu: Não, não eram num banco especifico
não (pág. 59).
·
Já quanto aos pagamentos, segundo o Senador, eram efetuados por intermédio de "dinheirõ, ret:irimdo e pagando em dinheiro,
contra recibo ou dava o cheque para a pessoa a quem devia e recebendo o dinheiro para o partido" (pág. 52).
3.3-5.2.3. Sobre a Relação de Créditos Superiores a US$10 mil
No item 4, acima, ficou demonstrado que há US$316,427
em créditos nas_ contas bancáril'!.: do Seonacb.. Ronaldo Aragão a setem esclarecidos! Desses, os depósit....JS individualmente superiores
a US$10 mil totalizam US$209,878.
A frm de obter explicações sobre a origem de tais valores, o
-Relator apresentoU ao Depoente a relação de todos esses créditos,
beni como de outros efetuados nos auos de 1990, 1992 e 1992,
cuja origem também não foram identifiCada (págs. 5213).
A esse respeito, o Senador Ronaldo Aragão admitiu que 11alguma coisa foi -doação de campanha", mas que precisava se situar
(pág. 58). Anterjonnente, havia lembrado que a empresa chamada
Contrec, de Roudônia, também contribuíra (pág. 52). Afmnou, en·
tretarito, quando o Relator mencíonou totais entre US$100 mil e
150 mil (na verdade ultrapassam US$200 mil), que não havia le·
vantado tais valores, mas que examinaria a lista (pãg. 58).
3.35.3. Informações não presiadas pelo Senador Ronaldo
Aragão
Ao fmal do depoimento, restaram algumas informações a
serem prestadas pelo Senador Ronaldo Aragão que, segundo entendimentos com a Comissão, poderiam ser trazidas até o encerramento do prazo das diligências.
No que diz respeito às contas bancáriaS e às explicações
prestadas pelo Depoente sobre essa matéria, o Senador deveria:
1. Apreselltar os recibos dO Partido correspondentes aos saques bancários em suas contas e os recibos correspondentes aos
pagamentos das despesas (pág. 67);
2. Apresentar a Declaração do Imposto de Renda de 1993
(ano-base 1992)(pãg. 67);
3. Informai' a origem dos créditos bancários da lista foinecida pelo Relator (pãg. 66);
- 4. Inf~ o nome do representante da Construtora Mendes Júnior com (]nem foi acertada a liberação de recursos para a
conta bancãria do Senador (pág. 67);
5. Apreseritar informações de seu contador sobre os créditos
decorrentes da atividade agropecuária no ano de 1991 (pág. 67).
3.3.6 Análise do Depoimento do Senador Ronaldo Aragão
3.3.6.1. Ausência de Explicações por parte do Senador Ro·
n;UdQ Aragão
· ·
Em primeiro lugar, deve-se assinalar a diferença de tratamento, em relação às demais acusações. dada pelo Representado
às denúncias sobre irregularidades em suas contas bancãrias.
Quanto à Associação J .R. Aragão ou ao envolvimento desta com a
DINASA, por exemplo, a defesa assumiu a iniciativã-de tentar
esclarecer os fatos, inclusive trazendo documentos aos autos.

e saíam.
O Sr. Ronaldo Aragão - Eles entravam e saiam.
Não tinham nenhuma vinculação. Os recursos que apli-
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Quanto à questão bancária, todavia, desde o depoimento perante a
CP:tvfi do Orçamento até a manifestação prévia na Comissão Especial, o Senador Ronaldo Aragão esquivou-se de prestar explicações sobre os números, preferindo alegar desconhecimento ou

criticar aspectos metodológicos.
Somente quando a Relataria manifestou nítido conhecimento dos números e de certos fatos foi que o represeritado_ passou a
fOrnecer informações e explicações.
Nesse sentido, merece destaque a ausência dos devidos esclarecimentos à CPMI sobre os depósitos da Mendes Júnior. Em
30~1:2..93, data do depoimento do Senador, a CPMI não dispunha
ainda da informação de que oS- Ci'êditos tiriham como origem aquela Construtom, fato somente--Sabido ap6s 7-1-94, quando o Unibanco pronunciou-se oficialmente sobre o ass_unto Coincid_entemente, ao ser indagado pelo Deputado Luiz Salomão sobre os
depósitos, o Senador alegou não se recordar dos fa~os.
Quando, no depoimento a esta ComissãO~-a Inatéria Voltou a
ser suscitada. O Senador alegou que não prestara-os esclarecimentos à CPMI porque o assunto não fora objelo de -indagação- pelo
Deputado Luiz Salomão. Da transcrição dos seguintes liechos,
configura-se a contradição do RepreSentado (grifõSllossos): --- - - --CPMI:
"O Sr. Luiz Salomão- EntãO, gostaria~ sa~r
de V. Ex.a, relativamente a sua movirilentação- bancária; alguns fatos que são, mesmo que não disponha agõril,
inesquecíveis, para qualquer parlamentar- pelo mesmo
dos que eu conheço, inclusive os mais _abonados. No
mês de janeiro de 1991, V. Ex• inaugdra uma S~Ij:e de
recebimentos de igual valor: 13 milhões 20 I mil 764
cruzeiros; são vários pagari:ientos mensaiS de igual valor.
Isso valia 66- Íllil e 900 dólares, em janeiro~ Depois, iStOrepresentava 52 mil dólares em abril e representava 57
mil dólares em IlllliÇO' 59 mil dólares, em fevereiro; depois 48 mil dólares- equivalentes em maio. E por aí v3.i.
São pagamentos que todos, aqui, teil].OS que reconhecer que são pagamentos pesados: 13 milh&s;·201 mil e 764.
V. Ex• saberia explicar?
·
-O Sr. Ronaldo Aragão - Eu já disse, iniciaJ:riiãD.te, aqui, que não tenho elementos para isto e que expJi,.
carei tendo os elementos - V. Ex• me passando, se for o
caso, Sr. Presidente, e só depois...
'
O Sr. Luiz Salomão- Há uma outra série de pagamentos - felizmeD.ie para quem reCebe - e não é só
esta de 13 mil201 e 764- e há uma série de pagamentos
da ordem 15 mil d6:1.1n}s que se repetem todos os meses.
V. Ex•, então, recebeu na sua conta do Banco do Brasil.
no mês de fevereiro, 19 mil dólares- GÇnl:espondentes a
4 milhões e 300 mil Cruz.eiios. Depois~'ííõ mês de abri~
V. Ex• recebe 4 milhões de cruzeiros, equivalente 15 mil
dólares. Depois, no mês de maio, outra Vez, 4 milhões e
400, representando 15 mil e 880 dólares. Depois, no mês
de junho, 4 milhões e 489 mil cruzeiros-, 14 mil dólares
- e essas coisas se repetem, sendo que há, também injeções maciças na sua conta corrente,_ provenientes de
aplicações fmanceiras.
· ··
·
Senador, Dão é possível lembrar-se do que poderiam corresponder pagamentos, assim, em série, desse
porte, superior a um salãrio de Deputado porque 15 mil
dólares não é dinheiro que não se lembre, que se despre~
ze, assim, ou de 60 mil dólares.
O Sr. Ronaldo Aragão - Eu disse, aqui, sem
atiapalhar V. Ex•, que tinha outros rendimentos aqui.
O Sr. Luiz Salomão - Por isto ~ que é de parti-
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cular--V. Ex• não se reco$?
O Sr. Ronaldo Aragio·- Não me rec9rdo- eu
preciso, justamente, desses dados para trazer ã Comissão
de Bancos.1 t8S
:comissão especiáE
·
"O Sr. Relator (Dirceo Carneiio)- Nós, pelas informações que chegaram à Coniissão, temos dúvidas sobre um conjunto de seis depósitos realizados no periodo
de jane~ ·a junho de 1993: cínco deleS n~ valor de 13
milhões, 201 mil e 764 cruzeiros. O último no valor de 4
milhões e 489 mil cruzeiios._que totalizam 309 mil dólares.
v. Ex. poderia identificar esses- depósitos sucessivos?
O_Sr. Ronaldo Aragão- Posso, tranqüilamente.
( )
O Si-. Relator (DirCeU Carneiro)- -v.-Exa identifica os amigos_ que lhe ofereceram recursos?
O Sr. Rooaldo Aragão- Desses -aí foi a Mendes _
Júnior, que não tem relação com nenhuma obra em
1991_; Nenhum obra. Outros companhe"iros particulares,
em 1992, ajudaram na· cal:I!panha de
'ESsa é _·ã
explicação dos cheques que foram feitos." (pág. 49)
(...)
O Sr. Relator (Dirceu Cameiro)- No depoimento que V. Ex"' fez perante a CP :MI, há uma pergunta do
Deputado Luiz Salomão, e V. Ex• disse que não lembrava desses valores, desses...
O Sr. Ronaldo Aragão - Ele Dão falou nos cheques, ele não falou nos cheques.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiio) - A mdagação
dele foi sobre os dcp6sitos, não é?
O Sr. Ronaldo Aragão- É.
O Sr. Relator (Ditt:eu Carneiro) -'Sobre OO Sr. Ronaldo Aragão - Mas não falou, Dão
veio fazer referência aos· cheques." 86
...
____ _
- Fica evidente, portanto, que, quando indagado na CPML
alegou não se recordar da origem dos recebimentos. Depois, quando prestou informações a esta Comissão sobre os depósitos, alegou que não havia sido perguntado na CPivfi. A desculpa de que
na CP.MI havia sido feita referência apenas a depósitos não procede, pois o Deputado Luiz Salomão não empregou tal termo, e sirlJ. ·
recebimentos; quem utilizou a expressão depósitos foi o próprioRelator desta Comissão em sua pergunta que, lembre-se, foi prontamente respondida pelo Representado.
33.6.2-Destinação de Recursos para Campanha Eleitoral
Os esclarecimentos de que os recursos recebidos da Construtora Mendes Júnior e outros que ficaram de ser identificados
pelo Representado destinavam-se à cobertura de gastos de campanha eleitoral igualmente apresentam contradições em relação às
informações do próprio Senador Aragão e aos documentos
tra2idos aos autos.
Primeiramente, é de estranhar que o Senador Ronaldo Al:agão, na ocasião oporb.ma - em seu depoimento perante a CPivfi não houvesse contestado manifestação ainda do Deputado
Luiz Salomão de que o volume de recursos recebidos não po·
deria ser explicado como contribuições de campanha eleitoraL
Eis o teor da manifestação do mencionado par]amentar, quando interpelava o Representado (grifos nossos):

...

_prereitó.

85Página 24do depoim::.nto.
86Página 50 do depoirmnto.
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"0 Sr. Luiz Salomão - Si'~ DeJXXmte, o ano de
1991 chama a atenção de qualquer analista pela evolução
evolução da sua movimentaçãO bancáiia, já comentada
pelo Deputado Aloizio Mercadante,--que· ciuintuplicou
em relação aos anos anteriores. Não
ano de eleição,
portanto não se pode imaginar como hipótese que V.
Ex" tenha recebido contribuições plira campanha e
tenha registrado nas suas (ontas. Indago-lhe o seguinte: Em 1991 V. Ex• já"confnmOU-qúe aSOciedade beneficente J. R. Aragão recebeu o equivalente a 673 mil

era

dólares do Orçamento. Indago a· V. Ex• respeitosamente,
se esse dinheiro transitou pela sua conta-corrente?
O Sr. Ronaldo Aragão- Não.'~

7

A maior contribuição dos argumentos do Repiesentado sobre a destinação dos recursos é, porém, Cbm oS faios documenta-

dos nos autos.
Recapitulando, o Representado, ao-responder se os recursos
eram aplicados no Sistema fmanceiro, afliDlóu que "entravam e
saíam11 de sua conta, ou seja, eram repassados ~'imediatamente"
para pagamentos. Portanto, as ditas "contribuições de campanha"
"não tinham nenhuma vinculação" com as aplicações financeiras
pessoais do Seilador.
Ao analisarmos os extratos bancários, verificamos, entretanto, que a todos os créditos de valores expressivos corresponde
uma aplicação financeira. Em particular, está demonStrado que a
cada depósito da Mendes Júnior há uma aplicação coi-respon-

dente:
a) 17-1-91 - depósito compensado no valor de
Ct$13.201.764,00; 18-1-91 -aplicação hisiórico348 (segUido o
Banco do Brasil, trata-se de Fundo-Ouro) no valor ~de
Ct$13.100.000,00-lote 10807, documento 877642;
b) 19-2-91 -~ deposito compensado ~no valor de
Ct$13.201.764,00; 21-2-9! - aplic~ão histórico 348 (Fundo~
Ouro) no valor de Ct$13500.000,00- lote 10807, documento
260130;
c) 15-3-91 - dep6sitO compensadO no valor~ de
Ct$13.201.764,00 (eheque n• 712712, Unibanco); 18-3-91- aplicação histórico 348 (Fundo-Ouro) oo valor de Ct$!3:000.000,00lote 10807, documento 261802;
~
~
d) 16-4-91 ..: depósito compensado no valor de
Ct$13.201.764,00 (eheque n•7!8791, Unibanco); 17-4-91- aplicação histórica 348 (Fundo-Ouro) no valor de Ct$13.100.000,00lote 10807, documento 260405;
~~
e) 16-5-94 - dep6sito. compensado llo~ -valor~ de
Ct$13.201.764,00 (eheqtie n• 732509, Unibanco); 17-5-9r'- aplicação histórico 348 (Fundo-Ouro) oo valor de Ct$13.000.000,00lote 10807, documento 271022;
I) 25-6-91 - dopósito compensado no-~valor de~
Ct$4.489.000,00 (eheque n• 808583, Unibaoco~ oãoháaplicação
correspondente.
Merece ser assinalado, ainda, que as aplicações não eram de
valores iguais aos créditos, mas sim de importâncias aproXimadas.
o que permite concluir que os depósitos da Mendes Júnior misturavam-se com os recursos pessoais do Senador Ronaldo Aragão,
seja na ~conta-corrente, seja na de aplicações.
E, todavia, na relação entre créditos e débitos das contas do
Senador Ronaldo Aragão que verifica-se a grande cont:Iii.diÇã.o entre os fatos e a sua versão. Mais uma vez relembrando, de acordO
com o Senador, os recursos ingressaram e imediatamente saía.In..
Porém a análise dos números, sobretudo no primeiro semestre·
87 Página 23 do depoimento
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de 1991. quando ingressaram os:· recursos da Mendes Júnior, pe"r~
m.item-nos concluir que foram inexpressivos os débitos ein cõm~rneõne~

-'~'

Mês/Ano

C,ditos

aneiro/91

US$ 84581

US$ 7.003

fevereir<>'91

US$99310

US$ 16.783

US$ Sl.U7

US$30.519

marc<>'91

Débitos

abril/91

US$ 1~0.155

US$90.564

maio/91

US$ 66325

US$ 44-6QS

iunho/91

US:L29383

US$ 59.412

US$$ 510:871

US$ 248.889

Total do Semestre

Ou seja, v"êritka-se nitidairieiite- que, duranté o primeiro Semestre de 1991, quando ingressaram os recursos da Mendes Júnior
na __CQnta bancária do Senador Ronaldo Aragão, os débitos não
corresponderam àos créditos. A conclusão é que os númer~S
desinentem_ a versão 'de que o dinheiro entrava C: saía da conta,
conforme alegado.
A difcrença-eiitre créditos -e~débitos~ nOs primeiiOs -seis meses é de US$261,982- US$292.0lf ai>enas nos primeiros cinco
nieses do ano.
No segundo semestre de 199.1, esta relação se inverteu, ou
seja, os débitos tomaram-se bastante superiores aos créditos. Há
que se esclarecer que o excesso de dé.bitos foí <:Q_berto com resga.
te~-~ aplicações f~ceiras das_côn~ dÕ SeD.adOr.- ·
MêsfAoo
'ulbo/91

CriditQs

Débitos

US$ 12.601

US$137.693

a~osto/91

US$32.298

US$100.455

setembro/91

US$ 21.439

US$ 51.256

outubro/91

US$36.852

US$59.25~

n<>vembro/91

US$5.868

US$ 14.871

dezemhro'91

US$533Q5

US$49.412

US$162.363
US$673.234

US$412.942
US$661.831

Total do Semestre
Total do Ano

Esses débitos do_segundo semestre não encontram resposta,
etp._p!!!!cípio, nos:e-sclarecimentos do Representado, Pois, em gerill, fónuit cobertOs com resgates de_ aplicações fmanceitas, o que
êõítttária frontalmente a tese do S_enador Ronaldo Aragão, de que
as-despesas eram pagas com contribuições, cujoS valores correspoiidentes entravam e logo saíam de suas contas.
Além dessa evidência em sentido contrário aos argumentos
do Senador, não há nada que comprove que esses débitos deveram-se a despesas partidárias, ainda -Ii:lã.iS cOilsiâerando-se que o
pêtlodo" (2° semestre de 1991) não foi de- gtandes eventos politicopartidários. Já o depoimento a esta ComisSão, em- particular as declarações sobre a coleta de recursos logo no iníciO de 1991,
pemllteCoiiCluii-que as dívidas de campanha, pelo menos a maior
pãrté; fociin pagas no primCiro e nãO- no -segundo semestre de
1991.
FOI Outro litdo, e este aspecto será melhor focalizado em tópico específioo sobre a variação palririlonial do Senador em 1991,
foram ConStatados fatos no segundo semestre que justificariam débitos mais elevados em suas contas, como a aquisição -de uma casa
em Biasflia. Além disso, segundo o Senador declarou à Receita
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campanha do PMDB( )
O Sr. Túllo Augusto Neiva de Morais- Sr. Presidente, Sr. Relator, as perguntas que foram feitas ao depoente seriam no sentido somente de esclarecer melhor a
Relatorilh uma vez que painu'am dúvidas quanto ao depoimento do Senador Aragão.
pais a moVimêntâ.ÇãO bancária tenha sido tãO baixa se cOmparada
Então, eu poderia dizer, deixando em aberto, à
cod a de 1991. O total de créditos, conforme jámencioriaâo, foi
vontade do depoente, para que trouxesse os problemas e
de US$196.221, enquanto os débitos foram dé US$136.621. AléJn
soluções que ele encontrou durante a campanha, a extendisso os únicos meses cm que os créditos apresentaram valores
são do fmanciamento que teve, o pagamento de dívidas
a1ípidos foram janeiro (US$52.65~) e ,iu~o (US~2;453),_ quando a
de campanha, enfim, tudo _que pu_desse esclarecer os
campanha eleitoral ainda não havta atingido mator mtens1<lade.
pontos _que _ficaram obscuros no depoimento do Senador
8
3.3.6.3.Sobre as informações prometidas pelo S;enador _ _~
,
Rona!do Aragão-'~
Ao final de seu depoimento perante a Conilssão Especta!, o
O Sr. Neirival Rodrigues Pedraça informou ter sido o DireSenador Ronaldo Aragão foi lembrado de qu~ ~!erla apresentar tor.Financeiro da campanha do PMDB no Estado de Rondõnia no
as infOI'Ill3Ções que prometera ·e- qUe se constitrieril em peças--mdiS- ano de 1992, quando foram apoiados cerca de quarenta candidatos
pensáveis ao convencimento da Comissã~. -~~~udo as ref~nu:s a Prefeito e mais de duzentos a Vereador. Segundo o depoente,
às alegadas despesas de campanha. Estas inf~~· se posstvets "todos os recursos de campanha para qualquer candidato" passade serem prestadas, adquiriram maior relevâncm ainda em face das vam por ele (pãg. 14). Indagado pelo Relator, confumou que era
contradições apontadas no item anterior entre. a ~~rsão do R~ ele que dispunha da "chave do cofre" da campanha.
sentado e os dados obtidos dos -~tra.toli bancáriçs.
Quanto ao ingresso dos recursos, afumou que a pessoa enNa verdade, todavia, as únicãs _explicações sobre-reCursos carregada de passá-los era o próprio Senador Ronaldo Aragão
de campanha Jorani apresentadas pela teste~a Neirival R~ (pág. 17), que também era quem autorizava a destinação das vergues Pedraça, arr~lada pela de~esa, cujo de~~!:l_to ~e~!ilii Um bas para os candidatos ~'Ninguém recebia nada sem a autorização
tópico· em- separado ~ante._
_
~
_."___ _ __ do Senador'- pág. 20).
A cópia da Declaração do Imposto de Rentla de 1993 (anoSobre a origem das verbas obtidas pelo Senador Ronaldo
base 1992Y não fói fomecida. Em seu lugar, o Senador apenas Aragão, alegou que nunca haviam tratado sobre o assunto e que
apresento_u _um c-omprovante de que havia apreS~do a Declara- não tinha conhecimentô das empresas que contribuíam. Todavia,
ção à Receita Federal.
. .·. "
. . . . . ·. manifestou ter noção-de que o dinheiro de campanha vinha de fiQuanto aos demais documentos e informaÇões, mclus1ve o nanci.a.l:IWntos privados, de empresas que desejam apoiar certos
nome do representante da Construtora Mendes JlÍDÍor que ~~e candidatos (pãg. 18)- .
...
.
.
diara o fornecimento de recursos, o Senador, D.Q prazo das dihgêiJ.Os recursos não -transitavam pelas contas bancárias do particias, igualmente deixou de forneCê-los.
_
-dO (pág. 20), -nem erari:J. repassados do Senador para ele por mei?
3.3.7Depoimento de NeiriVal Rodrigues Pedraça
da via bancária (pág. 17). As verbas geralmente chegavam em diEm 31 de maio de 1994, compareceu pata depor perante a nheiro vivo, em "saco de supermercado" (pág. 17) e já encontraComissão Especial a testemunha Neiriva! Rodrigues Pedraça, arro- vam 1130 40 vereadores atrás, prefeitos querendo o dinheiro" (pág.
lada pela defesa. Manifestou laços de amizadé com o Senador Ro17). Aft~ou, ainda, que os repasses eram semanais, mas que alna!do Aragão, além de ser sócio da St" Sueli Alves Aragão, esposa gumas vezes eram a cada três ou quatro dias (pãg. 18).
do Senador, na empresa AlgÕnorte, ex-Presid~te do ~lho
Com respeito ao controle dos recursos, a testemunha afrrDeliberativo da Associação J. R. Aragão, e TeSOUreiro do Diret6- mou que prestava contas ao Senador Ronaldo Aragão, remetendorio Municipal de ~orto Velho. Trata-se, portanto; de testemunha lhe notas fJ.Scais, por exemplo (pãg. 19). Corno o Senador
que, em princípio, não teria qualquer intençãOae prejudicar o Rep- manifestara o interesse_ de que se fizesse uma contabilidade dos reresentado.
cursos, alertãra.-0 de que "seria muito dificil depois prestar-se conQuando o Relator indicou que__ ~_on~luíra: üma ~~e de pe;- tas no TRE" (pãg- 19).
guntas sobre a Associação J. R. Aragão e a Algonorte, a própria
Os recursos eram gastos em santinhos, cartazes, combustí11
testemunha extemou o interesse de depor sobre o tema gastos de veis, compras de _alimentos -.'~tex ''e confecção de ~~s
campanha eleitoral", apresentando-se _como a pessoa apta a escla- eleitorais cOm fotos de prefeitos e vereadores (pág. 20). Também
recer os pontos duvidosos da versão do Represen.t.acU:, fato ~que eram destinaOOs a "bancar jornalistas, jornais para falar bem, porcontou com a_aprovação do Procurador deste, Dr. Túlio Augusto que se não bancarmos o jomal, este vai falar mal o tem~ t.odo''_
Neiva de Morais (grifos nossos):
._,__
(pãg. 21), o que, segundo as palavras da testemunha s1guifica:
"O Sr. Neiriva:l Rodrigues Pedraça -- Fui con- "Bancar o jornal é a pessoa pagar para o jornal divulgar matérias a
vocado para depor com a fmalidade de explicar a foroia seu respeito" (pág- 21).
.
como se gastou o dinheiro em campanha. E pl'aticamenPerguntado sobre o montante dos recursos movimentados, o
te nada me foi perguntado sobre isso. -Sr. Neirival informou que no ano de 1992 foram gastos um miPerguntaram-se sobre a Associação, na qual não lhão e oitocentos mil dólares, recursos esses repassados pelo Setenho participação; sobre ela tenho um pequeno conhe- nador Ronaldo Aragão (págs. 14 e 17). Em 1990, pagava apenas
cimento.
-pequenas despesas, COJn recursos do fundo partidãrio (pág. 15).
0 Sr- Relator (Dircen Carneiro)- V. s• teria al- Neste ano não exercia papel da importância do desempenhado em
gumas informações preciosas nesse sentido?
1992.
1991, em razão de algumas despesas considen\veis,
O Sr- Neirlval Rodrigues Pedraça - Eu trouxe principalmente com reuniões e convenções municipais, as despetudo com relação às campanhas de que eu participei em
88Página 13 do depoimento
Rondônia, como coordenador fmanceiró e tesoureiro de

Fedetal em 1992, em 1991 estava construindo uma casa em Cacoal- RO, bem como adquiriu cotas da Dinasa e b:tve:~ll na construção da empresa Nutriente, de sua propriedade..
. .
Finalmente, como último detalhe a ser salientado ~ análise_
da versão de que as colaborações que ingresSavam ·na Cõntil. "do Senador destinavam-se à cobertura de gastos de campanha, causa
enorme estranheza o fato de que em 1992, ano de eleições _Dlll:~~i

..
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sas ficaram em tomo de rem mil dólares (págs. 16 e 23).
Questionado especificamente sobre a movimentação de
1991, prestou· as seguintes declarações:
"0 Sr. Relator (Dirceil Carneiro) ~V. s• poderia
precisar um pouco melhor a questão dos fluxos de recursos desse periodo de 1991?
O Sr. Neirival Rodrigues Pedraça- V. Ex• diz
da intensidade dos recursos?
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - É. Os quantitativos, as formas, as- Origens e os ·ciestiriciS -desses recursos, cOisas dessa natureza.
· O Sr. Neirival Rodrigues Pedraça- Os destinos
de 1991 era exatamente na elaboração dós direitos municipais, da escolha dos candidatos, dos deslOcamentos,
das reuniõeS, hotéis:.... pbt êiêniplõ, 'tenh<i áqur DOs meus
documentos comprovál..lies de diáriaS- em- ~<!_~_ii (flie- PagáV~mos - combu~tíveis. Em 1991, erã. exatiunente aí,
o recurso era isso. A ·origem âo reeíirso· era a mesma de
1992, só que·em 1991 o recurso vinha Coiil.i:Denos irité.risidade: Eram recuroos peia pagár fuittériá de jorWil que
tinha critícãdo o partido ou um candidato do partido,
coisa nesse sentido.
(... )
O
Relator (Dirceu CameírO) _:~se~; 1ÜQ
dólares que v. sa precisou mais ou :D:ienos, _no ~ de
~991, eles foram todos movimentados nesse ano ou ficaram restos para 1991 "!
o Sr. Neirival Rodrigues Pedraça..: No periodo
de 1991 nós movirilentamos, a"pr6xin:iadimente, isso~
Em toda e qualquer atividade política sempre__se deixam
algumas coisas para pigar nõ ano- PQSteriOC: E IIOOU.
sempre fica, assim como ficou, ta_mbéi:ll o d~J994.'.s 9
Por fim, a·testemunha.apfeseritoU ã Co-nliSSãO qUatro envelopes com documentos relacionados ao depoimento. Um desses
envelopes contém apenas fotografias de campanha; os outros _três
contêm notas e recibos referentes a despesas do P:MDB de Rondônia nos anos de 1991 a 1993~ EStianhruD.ente, ·eDiretanto: apareCem
dois iecibosrelitcionados com aft_s~ação !~· Af~gão: -· _ _ -· __
a) Recibo n• 3.905, da Rádio Caiari Ltda.; de Porto Velho
(RO), no valor de Ct$ 2.000.000,00, emitido em 24 d~ jun)lo de
1993, referente a "anúncios no pfogl-anii Clube. dos Amigos da
Noite".
b) Fatura n• 0477, do Restaurante do Rondon Palace Hotel,
emitida em 6 de fevereiro de 1993. no valor de Ct$1.195.130,00.
Após terem sido processados esses documin-tOs pelo Prodãsen, constatou-se_ que representam valores insignificantes se comparados com as cifras de gastos partidários infonnadas pela
testemunha em seu depoimento:

e

mu

Sr.

Ano

To!<!( em Cr$

1991

673.671

TotalemUS$
1.705.18

1992

14{).770.154

26.022.67

1993

238.359.185

9.214.36

3.3.8 Análise do depoimento do Sr. Nelrival Rodrigues Pedraça
A revelação mais importante, do ponto de vista do objeto
imediato de investigação desta ComissãO Especial, reside na declaração da testemllllha de que o volume de gastos do PMDB em
89 Páginas 22 e 23 do depoimento.
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em Rondônia, no ano de 1991, fol de aproximadamente Cem mil
dólares. Considerando-se que o Senador Ronaldo Aragão confirmou ter recebido US$309 ,335 da Construtora Mendes Júnior,
além de _ootras c_Olaborações, Verifica-se que o depoimento, a prin~ípio d~s_tinado ~ esclarecer '.'tudo" sobre a matéria, apenas acrescenta mais um elemento de prOva para reforçar a convicção de que
os recursos recebidos pelo Senador Ronaldo Aragão, naquele ano,
não f~ des~~ ao custeio ~~ despesas eleitorais.
-Isso poxqUe, s81iente-se, os créditos que o Senador admiti_u ter recebido representam cifras bastante superiores às des..
pesas partidárlas · mencionadas pela testemunha Ndrival
Rodrigues Pedrâça.
Por ootro )a:do. sobretudo ao descrever os métodos empregados !)a camp"!lha eleitoral de !992, a testemunha acabou por denunciar a existêiicià. de um "e.squema paralelo" comandado pelo
Senador Ronaldo _Aragão, ã margem do Partido, que fmanciava as
candidaturas a Prefeito e a Vereador.
ESte "esqUema" funci6riou ~m desrespeitO. às tegras sobre
Finanças e Contabilidade dos Pllf\idQs, estatuídas nos arts. 89 a 94
do Código Eleiip"dl •. em especial aquelas que determinam que a arrecàdação e o pã.i;~mento dos gastos- de Campanha_devem ser realizados por intermédio da agreiriiação partidária~ :com Ii:tirltes
previamente flx-~S,_ e a respec#va prestação de contas encaminhada àJustiça E)eitoral.
Sobre essas revelações, recomendamos que esta Comissão,
por aplicação ~ógica dos dispositivos constitu'cionais e regimentais- que diSCii:)Ifuám as Cón:i.isSões-_Parlamentares de Inquérito,
encaminhe cópÚ!. do Depoimento dá Sr. Neirivai Rodrigues Peclmça ao MinistériO 'Público da União, a fim de que este adote as providências legais cabíveis.
3A Patrimôolo .' . 3A.l Acusaçõ.S .
.
· o Relatório Fínal da comissihParlanieníar Mista de Inqué~
rito, encerrada emjap.eiro de 19_9At concluiu em seu item 5.3.8 referente ao senâ~or Ronaldo ~gão, _quanto ã sua situação
patrimooial que: .
·
:::A_ Subcomissão _c:i~ patrimônio e Assuntos Fiscais ~1~- a existência de denúncias de que a Empresa
Algonorte, em Cacoal, Porto Velho, de propriedade do
Senador e tendo por sócios a esposa deste e o_Banespa,
estaria funcionando com recursos da Sudam. Essas denúnciaS Dão_ puderam sCr_ Investigadas com profundidade.
.

.A mesma subcomissão estranhou os valores dos
créditos bancários por extrapolarem extraordinariamente. o tolãl declarado de outras fontes de rendas: empresas
e atividade ruraL Em outras palavras, não há compatibilidade entre_ as rendas declaradas pelo Senador Ronaldo
AragãO ~ sua significativa movimentação bancária.
(.•) Os trabalhos das Subcomissões levam-nos a
concluil:. também, que os _créditos bancários não enconl:ran! sp.p<?_rte nas declarações ao Fisco e nas receitas provenieD.tes de suas atividades declaradas."
3A.2 Defesa Escril<!
Após seu depoimento à CPMI o Senador teve várias oportunidades para refutar as acusações que lhe foram imputadas. Algumas contestaçõeS suas são consideradas convincentes por esta
relataria. contudo. os pontos atacados não sejam os mais importantes, pois o ponto- principal da apuração efetivada por aquela Comissão é o fato -de o Senador ter obtido vantagens fmanceiras
pessoais em decorrência de sua condição de membro da Comissão
Mista de Orçamep.to. Por conseguinte, é admis_s_ivel que a redação
final do relatório da CPMI, diante da premência de apresentar suas
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3-433 Declaxação de Imposto de Renda - exercicio de

conclusões, não tenha sido a mais adequada para sistematizar o
enorme volume de informações por ela obtidas.
A respeito da Algonorte, o Senador Ronald9 Aragão afJrmou, no docu_mento intitulado Informações e Esclarecimentos, o
seguinte:
1
Pelo exame da documentação que me fol entregue o_ que posso esclarecer, de imediato, é que o Senador
Aragão não é o proprietáíi()daquela soeiedade anônima.
Sua esposa é acionista:.
O Banespa é aciónista, assim Cbb:io o Finam, este
autorizado pela Sudam, confonne · Oficio GS n•
1.78&'92, de 10-3-93-A-partjcipação dO Finam, operado
pelo Basa, foi feita cO!n base na Lei u• 1376, de 12-1274.
.
,

Igualmente, não me foi possíVel aprofundar a maté:rii pór(:Ióe não Se tem_ CõnhecimenJQ de quais _sãó as
denúncias e as participações daquelas pessoas jurídicas
na sociedade anônima. não configuta_m por si mesmas, irregularidades."
_
Quanto à constatação ~ CPMI de que ''nliÔ há compatibili-

dade entre as rendas declaradas _peJo Senador ~_gão e sua significativa
movimentação
bancária",
preferirilos
aboidá-la
conjuntamente com os arguiiléntos apresentados pelo Senador Ronaldo Aragão durante seu depoimento a esta _COmissão Especial,
tendo em vista que o fulcro de_ ~a defesa, neste ~o. sempre foi o
auferimento de rendas em ~tras. atividades jndC~dentes de_ sua
condição de parlamentar - máxime a atividade "iural ~ e a reaValiação de seu patrimônio com a uti,lização da
(Unidade Fiscal
de Referência) a partir do exercício fiscal ai 1992 -(ano-base de
1991). As questões que envolvem a movimerita.Ção bancária já foram devidamente tratadas acima_ e, por isso~--SerãO -o liãi:idas a
lume aqui somente quando associada à investigação ·sobre as contas patrimoniais dO Senador.
3A.3 Depoimento nesta Comissão
3.43.1 Considerações Preliminares
A análise patrimonial do Senador Ronaldo AragãÓ foi feRa
com base, principalmente, nas informações contidas nas -Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda- Pessoa Física relativas aos exercícios de 1989, 1990, 1991 e 1992. ·
Não hã dúvidas que o processo inflacionano pode distorcer
algumas conclusões, mas quando a investigação ocorre em um
mesmo ano, as avaliações sobte- a evolução pat.rili:J.Oi:iiãl são consistentes quando comparadas com as receitas ·que deram origem
àquele patrimônio. Sendo assim, todo bem que passa a integrar o
,.. ' patrimônio do contribuinte a partir de um determinado ano deve
ter tido, necessariamente, um correspondente reCurso para adquirilo.
3A3.2 Declaxações de Imposto de Renda - exercícios de
1989e 1990
Justifica-se, petfeitam.ente, a aquisiçãO de-iOdos os bens durante o ano de 1988, IX'is apenas os seus ganhos como parlamentar, da ordem de NCz$27.854.81, são mais do que suficientes para
ganhar os bens adquiridos naquele ano ao custo total de
NCt$1 0.346,39, portanto, estabelecendo uma relação de 2,69:1, ou
seja, para cada NCz$1,00 de incremento de bens havia NCz$2.69
de remuneração como Senador.
Para o ano seguinte, 1989, embora aquela relação seja menor,1,67:1 (considerando-se apenas a remuneração de parlamentar)
ainda é,explicável tal desempenho.
·
E relevante também observar a relação entre a reinunefação
de parlamentar e os rendimentos de aplicações fmanceiras para esses dois anos citados. Em 1989, a reiação foi de 20,38%, em 1990,
foi de 21,82%.
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1991
As distorções das Declarações de Imposto de Renda do Senador Ronaldo Aragão pOdem ser perfeitamente- detectadas a partir
da Declaração do exercício de 1991 (ano base 1990) quando os
seus bens foram incrementados em Ct$8.832.4~65.00, montante
supenor aos ganhos- compostos de_ sua remnn~ção bruta como
parlamentar (Ct$7.856577,00- mais os ganhos provenientes da
fuma J. Ronaldo & Cia Lida. (Ct$483.753,00), totalizando, assim,
Ct$8340.330,00.
..
Chama a atenção em sua declaiã.ção de beDs felativa a esse
exercício a existência de 380 reses (gado de corte). com média de
peso de 15 arrpbas, no valor expressivo de Cr$4.000.000,00, correspondendo quase à nletade (45%) da variação do valor dos bens
ali infonnados. Conta da declaração pagamento de prestações de
consórcio à RodobenzAdm. e PrQI1l. Ltda,, para. a aquisição de cantinhão Meroedes-Benz, no valor de Ct$1.900.000,00- Em sua defesa, porém, o Senador Ronaldo Aragão informa haver desistido
de participar do _CO?S6rci0, tendo efetiVam~:tite pago em 1990 apenas Cr$77 .410,00. Neste ~o. o &~;dp, de_ corte representaria cerca
de 58% da variação de seu patrimônio declarado nesse ano. Ressalte-se que esses animais não são os _IUesmos de.clarados comO
gado de cria, no montante de 132 ca~as. _ - .
.
COmo·esSa declaiação foi prestada em 3-de julho de 1991,
época em que são constatados créditos bancários expressivOs -coincidi.tido, também, C9m seu exercício na Presidência da Comis• ~ão Mista de Orçamento- é irievitáyel,que se associe!ll esses fãto&,.
E estranho que um detentor de uma pequena propriedade rural, de
apenas 102 ha, tivesse, em 31 de dezembro de 1990 um plantel tão
significatiVO 'de gadc? ~ corte. Não é defensável_ que um Senador
da República, com tantas preocupações politicó-eleitorais, justifi:
que a- sua_ preocupação pessoal com a criação de tais bovinos em
tenas ai:iendadas, em uma operação produtiva de duvidosa rentabilidade. Ademáis, apresentar uma atividade pecuárias, de modo
supino, sem condições técnicas para tal (falta de iernis- a pecuária
-exige muito mais área.doque a lavoura) é um recurso bastante J.Itilizado para tentar justificar variações patrimoniais descabidas, já
que a fragilidade da fiscalização tributária não permite comprovação das informações ·prestadas pelo contribuinte.
3-43.4 Declaração de Imposto de Renda - exercicio de
1992 (UFIR)
A Declaxação de Imposto de Renda relativa ao exercicio de
1992 (ano base 1991) é onde reside a grande incompatibilidade,
entre os rendimentos da atividade parlamentar e a variaÇão do pa:..
trimôniO do Senador Ronaldo Aragão. É claro que contabilmente
não há o que se contestar, em razão do aumento patrimonial ser
justificado pelos rendimentos de aplicações fmanCeici.S e de atividades rurais. Não haveria, por parte desta Comissão, o que averigllãf se, no periodo em tela, não ocorressem substanciais créditos
bancários nas contas do Senador, muitos até o momento não expJi~
cãdos a contento.
Em sua defesa_ o Senador Ronaldo Aragão justifica â grande variação de seu pa,trimônio, observada em sua declaração de
bens relativa ao exeré:ício de 1992, pela modificação da legislação
fiscal que permitiu ao cont:óbuinte apresentar o valor de seus bens
tomando por base seus preços de mercado.
São suas as palavras das notas taquigrãficas de seu depoimento prestado a esta Comissão abaixo reproduzidas:
"O patrimônio que colocaram lá, a lei que estabelecia que você podia fazer a revisão do patrimônio aumentando o seu VC!-lor, o ~alor comercial, e isso foi
aumentado, isso foi feito, como todo cidadão deVe têr
feito, sua reavaliação patrimonial. E nada do meu patri-
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mônio, ilada do meu patrimônio.. ~ Eu desafio que se prove a ilicitude."

Esse argumenro nãO é-consistente em ra:Zão_de_O ajuSte dos
valores patrimoniais aos valores de mercado ter sido realizadq en;t _
UFIR apenas em uma terceira coluna da declàração de bens,
acrescentada espec~camente para registrar o valor de mercado
dos bens relacionados. A sistemática adotada nos anos anteriores
que determinava ao contribuinte_ 9eclarar Q valm: de aquisiçãO
(em moeda corrente) dos bell8 agregados ao seu patrimôcio np
ano-base e repetisse os valores dos bens que já compunham seu
patrimônio no ano ãnterior cOntinuava a mesma, portanto, os_ dados relativos ao ano-base de 1991 são constituídos_ dos valores declarados para o ano-de 1990- aciescidos daqueles decoxrentes_ da
entrada de novos bens no patriniônio do senador em i991:
prepeJovalordeaquisiçãoemmoedacoqen~._.

sem-·

._

_

As informações em UFlR solicitadas pela Receita Federal

teriam utilidade somente nos exercícios seguintes, quãiiao i-evolução patrimonial poderia ser verificãda atra'!'é~ ~es~e ~~sp:to_ d~
atualização monetária.-·nestarte: ~ 4éc~çã~_ qes~e .ex~rcíçi~ .ePJ._
análise (1992), a UFIR. não. se constituiu em um mero conversor
dos valores dos bens existentes em seu patrimônio nesse ano, mas
sim um modo alternativo de avaliação, concOmita:i:ite com o método usual de avaliação dos anos anteriores._·o que exsúiie -:ria-decia~ ·
ração de ajuste do Imposto de Renda relativ~ ao exergcio 9-~ 1994
do Senador é a procura -de uma Compatibilidade contábil de modo
a estabelecer uma conveniente relação entre o valor de seus bens
declarados e os seus ganhos do mesmo ano, principalinente com os
elevados ganhos de aplicações flÍlllllceiras e de ati vidades iurais..
As apreciaÇões feitaS acima sobre :as ;reâvaii~s pat~o- niaiS em UF1R. foram intefra.nienle· obseiV_a~_ rui d~~~çã_o d~
impoStO de renda do Senador :õ.eSSe ãno, tendo em vista que todos
os itens (relacionados no quadro de Declaração de Bens e Diieítos)que permaneceram em seu rol de bens em 31 çie dezembro de
1991- tiveram repetidos em Cr$ (cruzeiros) os_ mes-mqs valores registrados na primeira coluna, relativa ao ano anterior de 1990, obedecendo, desse modo, ao que dispunha o ~~~ de
preenchimento da decl~Uação. Os ·dados dos valores de mercado
desses bens foram alocados em uma terceira coluna sem guardar
qualquer relação aritniélica có.ôi ás -duas ariterióres em Dioeda corrente.
Nessa declaração, somente _os bens agregados ao §CU patrimônio em 1991 representa.t:a.Dl números novos, os-demais, insistimos, continuaram com os mesmõS Valores corroídos J>elã inflação,
caindo por terra, definitivamente, Seú recOIIentê bastião de defesa
para justificar seu incremento patrimonial nesse ano através da
adoção da UFIR.. É curioso notar que o investigado sequer teve o
cuidado de verificar que sua declaração de bens .continuou a ser
feita pelos valores de aquisição-. AS ·aquisiç-õeS f6iiãS- Ílo ano base
são, como se pode ler no próprio cabeçalho da coluna de preenchimento do formulário que registra os valores dos bens referente a
esse ano, obrigatoriamente declarados pelo valor_~e aquisiÇão.
Durante o ano de 1991, o SenadorRonaldo Aragão recebeu
do Senado Federal, como rendimento bruto, C!$32509.526,00 e_
mais C!$1-434.379,00 de sua participa?oo ria tmD. i: Ronaldo &
Cii: Ltda. - C!$33 .943.899,00 no total 0 • No entanto, seus rendimentos de aplicações finanCeiras atingiram o moi:ttant.e de
C!$53.233.952,00, o que representa um valor equivalente a
156,83% daqueles ganhos supramencionados.
90 Deve-se destacar- que, nas cleclaraçOes do Imposto de Renda que chegaram as
mb desta Comiss11o, não bá n::gistros de ganh.oo resultantes da p.nrticipaçilo do SenadorRonaldo Aragão em um boopital (cm MundoNovo_MS) ou em911trnsempresas,
além dessa aqui mencicnadn, ao contrário do alega em seu depoim:mto perante esta
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Considerar que seus ganhos provenientes de seu mandato
de S_enador estão subestimados em termos reais, JX>is não foram
c_onigidos mês a mês, não prejudica essas comparações, tendo ~m
vista que nos dois anos anteriores (198cf e 1990) as aplic"},ões financeiras equivaliam a pouco mais de 20% desses ganhos 1• Então, essa explosão de rendimentos no mercado fmanceiro s6 pode
ser explicada, nesse_ ano, por uma situação que foge totalmente aos
parâmetros veri.fiéados nos anos anteriores. Indubitavelmente, algo
extraordinário aconteceu nas colllas do Senador Ronaldo Aragão.
3A.3AJ. Atividade Rural
É curioso notai que em 1991, pelaprimeiJ;'a ve_z, o Senador
Ronaldo Aragão ajireSentou o anexO .à Declaração relativo à atividade rural, que lhe deu um resultado financeiro líquido de
Ct$50.197.700,00, representando um valor equivalente a 147,88%
de .$CUS ganhos cómo parlamentar e cotista da fuma acima citada.
Reproduzi~os · abaixo seu · depoimento ·Desta Comissão
quando inquirido sobre o assunto:
__ ,.·o Sr. Rdator (Dirceu Carneiro) -_Prosseguin-do~ então.. .
.,
Nêsse ano de 199ú,'portanto, nãq consta nenhuQI
rendimeiito ·de origem ·agrOpecuária.
Em 1991, o rendimento da agropecuária representa o dobro do rendimento de Senador. Por exemplo,
só para dar uma referência:, foram valolú- bastante- volumosos, em tomo de 200 mil dólares.
V. Ex"" poderia discorrer sobre esse fato?
O'sr. Ronaldo Aragão- O rendiinento da agrO- pecuária, nãó sei se o -dobio, mais foi mais do que a per-'
-- cepção do Senador. Tudo ,está declarado no I;rnposto de
Renda. tenho documentOs que o comprovam.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - Em 1992, a
propriedade rendeu como em 1991? Foram altos os rendimentos?
O Sr. Ronaldo Aragão Ela teve rendiruentos.
Através <!a correção da inflação, pode até ter rendido
mais, bem mais.
O. Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - Nesse caso,
Senador, jhá nma diferença entre o património e renda.
Estamos tratando exclusivamente de renda, e a indagação é procedente, quero explicar a V. Exa, pelo fato de
200.cabeças de gado renderem 200 mil dólares num ano.
Gostariru:p.os de ter uma fórmula mais conveniente, porque eu sou do ramo também e gostaria de aprender um
pouco mais.
O Sr. Ronaldo Aragão - Mas não sei se foi só
esse rendimento. Não tem atividade agricola? Deve ter
atividade. agrícola.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - E o que seria,
então, Senador?
O Sr. Ronaldo Aragão- Venda de feijão, venda
de arroz, tudo isso é atividade agrícola.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) -.E isso nos 100
hectares?
O Sr. Ronaldo Aragão - Não só nos 100 hectares, mas também há o arrendamento.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - V. Exa tem
quantas propriedades arrendadas nesse sentido?
O Sr. Ronaldo Aragão - Tinha, Senador Dirceu
Carneiro. Hoje, não tenho mais. Só tenhO essa e aquela
que eu agreguei.
91 De mais a mais, os rendimentos das aplicações finaiX:eims também não estão
corrigidos mês a mês.
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bém tem infra-estrubJ:ra nessas_ fazendas? Casas, cercas,
Íratores?
·

O Sr. Rdator (Dirceu Carneiro)~ Nesse periodo
de rendas tão expressivas V. Ex• tinha ...

O Sr. Ronaldo Aragão (Dirceu Carneiro)- Com
que áreas?
O Sr. Ronaldo Aragão - No Estado de Rondônia tinhamos uma área com mais 100 _hectares e_ çutra~
ãrea
mais 50 hectares.
•:
. O Sr. Relator (DirCeu Carneiro} O que se produz
nessa ãrea?
. __
O Sr. Ronaldo Aragão - Aquilo que eu já falei:
arroz, o_ feijão e teve. café. tambétp.._e,D} 199l,_t~to na
minha área quanto na _outra área. Não,.só ativi~e.de__
boi... "
Com relação à pecuária, o SEnador declafQU em 31 de. dezembro de 1991, no item relatiyp !1 moviment{lção_ do rebapb.ÇI, qu5}
possuia 512 animais, nascendo, no decorrer de 1991, outros 140,
promovendo, ainda, nesse mesmo ano a ven.cl?. de,360 res!!S,_o que,
determinou um estoque final, em 31 de dezembro, de 199l,d~ 292
animais. A atividade pecuária c:Jo Senador é, d~ididamen~ .in-_
compatível com sua_ ba~ fisic~ .d~ _exploração (102 ba) e o arrendamento de terras para realizar tal criatório (mai~ 150 ba), mesmÇ>.
92
com a adoção da parceria conhecida como meação • As exp,iça-,
ções a esta Comissão, embora_ bas_tant~ questionáveis, seriam _a_té_
aceitáveis se oS dados _:t;elativ9~ _a seus cré~~ J:mncários neste
mesmo periodo não fosseni CõrpProvaàamen~. ~ôJII.alos.
Vejamos seus .arrozoadqs e esse respeitp Ettn seu depoimento nesta Comissão Especial. registrados na pá~ 39 das noras traquigráficas da reunião.
. c .' ., ·· •
.·
O Sr. Rdator, (Dirceu Carneir!>1- Quantas cabeças comporta essa inicial que V. Ex' explorou, de 108
hectares?
.
,,
O Sr. Ronaldo Aragão - A 'de 108, hoje, deve
ter umas 200 reses. que já é muito. ·pa.gí a -_épOCa. Mas em
Rondônia há a questão de dar a D,l~~ ,no gado. ~.uma
atividade em que se dá a meia: o ci~o tem a propriedade: ele cuida do gado durante tp:p _~apo. o que nascer
fica à meia: se nascerem dois bezerros,_ ~m é dele e. o outro é de quem dá. _E;ntão, hoje nessa_ propriedade há em
tomo de 180 a, 200..c..abeças, não sai dire~o.
O Sr. Rclat.or (Dirceu Carneiro), São matrizes?
O Sr. R o na!do Aragão - São matrizes.
O Sr. Rdator (Diroeu Carneiro) E trambém nesse sistema a que V: Exa acabou de f~F ,referência, nesse
sistema de meia?
~
O Sr. Ronaldo Aragão- NNãQ! isso é meu.
O Sr. Relator (Dirceu Carnoil;o) - Ah! Esse é

com

J

seu. o Sr. Ronaldo Aragão - O outro gado é que dou
para que o cidadão na sua proprieda4e cuide a meia.
.,
Deve ter mais urnas 250. O Sr. Relator (Dirceu Camei:ro)-'- V. Ex• neste
caso, tem duas mod.alidades de exploração: uma, à outra,
própria. Amabas de gado de cria?. . . ,
O Sr. Ronaldo Aragão - Não. há um pouco de
gado de cria e um pouco de gado de corte.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - De cria. em
tomo de 35 a 40% de corte, 60%.
-'.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro)- V. EX' tam-

92 Nesta modalidade de parceria. o pe<:Uarista utiliza tems alheias para servir de
criat6rio para seus animais, dividindo_os animais nascidos du~te essa parceria com o ·
proprietário das terras .r

.

- . O Sr. Ronai"do Aragão..:. Trator eu comprei ago-

ra. Eu tinha um emprestado: curraiS, etc.?3.

- -

.·. Para uma propriedade com uma rentabilidade tão significativa, presume-se deve haver uma acompanhamento técnico-gerencial de alto nível com informações precisas Sobre a atividade. Não
é o que se obsetva no diálogo acima. Em seu depoimento, o Senadot:.Ronaldo Arag~o relata C<?IDO a~stra esse_s negócios:
".0 Sr._Rehltor .(Dirce:u Carneiro)- V. Ex• admi. nistra essas· atividades direUlmente 00 tem ~ncarregados?
. O Sr. Ronaldo Aragão.- Tenho encarregados,
mas verifico pessoalmente esses assuntos; vou sempre
..

~M

.

.

' ' Em Se~ depoimento, o Senador Ronaldo Aragão mencionou
ainda que obtinha rendas de ativjdade rural em ~xplpração agricola_
(eafé, arroz, nnlho e feifão) de suas próprias terras e de propriedades de terceiros. MIIlllOU que quando ultilizava terras alheias o fazia sob. a forma Q'l parceris, destinando de 30.% (café) a 20%
(demais cilturas) do remlimento da cultura para o.dono do imóvel
explorado. Informou, também. ·que não ultilizavª- q11alquer crédito
ruptl para fmanciar ~a "lavoura. .
.
-.- - -. _ _-Em ~_eu,depoimento nesta ComisSão encontram-se melhores
explicações para essa relação de parceria:
'O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) ~ Ela teve parceria? V. Ei• teve parceria na produção desse ano.?.
.
-[1991] .
· O Sr.· Ronaldo Aragão - TD:ilia. Em alguns ti. Dha.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - Em que moldes aconteceria essa parceria?
O Sr. Ronaldo Aragão- Vinte porcento.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro):.... V. Ex_a ofere-

ciã20%.

" .

·-·

O Sr. Ronaldo Aragão --20% do produto e pa-·
gava mais um salário para quem ficasse tomando conta.
Quando era o café, você tinha uma parceria de 30% _e_~-
ria que dar o veneno, etc, esse tipo de coisa.
. · O Sr. Relator (Diroeu Cameirb) - Quantos pés
de. café V. Ex explorava?
=
O Sr.Ronaldo Aragão - A primêirã vez, em· torno de 50 mil pés de café?
·
·
O Sr. Rdator (Dirceu Carneiro) - - Que área demanda 50 mil pés de café?
. ·
O Sr. Ronaldo Aragão- Ai, isso depende do loCal. Se_ for no sul é uma área. se for em Rondônia, dependendo da área de Rondôuis, e qulra ãrea.
O Sr., Relator (Dirceu Carneiro) - V- Ex• nãO
tem idéia. ..
O Sr_ Ronaldo Aragão - De quanto e área não-.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro)- Mas ela se situava nos
108 hectares de sua propriedade?
O Sr. Ronaldo Aragão - Não. Havia -ou tias propriedades. Nesses 108 tinha em tomo de 5 alqueiras, 6
alqueires, entre 6 e 10 alqueiras.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - Alqueire paulista ou
O Sr. Ronaldo Aragão- Alqueire paulista, que é
24 mil e 200 metros.
93 Páginas 41 e 42 do depoimento.
94Páginas 39 do depcimm.to

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Quarta~feiia

Z9 ·3659

Neste caso, há um grave ilícito ftscal quando o contribuinte
informa, em sua declaração de bens, que até 31 de dezembro de
1991 havia aplicado uma substancial quantoa de dinheiro na aquisição de uma casa sem que efetivamente o tenha feiro. empéstimos?
-Mencion~ ainda, que a -coostrução da casa de Cacoal - RO
O Sr. Ronaldo Aragão --Não tomeí einpréstimo
algum.
....
já. vinha sendo toCada há um certo tempo. e não Só' durante o ano
O Sr. Relator (Diroen Cameiro) ~·Nenhum em. de 1_991, CO}llO es.fá declarado. Vejin:ios seu depoimento:
'O Sr. Ronaldo Aragão - (...) Essa obra é de
préstimo?
1978 e está em construção na Avenida Castello Brnnco e
O Sr. Ronaldo Aragão - Até Jl0Itl1le os rendi~·
até hoje não terminou." (n.t.~ p. 40).
mentes foram os que declarei no imposto_ de Renda. To.
Com relaçifo à Dinasa há uma comprovada falsa declaração
dos ·estão no Imposto de Renda. Assim de cabeça, é
difícil, mas todos' estão declarados no hnposto de Ren- do Senador que arrolcu suas cotas de participação nessa empresa
da/~5
-'
como integrantes de seu patri.m:ônio já em 31 de dezembro de
3A.3A.2. Análise sobre as principais alterações na declaração 1991, em discordância, portanto, com a primeira alteraçãocontrarual da Dinasa, tealizada, posteriormente, em '27" de -mâiô de,
de bens
Com relação aos bens que passaram a integrar o patrimônio 1992, justamente com o objeiivo de admitir o Seiládor ~ Ronaldo ·
do Senador Ronaldo Aragão nesse ano, há as seguintes observaÇõ- Aragão Como Sóéio-cotista, "qUe entrou com o- equivalente a
r'"'
• . ~----j·' ' ' -, ,. ' C:t$22500.000,00 '(não coincidente, todavia, com o valor declaraes:
.
. ·a) o -valor de seus bens foi- mcrementado -- em· do em 31·12.91 de Cr$29.124.113,86).
Sobre este assunto, seu depoiniento nesta Co.nüSsão forD.OC.e ·
G$!35.382.612,00. Cotejando·se esse'vàíor com seus rendimen·
tos· de parlamentares e_ c<Xista _ d~ _ f!P'a _: coni.ercla.f irifotn:lações que· riãá êstão em- coiiSoriâD.Cía -coin os dados doeu~·-.
(G$33.943.899,00, ou cerca de US$7(Ül00,00), obtériJ.-se equi' mentais· Oficiais dessa empresa. São suas palavras: _
11
No fmal de 1991 início de 1992, eu, como não valente a, praticamente, quatro -vezes esses ·ganhos; -~or conseandava,
vendi a mioha parte para um dos sócios. Quanguinte, o que causa pexplexidade não ê tanto -ifVãlof do incremCnt.O.
do dissi Que não recebi esSa parte hquve um. certo gracedo patrimônio, mas o fato desse patrimônío ter aumentado, _fundajo na Córl:llsSão Parlamentar Mista de Inquérito. Vendi e
mentalmente, em função dos ganhos de aplicações finance:il-as e
não receb.L A dívida ficou pendente durante um certo '
de atividades rurais e somente nesse ano, de forma abrupta;
tempo e ninguém pagou. Então, as cotas da Dinasa voJ-.
b) durante o ano de !991 informa, pela primeira vez, qua·
· taram pata i; Senador Roualdo AragãO, qile foram vendi·
tro grandes negócios (correspondendo i G$!3!.302A52,70, ou
das no"amente em março de !993, bem antes da
cerca de US$250,000) ·que foram' responSlivels"por 97% daquele
inStalação da CPlVU, conforme documento anexado ao
:inCremento total de patrimônio. São os s6guinie SOS itenS respOnsáprocesso."97
__ _
_
___ _
veis por esse aumento expressivo do património: _ __NO que_ diz tespelio à Nutriente, o Se~do Ronaldo Aragão
I -Imóvel residência no SHIS, QL 8, Coí:ijunto 3; Casa I',
em Brasília- DF. Adquirido em leilão da Telebrás em 26-9-91. afuma que o valor (declarado em 31'12·91 como sendo sua parti·
cipaçãó i:Ja. emprCSà.) é eQuivalente ao valor do terreno conseguido
A ser pago em 10 parcelas. Valor declaiado: G$52.178.!44,93;
ll - Construção em andamento em lote urbano de 640 m2 poi' ele junto ao Poder Público para instalar a indústria, deixando a
em Cacoal - RO, à Av. Castelo Brauco.· Valor declarado: díviWJ. ~ sua participação ocorreu sem um efetivo diSpêndio de dinheiro~ Conforme _seu· depoimento neSfa Comissão.
Ct$35.040A!2,00;
o· Sr. Relator (Dirceu Carneiro)·- Pói exemplo,
ID - Investimento na empresa Dinasa Sociedade Automotia Nutriente foi adquirida nesse periodo?
va Ltda. em Cacoal - RO, para integralização de capital social.
O Sr. Ronaldo Aragão - A Nutriente não foi adValor declarado: Cr$29.124.113,86;
·
quirida~ à Nutriente foi criada.
IV - Quotas de capital da Nutriente lud. e Com. de AJimen.
tos Ltda. Valor declarado: G$15.000.000,00. ·
··
·
o· Sr. Relator (Dirt:eu Carneiro) .:. Cciada!
Em seu depoimento o Senador Ronadlo Aragão mensocaba
O Sr. Ronaldo Aragão - Sim A Nutriente foi
alguns aspectos sobre os bens acima destacados. Adverte que não
criada paulatinamente. A doação feita do terreno para a
pode pagar as prestações relativas à aquisiçãO da casa da Telebrás,
construçãO-- porque, em Catóal, há o setor industrial e a
estando, por essa razão sendo executado juçlicialment~ Vejamos o
Prefeiturn doa para que quiser- foi 15 milhões. E isso
que está registrado:
_
_ _
- -'- paulatinathente. não foi de -uma vez. O mesmo ocorreu
O Sr. Relator (Dirceu- cameú-0) ~ V. Exa afrrem relação a construção, esse capital demorou e.til tomo
mou há pouco que a casa no Lago ainda não foi liquidade um ano.1198
'
·
da.
. 3.435. A Empresa Algonorte
- - 0 Sr. Ronaldo Aragão - EstoU com ação judicial
"O Sr. Aloízio Mercadante - V. Ex a tem partici_
para, feito pela Telebrás, liquidação. Deve ir a leilão.
~ _ ~ a<!ionárla, através çle suà esposa, nà Alganorte.
O Sr. Ronaldo Aragão- Sim, mas que não é construtora.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro)- V. EX' já ha·
via oferecido uma entrada, evidentemente. Em que ni_ O Sr. Aloízio Mercadante- E essa empresa tem
véis foi essa entrada. Quais foram os valores?
uma sociedade ÇXJm o Bane;spa e o Banescor?
O Sr. Ronaldo. Aragão ., Valor? Como assim?
O Sr. Ronaldo Aragão - Não, não é uma socieNa époc~ um valor que a licitação rezava, -não me lem. dade. O Banespa emprega, aplica os recursos da Sudam.
bro. O edital diz. Depois ficariam dez presta@s, que
uma parte- aplicou, não aplica mais=-, aplicou uma parnão foram pagas, porque não se teve condições 1i96
te dos recursos do Imposto de Renda."

O Sr. Relator (Dirt:eu Carneiro):... Ccino em.1989
e 1990 não houve rendimento, como V. Ex• explica esse
expressivo rendimento em 1991? V. Ex• tOmou grandes

o

95Páginas 42 e 43 depoimento.
96Página 45 do depoimento.

97 Página 11 do depoimento.
98 Página 59 do depoimento.
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A respeito da Alganorte, o S.euador Ronaldo Al:agão afrrm.ou ser uma empresa algodoeira- Algonorte S.A -,uma sociedade entre sua esposa um Dr. Paulo Henrique, o Sr. Neirival
Pedraça e o Ba,nespa99, este interessado em incentivos fiscais na
área da Sodam (pâg. 44).1ndago pelo Relator sobre a existência de
I!lllis de. uma empresa chamada Alganorte, o Seuadotat"rrmou saber da existência de apenas uma ,empresa com este nome.
Além disso, o Seillldor afrrmou acreditar que a Algonorte
"deve estar plantando(... ) Ela tzansforina, compra
o algodãO e tiansfomia·-em pluma. E o des-caroçamento.
(...) Tudo isso está !Íaqi)ilo que o projeto, aprovaâo pela
SUdene (sic), concede."100
Ao frilal de seu depoimento, ante o 'desejo do-Relator de
conV""')' sua esposa a depor, tanto para esclareCer algtins pontos
SObre a ,Associação Beneficente J: R.: Al:agão qlia'nto sobre à Algonorte, o Senadbr Roilllldo Al:agão" dispô-se a, no lUgar desté depaimento, apresentar -documentos comprova.I)Cló - ã _situação ·das
empresas Alganorie- que, aesta a!tura,.admitiii'serem dilas (pág.
66). ~te~ Q.çcu!llentos nãó foi:à.ID eii.tregues a esta: ComissãO.
·
~A.4Análise · ·
·
· · · ·• ·-·-· ·
· ·
' ' · EssaS á.legações, no ei:J.tanto~ agravam as acusações- coD.trã o
Se,nador ao invés de favorecer sua âefesa, jâ que· haveria-a ~ecessi
~ de ser ~Sfifléaôo -o d~~ dos elevadoS reil~eri.tos originários das apliéaÇões fmáncélrâs <.:nia atividade' rurál atiav~S da
aquisição de outr9s bens não ~,!arados ou<!<; sí'Jdos ~os eijl
31 de dezembro de 1991 com~~ve1s com os mgressos de recursos
fmanceiros nessê lmó..
•' .
. }
Embora refute aS aCuSâÇões de eoriqu&:iiD.ento qde lhe são
feitas, o Senador Ro:Daldo AràgãO- il.ão- CôhSego.iU; eiitretiinto, até o
mome:nto, ju~tj.ficat õS elevado~ rend~tos de sUas aplicilçõeS fi~
'nànceiras. 'Diante da constataÇru> de creditqs_ bâncãiios vultosos
dUrante o período em que o Senador foi relator Setorlal para ·o seg:
'níénto energético '(1989 e 1990) e, porteriOI'IIIciiie. Presidente da
CMO (1992), toma-se dif'lCil extmir qualquerilação que DãO estabeleça um nexo causal entre eSses fatos ~e 'O Eõtupõrtaitielrto de
seus negócios e finanças pessóàis.
-- -- _,__--_ --=--=------'
Caso o Senador Ro~ldb Aragão não' tiVesse obtido esses
'mega-rendiinêntoS fmanceiros: seu-coxítã.doSDão 'térút ''tra001hado 1•
com tantas :•conias de ch~s~". pois deprêeride:se das infóiniações prestadas pelo-Senador peran-te esta ComisSã.ó uma preocupação
em demonstrar que suas Declarações de ImpoStifde Renda obedeceram aos critéiibs legais em v'igor, não havendo qualquer co:otestação aos dados declarados por parte da Receita FederaL Ora, é de
todos conhecida a dificuldade que os órgãós !n'butários têm para
apurar o rendimento_ de atividades agrlco!as. Ná Secretaria da receita Federal sequer há pessoal especializado ái-ea de economia
agricola e mesmo a cobrança do imposto tenjtoi:ial rural somente
após a promUlgação da Cànsiituição de 1988 passoo para sua esfeo

na-

ra de atribuições. Desse modo, não é dificil_aos proprietários usarem imóveis 11lrais para "esquentar'' ganhos iiícitós.
No transcorrer da investigação promovi~ por esta Comissão foram sblicit.adas ao Senador informações _qUe julgamos relevantes para o esclarec~ento de sua situa-ção :díã:rite--das_~weit.as
levantadas pela CPMI. E o caso, por exemplo, da Declaração de
Imposto de Renda relativa ao exercício de 1993,_que não foi apresentada, a despeito dos reiterados pedidos nas diversas fases dessa
investigação. Tõdo contribuinte guarda, pelo- Dienos por cinco
anos, uma cópia dessa declaração. A recusa do s.iilaâor, agom defmitivamente caracterizada, em fornecer tal do~entoa~vam as
99 Sscgundo o Se~r. a participação do Ban'espa rei •~'"insignificante" (pág. 6$
do depoimento).
_ ___
t00Págica45dodepcimento
-------
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suspeitas que sobre ele pesam. Por suivez,.O desinteresse do Se~
nador em comprovar seus ganhos de .atividade agrícola através de
uma acurada demonstração técnico~co~Jábil_conduz-nos à inexorável conclusão de que aqueles dados são quase que inteiramente irreais. E, por fim, se seUs rendimentos de aplicações financeiras são
lícitos, resultantes de suas atividades empresari.a:is, haveria plenas
condições de justificá-los.
Quanto à Algonorte, os documentos examinados pela CPMI
indicam a existência de três empresas com este nome:
__ -a) ALGONORTE- Coméreio e Participações Ltda., (sem
inforiiiíição quanto aos sócios);
·. . · ..
_ .b) ALGO NORTE --Algodoaira Norte Ltda., que teria como
sócios Sueli ALves Aragão, Paulo He_nrique Almeida e a prinielia
Algonorte- Comércio e Participações Ltda., e
c) ALGONORTE S.A, que teria como sócios novamente
Sueli Aragão, Paulo Henrique Almeida, Algonorte - Comércio e
Participações Ltda., e três empre~as do grupo Banespa: Banespa.
Banescor e Banseg. _ . _
Em seu. depoimento, o Senador_a princípio negou a existênc~~~~is de uma empresa com o nome Algon_octe, para a seguir
admitirliãver mais de uina (''mas ~sso aí é "Q.ma s6'!, pág. 45). Além
disS?, declarou ser o.Sr. ~eiriv~l P~ça oUtro sócio Qa Algonortc
S.A, fato,confinuado pelo próprio Sr. Neiriva! ao prestar depoimento a esta Comissão.
. .
- _ N~sse depoimento, o Sr. Neirival Pedra~ c:Onf'mnou a existência de doas Algonorte (ltda. e SA), embora tenha afrrmado:
. , - - - .. "..0 Sr, )Seiriva! ~odrignes Pedraça- A Algonorte, na realidade, é UJP.a s6. Traia~~-48.~ ~mpresa
cuja função é õ beneficiamento do algodão. ExiSte tam- bém a Algonort~ Ltda., que é exaf.alnente a Algonorte
___ que participa da S.A. Quando se monta uma S.A, são
vendidas açõesno mercado; ea Algooorte é Ltda. A'D.
-- Sueli, esposa do Senador, é sócia, ieDi pliiiicipeção
Algonorte SA. Na realidade, essa empresa é quo deu
origem a Algonorte."101
__ .A _respeito das atividades da. empresa, o Sr. Neirival aírro-

na

mou.:

"( ...)é u~ empresa que tem hoje um patri~~
avaliado pela Sudam e _é tida como um dos exemplos de
_projeto para Rond.ôJ:W! na área agticola. •• 102
depoimento.

O Sr. Nenival afrrmou ainda que a partici~ção do Ban~P.
à política de incentivos fiscais para as empresas que in~
vestis&emna área da SUDAM (pág. 4).
- lnteressantemente, mais adiant.e o Sr. Ne!rlv,al Pedraça co.menta, de passagem;
O Sr. Neirlval Pedraça - Sobre as atividades
empresariais (do Seuador Ronaldo Al:agão) não tenho
conhecimento. Tenho conhecimento s6 da parte de que
sou acionista, porque sobre esta sempre procuro me informar.
O Sr. Relator (Dirceu Carneiro) - Elas vão indo
bem?
O Sr Neirival Pedraça - A empresa ALGONORTE SA aparentemente está bem; pelo menos os balanços que tenho recebido aparentemente estão.
O Sr. Rdator (Dirceu Carneiro) - São lucmtivas?
devia~se

101 Página 3 do dcpoi:m:cto.
102 Página 4 do dcpoi:m:nto,

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Neirival Pedraça A ALGO NORTE ainda estâ eni fase de implantação. No seu projeto está escrito que sua implantação levará o periodo que for
necessário, tanto é que o perlodo que temos de caréncia
é exatamente o periodo de sua implantação. A ALGONOR'IE é uma empresa que ainda está em fase de implantação."103
.
-- ..
.
Quando, a seguir, o Relator indaga a respeito deste.emprestimo:

"O .Sr. Relator (Dirceu Caíneiro) ,- A ·ALGONORTE recebeu emprestimo para ser utilizado durante a
implantação, sem prazo determinado para prestação de
contas, ou coisas·dessa natureZa?
O Sr. Neirival Pedraça- Excelência, esse projeto ALGONOR'IE encontra-se na SUDAM A fase de
implantação é determinada pam todos. Crióti-Se eSSã linha de crédito da SUDAM como um inCentiVo, ãfuda na
época em que se precisava habitar a 'Arilai.ôirla. EntãO,
há empresários de Sãó Paulo que têin projekis da SU-
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t.Rdas "do Deputado Aloízio Mercad .te, de. propriedade do pr6prio
Senador.
4.Condusão

A análise de todos os elementos constantes no ,processo, nos
termos dos argumentos até aqui expostos neste parecer, pennirenos concluir que. o Senador RQnaldo Aragão ..dotou pro<edimen-

t.O- incompatível com o decoro parlamentar em pelo' menos duas
situações: no ano de 1991, ao recebf'i· ·~~da Colistrutora
Mendes Júnior e d~ outrP"' fu_n~es que não identificou; e no en·
vo.vim.ento com a Associação Beneficente J.R. Aragão.
4.1 Percepção de vantagens indevidas em 1991
Efetuadas as correçl5es ilos cvalores calculados pela Subco.missã?_de Ban~s ~ CPMI.~ Orçamento, v~~~~e que os
_créditps bancários dg Senador RçmaWo Aragãg foram atípicos em
o"tubro de 1994), durante pratiC!Imente todo o ano de 1991- em

especial no primeirO semestre- e nos meses de janeiro e julho de
1992 e abril, maio e setembro de 1993..
··
· ·
J)esses ~?.<!os indicap_o~.--~~e e~ atenção o ano

de 1991, devido ~ao expressivo D;J.6ntan.te de recu.rso.s creditados
nas contas do Senador (US$673.234) e ao fato de US$309.335 ha-

DAM investidos em Rondônia que, quando verificamos,
constat;a-se que nada·existe. Eles só pegaram ·6ihcentivo
fiscal e'nnnca atu~ Hoje; álgurilaS pesSOaS, que estãO
aCredilaudo no Eslado'de Ronci&lia; que sãó âe iá, estãÓ
buscando esses recursçs da SUDAM, que é um incentivo para o desenvolvimento do meu estado. Esse projeto,

verem sido identificados como dep6sitos originários da Constri.tt.óJ:3. Mendes Júnior.,
·
E~bora a reai movimentaç_ãc? ,Para e_sses -~itoS nãO tenb~
ficado plenamenty .e~larecida, ,bá ~lo menos ,dois fatos importan-

essa liuha de oomo é definida, é a própria SUDAM, e ela
estabelece que o petfodo de implàritação será igual ao de
càtêhéià~ Se vooê.levar I Oanos para implantar o ~rojeto,
terá I O anos de can!ncia para começar a pagá-lo." 04

verbas significativas para obras executadas pela COnstrutora Mlin"-

A evidente confusão entre as diversas empresas de nome
ALGONOR'IE parece ser um artificio para difiCultar o rastrea.tnento· das obrigações entre elas~ Mas O que realmente chama a
àtenção é' esse einpreStiino veidadeiraniente priviieg;.do para sua
inslalação, oon:i praro de can!ncia determinado pelo tomador do
empiéstimo. Embora a origem desses recurSos lião teuha ficado
clara, quer proveuham do BANESPA ou da SUDAM, trata-se de
evidente malversação de dinheiro público em beneficio de um partictilar.
-De maior importância é a: parte faVorecida por este empréstimo. De fato, conquanto oficialmente o Senador Ronaldo Aragão
lião seja sócio da ALGO NORTE S.A. ou da ALGO NORTE- Algodoeira Norte Ltda., durante seu depoimento na CPMI o Deputado Aloízio Meroadaute afirmou que o próprio Senador participava
de ALGONORTE, informação não contestade:
"O Sr. AJoízio Mercadante- V. Ex a tem_participação 'acionária, através de sua esposa, na ALGONOR'IE.
O Sr. RonaWo Aragão - Sini, mas que lião é

construtiva.

-- -

O Sr. Aloízio Mercadãnte- E essa empresa tem
uma sociedade como BANESPA e o BANESCOR?
O Sr. Ronaldo Aragão - Não. não é uma sociedade. O BANESPA emprega, aplica os recursos da SUDAM. uma parte - aplicou, não aplica mals -, '/Elicou
uma parte dos recursos do Imposto de Renda Iá." 1
Estes indícios, portanto, apontam no sentido de o Senador

Ronaldo Aragão ter obtido benefícios significativos para·uma empresa de propriedade de sua esposa- ou, nas palavras não consta103 Página 22 do depcimento.
104Página 24 do dcpcimento.
105 Página 25 do depoimento.

tes que podem explicar a relação do. Senador oom a Construtora: o

fato de ter exertfiçlo o_ cargo de Subrelator do Sistema_ Eletrobrai,

rlo ano anterior abs créditos (1990), quando foram oonsignácÍaS

de.

des Júni6r; e o fa\0
em 1991, te( sido o Presidente da Comissão
Mista de OIÇa!llO!lto.
_ A versão apresentada pelo Senador para juStificar o signiji-

cativo aporte de i-ecursos- de que eram destinados a cobri.i despesas ---de campanha_ eleitoral --pode, ~ refuu,.qa ç:çm. base n,o~
segu.i,n~fatos: :;; _
_,.
..
..
, . .-,,

a) a difere\J.Ça eiÍÍre os vaiorés dos cÍ-éditos e dos débitos nas
contas bancárias, no primeiro semestre de 1991, é de US$261,982;
b) diferentemente do que alegou o Senador, os .recursos da
0>nstx_utora Me-q.de~ Júnior ingressay!'Dl em .su~ ,conta no B~co
do Bragil. Subagêri.cia Senado, e_ eran;t ;iplicados em Fundo-Ouro;_
· c) os valores das aplicações, enibora aproxhnados, eram diferentes das impattâncias creditadas, C? que faz c_rer que o Senador

não-distinguia seuS recursos pessoãiS daqueles originários das~~~

laborações1\
•
d) o Sellllflpr, .ao depor peranie a CPMI, não contestou a
afirmação do Depútado Luiz Salomão de que os recursos lião poderiam ser explicados como contribuição de campanha;
e) a testem])uha de defesa, Neirival Rodrigues Pedraça, responsável por repassar os l'OCUl'SóS do Senador ao PMDB de Rondônia, af'umou .que os gastos de i991 ficaram em tomo de
US$100,000, porlauto, bem abaixo dos recursos recebidos pelo
Representado.
,
Além desses fatos, deve-se recordar que o Senador R analdo
Aragão ficou de jp.entificar uma lista de créditos :individualmente
superiores a US$10,000 efetuados em·suas Contãs, bem como trazer aos autos os documentos que comprovassem a sua versão de
que as "colaborações" destinavam-se a cobrir despesas de campanha. Não houve da parte de S. Ex', no periodo fiXado para as diligências, qualquer esclarecimento sobre a referida lista de depósitOs

e as explicações sObre os gastos de campanha limit.aram-se ao depoimento do Sr. Neirival Rodrigues Pedraça, que apresentou documentos que comprovam gastos de apenas US$36,949.21, no
período de 1991 a 1993.
·
·-No. ano de 1991, coincidentemente, o Senador Ronaldo
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A.Iagão apresentou _uma sensível evolução patrimonial: conforme
já mencionado, declarou haver adquirido uma casa em Brasllia,
realizado obras de construção de Outra casa ein Ca.cOal- RO, adquirido cotas da empresa DINASA e criado aempresa NUTRIEN-

ano de 1991, com subvenção social do Ministério da Ação Social
superior a 500 mil dólares - todas ligada! a parlamenlareS - está
aquela que leva o nome do Senador. A Associação era utilizada
para· fms eleitoreiros, divulgando o nome de seu patrono entre a
população carente do_ Estado de Rondônia, vivendo exclusivamenTE.
Essa evolução, correspondente a cerca de US$250,pü(J, _foi _ te dos recursos de subvenção partir do recebimento da mesma.
incompatível com os rendimentos de Senador, correspondentes
São indicadores do elevado prestígio, que indicava a Assoa cerca de US$70,000. De acordo com os valOres declarados pelo ciação, apesar do fato de não estar esuuturada, nem ter funcionaRepresentado à Receita Federal, o que permitib.'à eVOluÇãO'patri- mento- satisfatório, para pleitear subvenção; também, o fato de
monial foram rendimentos fmancefros_ c da atíVidaâ.e agro~ária. empregá-la na compta de bens de capital e.de não. prestar contas
Todavia, esta Comissão ESpeCial queStionou os valores_ ded<!rados no tempO legal sem qualquer interpelação, nu ma acintosa desobepelo Senador Ronaldo Aragão-: ·piiineiro, para 'obter rendimentQs
diêndá à lei. O Senador; que fu.e emprestava o nome e a quem hofmanceiros tão expreSSivos, o Senador não contava com ·recntSos menageava, foi, em 1991- ano da liberação da subvenção aludida
próprios e se utilizou de recursos qUe ingreSSaiai:D. indevidame~ -, Presidente da Comissão de Orçamento, após disputa acirrada
em suas contas br.ncárias. Como o~ da Mendes Júnior; ~poiS, em que foi escolhido pela sua Bancada.
mesmo tendo em conta esses ·rerursos, a propriedade rUral do Se- 4.2.3__ Aqui~ção de ambulância pela Associação Beneficente
nador não poderia apresentar rendimentos tão elevados·- Supe:. J.R.Aragão
riores ao valor da propriedade - sobretudO -qúando J:!.OS anos
Ao tempo da aquisição dos veículos, o_ Senador era proprieanteriores ( 1989 e 1990) não geraram qualquer renda, segundo as tário da empresa no percentual de _45%. Concomitantemente, houdeclarações do Senador à Receita Federal.
·
ve alteração consi~rável do capital social da empresa, com vistas
Para esclarecer esses rendimentos considerados suspeitos ao desligamento de -~ua Excelência, realizado com vultosos lucros.
pela Comissão Especia~ o Senador comprometeu-se -a- apresentar
- Assim, c;oncluH;e que_ a influência pessoal empregada pelo
documentos de seu contador.., bem como_ a Dec~a_;-ação _do lthpostO ' Senador Ronaldo Nagão para obtenção de recursos públicos, em
de Renda de 1993 (ano-base 1992), na qual ~e pOderia canstàlar a flagrante desobediência a dispositivos -legais, carâcteriza abuso
evolução dos rendimentos de atividade a~ária. Também das prerrogativas parlamentares, e a destinação desses recursos
esta providência deiXou de sCJ; -àdotada pelÕ Répresentado, fato -:-__ via entidade priva~ sabidamente vinculada ao Congressistaque apenas reforça a convicção de que os valotês declarados -em para aplicação em proveito próprio, configura percepção de van1991, no que se refere aos rendimentos, repreSentaram um mero tagem indevida -ambas hipótese~ definidas. constitu.cional e refechamento de conta para justificar uma significativa eVolução · gimentalmente, como procedimentos incompatíveis com o decoro
patrimoniaL
parlamentar.
4.2 Associação beneficente J.R. Aragão
_ ~
4.3 Decisão
Do estudo minudente dos autos, quanto às_acusaçaes dhigk
Isso posto, concluímoS, de :acordo com o disposto no § 2°
das ao Representado, ligados à Associação Bêtietieente J .R. Ara- do art. 33 do Regimento Interno do Senado F.ederal, pela apregão, resta comprovar que;
__ , •
" _.
sentação do ProjetO de Resolução formulado a seguir, pedindo
4.2.1 Vinculação do Senador Ronaldo Ai-agão cOin a Asa cassação do mandato parlamentar do Senador Ronaldo Arasociação Beneficente J .R. Aragão
.
gão.
A Associação teni o noine do Senador. Fói Tonelada por sua
-Quanto às denúncias do Sr. ~eirival, de que no ano de 1992·
esposa, familiares e amigos. Instalou sua sede- na: residência do Se,.
foram movimentados- US$1,800.000 em "esqUeina' 1 paralelo ao
nador. Teve, à frente da Su"a Di@toria Provisórià, a esposã do SePartido e coordenado pelo Senador Ronaldo Aragão, bem como ·
nador.· A irmA do Senador ocupou, desde a fundaÇão -da
um possível empréstimo irregular à empresa ALGO NORTE, não
Associação, a posição de Tesoureira, acumulando, contra-norma
foi possível a esta Comissão ESpecial realizar aS inVeStigações. SO:
estab.ltária, Corii -a- de membro titular do ConSelho Delibepl.tivo;
bre esses assuntos, com base na aplicação an3.16gici das nornias
dessa fmma, planejava., aprOVava e executava o &çamellfo. _
constitucionais e regimentais que discfpllnam as competências das
Do Conselho da entidade também participavam José Mário Comissões Parlamentares de Inquérito, opinamos que o- depoimendo Carmo Melo, cunhado do Senador, e Neiriva1Rodrigues Pedrato da testemunha Neirival Rodrigues Pedraça seja encaminhado ao
ça, homem da confiança do Senador, a quem-entregava vultoSas Ministério Público da União, a flm de que este adote as providênimportâncias para gastos de campanha politica; sem exigir qualcias cabíveis.
quer recibo. A Associação recebia orientação do· Senador nos serviços de prevenção médica, que constituía o s'eu "catro-chefe".
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° • DE 1994
Recebia doações pessoais do _Senador,_ que se empenhava. tam(Da Comissão Especial destinada a instruir a Representacâo da
bém, em pedi-las a seus amigos. Usava veículo de propriedade do
Senador em serviços própriOS. Recebeu todas ai~~ Verbas de gabiMesa do Senado Federal contra o Senador Ronaldo Aragão)
nete'' do Senador. Tinha. impresso nos seus ''folhetos educativos' 1,
Declara a perda do mandato do Senador Ró·
o nome pelo qual o Senador era eleitoralmente _conhecido, em
naldo Aragão.
Rondônia. Fez aquisição de ambulâncias em empresa de proprieO Senado Federal resolve:
dade do Senador. Tem, como presidente atual, nome indicado pelo
Senador e convidado por sua esposa.
Art.1 °É declarada a perda do mandato do SenadorRonaldo
4.2.2 Liber3ção de recursos para Associação B~efl~~- J. ~A_ragão, nos__t.ertn.Qs_ do_m_,5_$_,_I!_§§_ !~ ~ 2°, da Constituição: FedeR. Aragão
ral, e dos artigos 32, II.§§ [ 0 e 2°, do Regimento Intemo do SenaO Senador não contesta afrrmaçãO do Relator da CPMI de do Federal.
·
que, sendo patrono da instituição, teria sido ele próprio quem conArt.
Esta Resolução entrará em vigor na data de sua puseguiu subvenção social do l\1lnistério da Açii.o Social para a insti- blicação.
tuição. Dentre as quinze entidades agraciadas, em todo o Brasil, no
Sala de Reuniões da Comissão Especial.
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.. -O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) ~ V .. Ex" será
atendido.
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Muito obrigado, Sr. Presidente.
.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- Concedo a palavra ao nobre Se~qor Júlio Campos.
.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte
dis~.rso~)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, o processo de ur~ção ~rescente do País nas últi!Das dêcadas tem provocad(, _
uma mdesejável cqnseqüência para a ocupação ordena4a do_s.espaços puôlicos. Não raras vezes temos presenciado a construçãO de .
edifícios comerciais, sbopping centers, hotéis que teimam em infringir ãs normas urbanísticas vigentes e avançam indevidamente a
área pennitida, ocupando espaços destinados ao uso público. Esses
atos ilícitos têm oconi.do com maior freqüência nas grandes cidad~, ~otmente nos_ espaços centrais. e dificilmente poderiamos
a~~~_uma capital que não tenha pelo menos um caso de invasão
de espaço público.
_. c;rs~'êonstrutú:Ç'e_s" espertamente contam com o avanço da obra
para di:f!cultarem qualquer posterior embargo por parte dos órgãos
públicos, sob a alegação de que a patalisação da obra iria ocasio~--dano maior à. cidade e sua população do que seu prossegui_ment~ mesmo à custa de infringir as normas legais.
A empresa responsãvel procura, eiitão, obter uma posição
favorável dos órgãos públicos para dar continuidade à obril, quando não apela para QS tribunais de justiça, em pendengas que podem alongar-se por anos a fio. Diante do fato consumado, o poder
público não pode meramente fazer implodir a edificação, principalmente nos casos em que a construção se encontra em estado
adiantado, mas tainbêm não pode furtar-se de aplicar alguma sanção, porque assim eStaria estimulando outros empresários a afron-
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tarem as normas da construção civil.
_
Via de regra, o grande prejudicado nesses casos é o próprio
cidadão, que perde uma ãrea destinada ao -seu usufuito,--além de
ver o projeto urbanístico de su~ cidade alterado por espertalhões
que ocupam oS espaços em proveito de seus próprios intentos,
muitos. dos quais têm no lucro do ~mpreendimento uma imerecida
recompensa.
A cidade de Brasília não escapa a essa regra. Embora tenha

Junho de 1994

mara Legislativa do Distrito Federal, para o encaminhamento da
solução aos casos de invasão de áreas públicas ou ultrapassagem
do limite permitido pelo projeto.
Por meio da aprovação de uma lei específica, seria permitido ao empreendedor de shopping centers, edifició$ comerCiais, hotéis e flats que tivesse, porventura, ultrapassado os liiPites da ãrea
de construção de seu ioióvel, dar continuidade ao seu empreendimento, desde que houvesse o compromisso tórmal 4e tais obras
sido criada sob o n_orteamento de um plario urbanístico, que defi~ abrigarem-uma sala de teatro, que,
tempo algum, poderia ser
niu a priori a ocupação funcional de seu espaço geofísico, em seus
desviada de sua destinação original.
pouco mais de trinta anos de .el.istência já reuriiu uma vasta coleE~sa idéia é particularmente atraente- j?a.i'á. resolver os imção de abusos e i:Iregtllaridades_com relação ao uso e serven!ia-das passeS criados com as construções irregulareS, ·que se desviaram,
áreas públiCã.S. Em sua curta vida, Brasília acumulou o registro de por algum motivo, de seu projeto origiõal e passaram-a ocilp<i.rüni.
onze irregularidades graves n,os autos de inftação do Código de espaço destinado ao uso público. Dessa forma, os cidadãos. seriam
ressarcidos de um ato danoso cometido contra seus direitos de
Obras.
.
. .
,
Nos últimos três :;mos, ~Secretaria de Desenvolvimento Ur- ocupação de área pública, uma Vez -que teriam acesso ao .Y.Sil-fn.l.to
bano designou uma comissão para analisar os processos de mais desse esp-aço~ agora tomado um bem cultural de toda a coletivid.ade dez casos de prédios inacabadO§_ no Distrito Federal, que apre- de.
sentavam alguma irregulariç,ad_e. ~ntre eles, estão incluídos: o
Por outro lado, o setor cultl!~l.resultariiJ~ecido, porque
Centro Comercjal Bamcat_, pamlisad9 por i.rivasão de área pública; teria ampli3Ço o número de salas de exibição de espetáCulOS a- sua
o shopping da Bi Ba Bo, boje, \!lD graude esqueleto de concreto disposição. E perfeitamente previsível que as-mati.ifestações cultuparalisado por falta de fl.Oã.rl.damellto, desde õ início- dos anos se- ~ ~presentadas na cidade seriam revitalizadas. dado que agendar
tenta; o Posto PoliCial da 705/905 Norte, oonstruído em área públi- ·um espetachlo em Brasília, atualmeute. enfrenta' na falta de espaço
ca. onde havia originalmente as obras abandonadas de uma -eScola; seu_ primeiro grande obstãculo~ Hã coropanllias teatrais de outras
o prédio da Escçlll S.uperior de GUerra. edificado às margens do capitais que niai.rifestam um interesse: crescente ÇIU_~ suas pioLago Sul. sem que conste qualquer registro de construção, alvarã duções a Brasília, inCluindo-a no roteiro de tUmês ~cionâis, mas
ou planta nos órgãOs públicos responsãveis; e por aí afora.
que não o fazem por faltarem salas de exibição suficie:Q.tes para
Desses, um dos casos mais notórios se deu no coração da atender à demanda de solicitaÇões.
cidade, com as obras dQ Centro CPmercial Biracat. Por ter inVadiA queixa dós ptodutores cuhu-rnis pela falta de mais espaços
do vinte e cinco x;nil_D;letrqs ~~U~drãdos do espaçO aéreo da área pú- de apresentação na capital é legítima. Até o re.conhece a Própxia
blica e dezessete mil metros quadrados nq subsolo e. terreno. Fundação Cultural do Distrito Federal. Com salas fechadas e obras
públicos, sua construção fóte-mbargada em 1981. A polêmica que inacabadas, a cidade vem enfrenUmdo litriifu.ÇõeS crescentes para
se travou nesses_ anos en~_ a ~ecretaria de Desenvolvimento Urba- atender à grande demanda de shoWs e esJ?etácUloS, porque cresceu
no do Governo do Distrit.o_ "fed~ral e representantes da empresa o público espectador--e decresceu o -nútnero de_loça#. de exibiç~o.
Para o atendimento de grandes shows, a sib.laÇão é reconheproprietária só teve fim enunoa<!os de 1991, pemutindo. a partir
daí, a conclusão da obra. O acordo que pôs flDl. ao embargo esta- cidamente critica. O Ginãsio Nilson Nelson, que já abrigou gran~
beleceu que os vi.pte e cinco mil metros quadrados de i.D.vasão da des espetáculos em Bmsília, está iíiterditado há quã@ anos, para
área pública poderão ser comercializados mediante pagamento de reconstrução do teto que desabcll,l. A Concha AcúStica, capaz de
remuneração ao Govemo. d:a_ Pistrito Federal :&Pbora essa solução receber oito mil pessoas, também está fechada. porquê necessita
pareça satisfatória. a inauguração do Centro Comercia) Baracat, de reformas. O Estádio Mané Garrincba, que pode receber perto de
, segundo previsões. da Assoçi,ação Comercial do Distrito Federal, sessenta e cinco mil pessoas, está interditado, para a realização de
irã próvvcar danos ap trânsito das áreas próximas, com previsível- shows, pela Defesa Civil. O Gran Circo Lar, que coinport:a maiS de
/
congestionamento nos Setores Comercial e Hoteleiro da Asa Sul.
três mil pessoas, foi destinado ultimamente ao ãt."~nclimento _de .meEsses casos m.enç_i.on~dos são_ os_ mais- gritantes, Sr. Presi- ninos de rua.
dente, porque ocorrências mais m.it:idas ~ ãcontecero tOdos ~os dias,
Espaços menores não escapam dessa situação de carência.
principalmente nos comé;rcic;>~ locais das quadras, onde comercian- A Sala FUNARTE está desativada desde a extinção da Fundação
tes inescrupulosos ocupam o espaço de ir e vir das pessoas, entre Nacional de Arte, decretada pelo governo COllor. O Teatro de Soos blocosJ para aí instalarem anexos de alvenaria, com mesas, ca- bradinbo estã com as estru~ras abaladas. O Teatro da Praça, de
deiras e demais equipamentos. Com isso. prolongam o espaço de Taguatinga, necessita de obras urgentes.
·
seus estabelecimentos, ampliando-os indevidamente. Ora, ·essa ati~ - ---- __OS poucos espaços mantidos pelo governo que estão em
rude significa uma trtmsferência ilícita da coisa puôlica para o dofi.i.ilcioiiariiento, comõ a Sala Vill.a Lobos, a Sala M\lltins Pena. o
mínio particular. E não são poucos que-o fazem.. O extinto Espaço Cultural da 508 Sul, não dão conta de atender a lista dos
Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, CAUMA, pretendentes.
substituído pelo Conselho de Planejamento Territorial do Distrito
Infelizmente, esta é a geografia cultural do Distrito Federal,
Federal, CONPLAN, possui dados que estlnuim em qUarenta por -Sr. Presidente. Muito carente, como todos podemos vei! Tanto
cento o percentual das lojas que avançaram espaços públicos.
quanto é carente o orçamento previsto este ano para a ãrea de culReconheço que não é fácil,_para o poder público, encontrar tura, que representa a mísera cifra de meio pOr cento do orçamento
soluções rápidas e eficazes para todos os tipos de invasão de total do Distrito Federal. Aliás, temos tido uma longa história de
áreas públicas. Reconheço também o eyforço que tem sido em- verbas ini.s6rias para -essa área, até mesmo Iiã esfera do Governo
preendido pelos órgãos do Governo do Distrito Fc:deral na -(IScali- Federal.
Não é descabido, nesse contexto, invociim.õsa- participazação, detecção e análise des infrações verificadas. _ __
Mas gostaria de apresentar_ uma sug~stão -ao Governo do ção da iniciativa privada nos empreendimentos do setor cuttuial.
Distrito Federal, aos seus órgãos adplinistrativ~s. e também à Câ- Nem é_ descabid-o- muito pelo c_ontrário- incentivarmos a criação

em

Quarta-feira 29 3665

DIÁRIO DO CONGREsso NACIONAL (Seção II)

Junho de 1994

de novos espaços culturais na cidade, pela via da negociação de
áreas plblicas invadidas por construtores de grandes edifi_cios.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero reforçar que o teor da
sugestão qu-e faço transmitir, por meio de meu pronunciamento
nesta Casa. ao Governo do Distrito Federal e à sua _Câmara de Deputados Distritais, representa um ganho concreto~para a coleúvidade brasiliense, que terá, com maior número de espaços de
apresentação, maior acesso aos bens culturais e artísticos exibidos
na cidade.
_
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, convocando ses~ão extraordinãria para hoje, às 15h05.min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Item único
REQUERJMENTO N" 1.150, DE 1993
_ -Vo4tçã.o, em tUrno único, do Requerimento n° 1.150, de

1993, do Senador Man:o Maciel, solicitando, nos lermos regimentais, a tmnscrição nos Anais do Senado Federal da matéria intitulada ''Regulamentar o Lobby", publicado no Jornal de BrasíUa,
edição de 9 de novembro do corrente ano. ~
O SR- PRESIDENTE (Reginaldo Duarte)- Está encemtda
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14h53min.)

Ata da 75a Sessão, em 28 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária; da 49a Legislatura
- EXTRAORDINARIAPresidência do Sr. Chagas Rodrigues
ÀS 15 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo- Alexandre Costa- Alfredo CamposAureo Mello -'Carlos De 'Carli - Carlos Patrocínio- César DiasChagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho-, Coutinho JorgeDirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Francisco Rol!emberg - Gerson Camata- Gilberto
Miranda - Guilhenne Palmeira -.Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humbarto Lucena - Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
-João Calmon- João França- João Rocha- Josaphat MarinhoJosé Eduardo- José Richa- Júlio Campos-' Júnia Marise- Jutahy
Magalhães - Louremberg Nunes Rocha- Lucídio Portella - Magno Bacelar- Marco Maciel- Maurlcio Corrêa- Mauro Benevides
- Meira Filho - Nelson Carneiro - Ney Maranhão-- Odacir Soares
-Onofre Quinan - Regi,na!do Duarte - Ronaldo Aragão - Valmir
:
~
·
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -A lista de presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
--Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sr' 1' Secre!ária.
É lido e aprovado o- seguinte
REQUERIMENTO N' 489, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Inlemo;~regueiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos_ do Parecer D 0
177, de 1994, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Indicação de Autoridade no 1, de 1994, dos Líderes Partidários, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Senador Iram
Seralva para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas daUnião.
Sala das Sessões , 28 de junho de 1994. (196) Alfredo

.

.

mento Intemo, para o Ofício SJn• 50, de 1994 (OF. PRESI-94, de
17-6-94. na origem).
Sala das Sessões, 28 de junho de 1994.- Mauro llenevides
- Alfonso Camargo - Odacir Soares - Ney Maranhão - José
Eduardo.
REQUERIMENTO N' 491, DE 1994
Senhor Presidente,
Nos lermos do art- 336, alfnea b, do Regimenlo Inlemo do
Setiado Fedexal, requeremos a Vossa Excelência urgência para

o

Oficio Sfn• 52 de 1994 que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo a emitir Letras Fmanooiras do Tesouro do Muuic!pio de São
Paulo - LFrM - SP, cujos recursos selio destinados ao giro da
Dívida Mobiliária da Prefeitw:a, vencível no 2• semestre de 1994.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1994.- Moisés AbrãoMarco Maclel:c Aloisio Bezerra ~ Meira Filho - Alfonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esses_requerimentos serão votados após a O~em do Dia, na forma do di_sposto
nO ·art:340, incisoU do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunica~ o que será lida pela Sr' 1a Secre!ária.

É lida a seguinte
Exmo. Sr.
Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,

BrasHia, 23 de junho de 1994

Nos termos das nOrmas regimentais desta Casa, comunico a

Vossa Excelência que ausentar-mo-ei do Pais no periodo de 29/6 a
~· 317 do corrente ano quando, na condição de membro da Mesa Diretora da Comissão Parlamentar Conjunta do Me~I. seção bm~
sileim, estarei participando de Sessão
daquela
Campos.
Comissão, que será realizada ria cidade de Mendoza., Argentina.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado 0
Na oportuuidada, renovo meus protestos de elevada consirequerimento, a matéria a que se refere figurará na_ Ordem do Dia deração e apreço._ Senador Odacir Soares.
da próxima ses!ião.
~
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O expediente
Sobre a mesa, requerimenlos que seriio lidos pela Sr' 1' Se- vai à publicação.
cretária.
Passa-se à votação do Requerimento n• 487, de 1994, do

·ordin&ia

SãO lidos os seguintes

Senador Mauricio COll'êa e outros Senadores, lido na sessão ante-

REQUERIMENTO N' 490, DE 1994
Senhor Presidente,
. ~ ~~
Requeremos urgência, nos termos do art.336,1i;d0 Regi-

rior, que solicita a realização de sessão especial para homenagear
Carlos Coimbra da Luz.
Em~votaçãoorequerimento.
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Os Srs. Senaáoi'es que o aprova~- queiram permanecer sen- diversos países criaram os seus Arquivos Nacionais ou Arquivos
tados. (Pausa.)
Gerais. Esta prática justifica-se pelo seu próprio tempo, pois além
Aprovado.
da situação política._ esta era a única forma para centralizar inforSerá cumprida a deliberapo do Plenário.
mações. As dificuldades ocasionadas por esta concentração no que
O SR. NEY MARANHAO -Sr. Presidente, peço a palavra se refere a espaço f'tsico, organização e presetVaçio por acervos, e
como Líder.
tr34tmento Q<J, infollllação, foram sendo tratadas, em alguns países,
O SR. PRESJI)ENTE (Chagas Rodrigues)-:. Concedo a através de critérios científicos, onde a gestão documental passou a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, na fonna regfmental.
desta~-s_e como o método fundamental para a racionalização da
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Como Líder. PID- produção de documentos com vista a facilitar sua organização,
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do_ orador~) -~ Sr, Eresi- melhor aproveitamento das infonnações e espaço físico, e sua desdente,
e Srs. Senadores, neste momento, venho à tribuna do tinação, a fnn de adequar o sistema em face das dificUldades surgiSenado, inicialmente, para agtadecer ao Ministro da Ma.rinha. Ivan das.
Serpa, pela maneira como a Marinha se conduziu no entendimento
Porém, este aspecto da ciência ainda não chegou ao Arquicom a PrefeitUra- da Cidade do Recüe quanto a ceder à Cidade, à vo Nacional do Brasil, e em diversos outros órgãos públicos simiadministração Jarbas Vasconcelos, um tetreno onde irá continuar lares, dando-nos a impressão de _que ainda estamos no século XIX,
uma avenida famosa na Cidade do Recife, ã Rti~úla AurOra. Essa 3montoa.nd0- documentos em grandes depósitos e com o objetivo
rua, Sr. Presidente, desembocará praticamente junto J_:_Escola de _de_. _multiplicar estes depósitos por todo o Brasil. Como no século
Aprendiz de Marinheiro, em Recife, e virá facilitar muito o escoa- passado: centralizar documentos originais.
mento do tráfico do centro da Capital pemambucana, embelezando
O Arquivo Nacional é considerado como uma referência na
mais aquela cidade, que é considerada a Veneza brasileira.
ârea de A,rquivologia, e existe razão para isso, pois tenta-se fazer
O Ministro Ivan Se~pa e os chefes militares- da Marinha no um trabalho sério. Entretanto, raramente consegue-se alcançar os
Nordeste tiveram a maior boa vontade para com o Govemo Jarbas objetivos planejados devido a falta de apoio governamental. VejaVasconcelos. E hoje, graças a entendj.mento havidot a Prefeitura mos por exemplo, a situação do acexvo da instituição.
já com verba liberada, que poderia ser devolvida à União- indeniEstima-se que em seus depSsitos estão armazenados mais
zoo esses texrenos, uma indenização priiticame"ilte simbólica.
de 30Km lineares de documentos, equivalente a cerca de 2 bilhões
Neste momento, em nome do_ Prefeito Jarbils Vasconcelos, de folhas. Ocorre que seus depósitos_ já estão saturados e os corre• agradeço ao Sr.· Ministro da Marinha pela ·boa VO.!!f:?de_ que a Mari- • · dores transformaram-se em depósitoS- iri:iprovisados. Além de ser
nha de Guerra do Brasil demonstrou para com a Cidade do Recüe, algo completamente inconeto sob o ponto de vista de segurança
a -qual este Senador se orgulha em representar no Senado da Repú- do prédio, o fato mais grave é que a grande maioria d_ess~s docublica.
·
-- mentos vão se perder por falta de tratamento adequado.
OUtro assunto que me traz à-tribuna, Sr. Presiderite, tei:n a
Como agravante, ainda existem 149km lineares de docuf.Ülãlidade de chamar a atenção ck> Sr. _Ministro da JustiÇa
a mentos a serem recolhidos de órgãos públicos do Rio de Janeiro e
grave síruação em-que Se enCol:ifra--0 kqUivCi Nadõnai. E o faço Brasília, equivalente a aproximadamente 10 bi.Ibões de folhas, ou
baseado na correspondência da Associação dos ArquivistaS -Brclsi- seja, cinco vezes mais o que tem no Arquivo Nacional.
leiros, Núcleo Regional de Pemambuco, que denuncia o descaso
Na verdade o que se pratica hoje no Brasil é a eliminação
do Ministério da Justiça para com o acervo do Arquivo Nacional e passiva dos documentos sob a custódia do Estado. Trata-se de um
a integridade de seus sexvidores. - -=-verdadeiro genocidio à memória docum8ntal brasileiro, sucumbinsr: Presidente,
OportUnidade em <iue a Associação dos do _com nossa história, com documentos de caráter probatório de
Servídores do Arquivo Nacional denuncia o pouco caso ou mesmo interessse do cidadão e das instituições, e com os documentos adabandono por parte do MinistériO ·da JUStiça, ao- quã.I o An)UiVo ministrativos gerados pelo próprio Estado. É frustrante saber que a
Nacional é subordinado, venho juntar a minha voz de solidarieda- grande maioria dos _documentos depositados no Arquivo Nacional
de aos reclamantes e protesto contra tal lacuna da ação governa- estão condenados a sua própria existência, dentro de latas, caixas
mental.
de papelão, pacotes, enfim, não importa a espécie de ''jazigo", o
Por essas razões e tendo em vista a impOrtári.Cia ·ao Arquivo grave é que dali só restarão fragmento_s,_caracteriza.ndo-S'e uma eHNacional para a preseiVação da documentação de nossa hist6ria, minação pérfida dos documentos. E o mais. frustrante ainda é saber
apelo para a sensibilidade do Ministro Alexandre Du_p~yrat, a f~ID: que isto se reproduz por todo o Brasil, onde existem documentos
de que providências sejam tomadaS-no SeritídO de dotar-iqllela _ins- "anna~.n.ados" em galpões abandoru~dos, em garagens, nos porõtituição dos recursos necessários para o lx>m desempenho de--suas es de órgãos públicos, que estão igualmente condenados.
importantes funções de guarda e conservação dO ilósso patrim.ônio
Cabe ao Estado encontrar soluções para esta situação. E o
histórico-cultural.
Arquivo Nacional é o agente governamental na apresentação de
A ftm de que a Nação tome conhecimento do esfor:ç9 da soluções. Porém, o Ministério da Justiça do qual o Arquivo NacioAssociação dos ArquiVistas Brasilêiros- Pala prêSerVaçãõ da- me- nal é sulxrrdinad~ não dá a menor importância para este estado de
mória-documental do Brasil, dou como lido o documento anexo.
ca.lamidadde dos documentos sob a responsabilidade do Estado.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Isto pode ser constatado pelo grande perigo em que passou a instiDOCUMENTO A QUE. SEiiEFERKO Sii. NÉY tuição por ocasião do incêndio que ocorreu no inicio do ano na sua
MARANHÃO EM SEU DISCURSO: ·
•u®stação, e se não fosse a ação dos bombeiros, cujo quartel é
bem próximo, hoje não existiria maiS Arquivo Nacional. Ocorre
A ELIMINAÇÃO DA MEMÓRIA
que a subestação destruída pelo fogo não tinha manutenção preventiva especializada, e hamuito vinha funcionando de forma preDOCUMENTAL BRASILEIRA
cária, já que o MinistériO da Justica não ckStinou verba para este
No passado, o conceito de_ centralizar documento __em. gran- fim. A Direção-Geral do Arquivo Naciollal fOi avisada que o Mides depósitos fOi amplamente utilizado no mundo. Esta visão cen- nistério não tinlia~ dinlieii6 parã COrisiruir óllira, reStando como únitralizadora foi bastante intensificada no século XIX, quando ca altemtiva buscar na iniciativa privadi-f"manciameiifo para ao
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construção. Como se vê, o Ministério da Justiça pouco se importa
com os riscos que corre o a:ccrvo do Arquivo Nacional.
O mesino ocorre com o ar coridicionado, os elevadores, o
sistema contra incêndio não eXíste, quase tOOOS os ~ipamentos

e

e máquinas que formam a infra-estrutura instirucioilal.

-

·

Além disso, faltam lápis, caneta, fita durex, grampo, papel,
fita isolante, tomadas ... além de outros materiais básiCos. Esta situação é vergonhosa pera uma instituição qtie é a gilaidiã de parte
relevante de nossa hist6ria. de documentos de valor juridico, e dos
atos administrativos do Estado.
Outro dado que merece ser abordado é o processo epidêmico que existe hoje no Arquivo Nacional, ocasionado por contá_gio
de microorganismos provenientes do acervo. A proliferação de microorganismos e insetos se dá devido ao ar condiciooido ser~
dequado a uma climatização correta, acelerando o processo -de
deterioração dos documentos e a contaminação das pessoas. Já foram identificados diversos tipos de microorganismos por técnicos
da instituição, como: bactérias, bacilus, alolígenes, sarcina, kurthia. microcacus, fui:J.gUs, asparzilus, macrosporlum., pynicilliam.,
cladosporium., hormodendrum, além de outros. Conio _muitos servidores estão apresentando problemas de saúde, ~lac!onados ao·
contágio por microorgãhislnoS~ fica uma pergunta no
quais serão os danos à nossa saúde que esses 'bichinbos11 de nomes estranhos podem estar ocasionando?
ar condicionado também é essencial pãra preservação
dos filmes e microfilmes, que já se enContram em estado avançado
de deteriora.cao, além do acervo fotográfico, s-onOrcnfmãgnético.
Imaginem uma pessoa perdendo sua mem6ria, alguém que
a cada dia perde seus registres mentais, a:s lembranças, os aprendizados, as experiências, OaCúmulo de aconteciiDentos ...Agora pensem numa nação perdendo sua história, seus registtos-legais, suas origens, os acontecimentos.._ ~S_soS, fastOs,
referências, comprovações juridicas, enfim, Unla nação perdendo
sua cultura.
Isto está acontecendo pelo descaso ·dos agentes do governo
com a coisa pública e pelo desrespeito ao cidadão e-às -instituições,
quanto ao dever constitucional do Estado em proteger documento
sob a sua custódia, e ao descumprimento da ConstituiÇão que garante ao cidadão o acesso à informação.
O Ministério da Justiça é o principal responsável pela degradação jurídica, cultural e administrativa da memória documental brasileira.
··
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- V. Ex' tem a
palavxa, na forma regimental.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Líder.
Pronuncia o segt{inte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, S:fs e Srs. Senadores, a minha presença na tribuna do Senado Federal. nesta sessão, objetiva p8r em realce a decisão do
Presidente Itamar Fran-co em manter o aumento dos serVidores públicos civis -e militares da União, assumindo uma posição extremamente corajosa, que corrigirá a defasagem da remuneração até
aqui registrada daqueles que prestam seiViços ao Poder Executivo
Federal.
Cogitava-se de protelar a concessão de qualquer aumento
aos servidores da União, em um desconhecimento total da realidade vivida por aqueles que são obrigados a prestar colaboração a
6rgãos do Poder Executivo.
Destaque-se que o Presidente Itamar Franco se contrapôs a
manifestações de setores da área econômica, que alegavam seD)pre
a inexistência de recursos capazes de cobrir essas despesas com a
concessão de um aumento que se tomou exigência da realidade in-

ar.

o

a

Quarta-fefrã29 3667

flacionária do nosso País.
Ontem, reunido com os Mini_stros da área econômica, o Presidente Itamar Franco-não deixou que rimanescesse qualquer tipo
de dúvida quanto ao seu propósito, flDlle e inabalável, de conceder
aumento aos seiVidores civis é militares da União.
·
O Sr. Odacir Soares- Permite-me um aparte, nobre Senador Mauro Benevides?
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço V. Ex• comprazer.
O Sr. Odaàr Soares- Cumprimento V. Exa pelo registro
que faz e, ao niesmo tempo, estendo essa homenagem, esse re~
nhecimento ao Ministro da AdministraçãO Federal, General -Romildo Canhim. S. Ex' tem-se desdobrado pera resolver
definitivamente a questão da isonomia Salarial. Temos. eu diria,
três questões vjnq.Iladas ao servidor público e u:::n:;., aos trabalhadores em geral, que, dentro do contexto financeiro do País, dentro
das possibilidades do Tesouro, estão merecendo a atenção -do Governo. Temos a questãõ do sa~·~o mín..i.riivJ e- o Presidente encaminha hoje: ao Congtesso um projeto úe lei. E claro que o aumento é
insuficiente- tOdos temos consciênciã -, de qualquer forma caminb_amos positiVan:iente para que Se atinja, como ·quer o Presidente
Ra.mar Franco, P9.fmal do .seu Governo, o patamar, fixado em portariá, de, pelo menos, 100 dólares; pelo nienos 100 dólares! Sua
Excelência nãO-estabelece na portaria um salário mínimo de 100
dólares, diz: de ~pelo menos 100 dólares. Essa questão abordada
por V. Ex• seria_ uma espécie de antecipação salarial, um aumento
salarial para os, s~:çvidores,_ que o Presidente se compromete a conceder tão logo entre em vigor a nova Iil.OOda. A questão da isonomia salarial, por que os servidores vêm lutando hâ muito tempo,
está na Consti.tulção de 1988. Se o GoVerno nada fez ainda a este
respeito, foi em_ decorrência das dificuldades ill.eientes à situação
do.s ,$ervidores,. relativamente. ~os três Poderes da República, pelas
'peculiaiidâ.des ct'E!: cada um delçs. Faço, ao completar este aparte,
Senador Mauro Benevides, um apelo aos três Ministros militares e
ao Ministro do Estado-Maior das Forças Armadas, para que preparem um projeto_próprio -de remuneração dos_ seiVidores militares,
prqcurando, de uma vez por todas, desvincular a questão do soldo
dos militares da questão da renruneração dos servidores civis, porque a' ConstituiÇãO- não- assegura a isonoinia, não inclui no principio _da isonomi,a._· os servidores .nillitares_. Com isso, o País estâ
sempre vivendo _o drama dos baixos soldas das Forças Armadas.
Não vi, até agora; os·- Ministros militares enfrentarem a questão
criando um plano próprio de cargos e de remuneração dos servidores militares. A solução da questão da remuneração-e do soldo dos
militares só irá acontecer a partir do momento em que o Presidente
da República ~minhar ao Congresso Nacional um proie_tp próprio, resolvendo definitivamente essa qUestão. Agradeço a _oportunidade, nobre S~nador.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex', nobre Líder Odacir Soares. V. Exa empresta solidariedade ~ Ill4ilia
iniciativa de louyar o I_XJsicionamento assumidO pelo Presidente
Itamar Franco, no que tange à concessão de majoração de vencimentos aos servidores civis e militares da União. V. Ex• recorda,
neste instante, a(plilo que foi um compromisso do próprio Presidente, tantas e seguidas vezes chancelado pelo ex-Ministro dO Trabalho Walter Barelli, na parte pertinente à elevação do salário
mínimo ao-patamar de 100 dólares.
Recordo neste i:ristante, Senador- Odacir SÓares, que, ocupando esta mesma tribuna, hâ cerca de seis meses, adverti ao então
Ministro do Trabalho Walter Barelli que S. Ex' acenara para a opinião pública brasileira com esta perspectiVa de se promover uma
gradual alteração do salário m.inimo, a fJ..IJ:i de que se chegasse à
casa dos 10(}- dólares-, porque, menos que isso, continuariamos
mergulhados em· num quadro de irrealismo flagrante, que tem le-
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vado a grande massa trabalha.dota a uma situação verdadeirai:p,ente
deplorável diante da inflação que tomou çonta do País, cqnoendo,
da forma mais draconiana, os salários, sobretudo daqueles menos
favorecidos.
Portanto, no instante em que V. Ex" defende a tes_e de que,
dentro dessa gradualidade admitida pelo Governo, comecemos, já
agora, a elevar para 70_ dólares o salário m.ín.i.to.o, melhor seria se,
até o ímal da adminisirã.ção Itamar Franco, convivêssemos_ com o
salário mínimo como se conce~ no início do. se_lJ- Governo, ou
seja, o patamar de 100 dólares, que propiciaria cond-ições dé_s.ob;;e~
viVência condigna a milhões de trabalhaçlores.
_
De qualquer fonD.a, Sr. Presidente, queremos que o O:tefe
desta Nação, imbuído de propósítos tão nobres_ e evidenciando
uma extraordinária sensibilidade para com os problemas sociais,
não deixe, em momento algum.. quebrantar o seu ânimo, a sua frrmeza, a sua vontade _de conceder esse aumento aos_ servidores públicos civis e militares da União. Nós, do Co:ngre$sp, estan;i.os_ aqy.i
predispostos a receber qualquer proposição coin esse objetivo, e
fazê-Ia tramitar dentro de todas as fac;il.idades regimentais. a fim de
que não haja qualquer tipo de procrastinação numa_ medida governamental que venha propiciar benefiCieis ao funcionalismo do nosso País.-DeiX.o, portanto, consignados os meus_aplausos iniciais,
como Líder da Bancada do PMDB ne!$ta .Casa, já agora "com o

apoio do Líder do PFL. para que o Piesidente Itamar Franco realmente cumpra a sua vontade e o seu deSejo. porque esta é, se.m dúv~da, a grande. reivindiçação, a grande aspiração dos sexvldores
civis e militares da União. Por outro lado, esperamos - como destacou _o Senador O®cir Soares_ ~ que o salário _mfnimo seja gradualmente recomposto e nós, no menor espaço ele tempo possível,
até mesmo em 1° de janeiro, que é o tenno da administração Itamar Franco, cheguemos_ao patamar de 100 dólareS~ trazendo, port.a.ilto, coildições de sobrevivência condigna a milhões ele_

trabalhadores do nosso País.

Era o que tinha_a dizer, Sr. Presidente.

· ·· · ·· -

--,- ,.

,

O SR. PRESIDENTE (Cltagas Rodrigues)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Francisco_ Rollemberg.

1

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG_iPMN-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradpr.) - Sr. Presi~
dente, sr-s e Srs. senadores, há mais ou menos Uma semana, os
jopmis no_ Brasil vêi;U eDfatizand.O o problema cta: miséria no Nor-_
deste~ da mortalidade infautil que exaoerbam aquela região.
Pen:rP.ta-me, Sr. Presidente, comece este pronunciamento

contando uma pequena história, um falO real, parà.que possa enfatizar o despreparo, o desgoverno que estamos viv~do no momen.~
to presente.
Há algum tempo, não faz ain.da um ano, um fazendeiro da_
região do sertão, daquelas pobres e miseráveis partes do sertão, foi
abordado, de maneira abrupta, em- sua casa, por _roais ou menos
doze pessoas que, em dois jipes. chegavam e ocupavam, a mano
militari, sua fazenda.
O fazendeiro pensou que era um assalto, pensou que era a
Receita Federal, pensou que era a Receita Estadual, e ficou sem
saber o que fazer e como agir, até_que aqueles cidadãos, aquelas
senhoras se identificaram. Sabem V. Ex""s o que f3.zia uma ca.rava- .·
na tão grande nas proximidades do Raso da Calaljna? Eslava per-'
correndo as fazendas para perguntar aos fazendeiros, aos
moradores, se já haviam visto por aquela região a_ ararinlla azul. O
Governo brasileiro está inveStindo vultosas quantias, organizando
caravanas pelo Nordeste para tentar localizar uma ararinha azul;
tempo houve_ que era o mico-leão; agora é a ara.ri:oha azuL E o Governo gastou muito dinheiro para anunciar que no Raso da Catarina fora encontrada uma ararinha azul em conúbio com um
periquito de outra raça, e que tendo sido vitoriose,s nessa pesquiSa
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já haviam conseguido no exterior um outro espécime que seria levado, depois de adaptado, para o Raso da Catarina, e teriamos salvo um patrimônio genético foxm.idável que é a ararinba amL
Vejam V. Ex-s o que acontece: Enquanto :s_e investe tanto
nas ararinhas azuis, esses mesmos fiScais do IBAMA andaram a
apreender por ceca e meCa aqueles pobres sertanejos que mataram
os columbideos, umas rolinhas que eles chamavam avo~es, para
se aljmentar. Os caçadOres tiveram suas armas apree~djcJ.as porque
não se pOdiam matar as avoantes- as avoantes,que desttuíam suas
roças de milho, suas plantações de arroz _e grãos. _Isso também
ocorreu em São Paulo, por ocasião das invasões dos canaviais. A
revísta Veja, em ampla re~gem sobre o assunto, mostra como
eram mortos os pobres columbideos e enterradas exp. _cpva rasa algu:m.as toneladas de ovos que poderiam servir de alimentação para
aqriela gente menos favorecida.
Vejam, V. Ex-s como este País é futei:essante!
Mas, agora, a crise é outra. O Ministério da Saúde está sendo acossado, PJr todos os lados, porque houve um, aumento da
mortalidade infantil. Acusam a seca de ser_a causadora da falta de
alimeiltos; dizem também que os governos ~o tiveram a preocupação de l~var medicamentos, remédios a essa população.
Isso é verdade, Sr. Presidente. O Sr. Ministro· da Saúde,
hoje, confessa que o seu Ministério, nos anos anteriores, investiu
70% do seu orçamento na medicina curativa. Ora, a m~dicina curativa é feita nos momentos oportunos e in extrem.is. O Ministé-rio da Saúde, nQ momento em que se fundiU a medicina preventiva
e a curativa, transforJllC?U-se no grande pagador, no grande fmandador dos hospitais privados deste País.
Hã poucos dias, um cidadão disse-me que sua filha havia
sido admoestada no hospital em que trabalhava porque era plantonista e havi_a poucas pessoas internadas. O diretor do hospital disse
que se ela não internasse as pessoas teria que deixar o hospital- e
lnteina-se quase sempre, de preferência, nas UTh da vida. Chegase ~m 3:lguma diarréia, com um quadro clinico de m.e;nor importância, instala-se um soro, interna-se_o cidadão na UTI, e m,anda-se
a conta para a Previdência.
Ora, Sr. Presidente, desse jeito. o Ministério da Saúde não
pode atender às necessidades deste País. O Ministério da Saúde
tem que voltar para o trilho, tem que voltar a cuidar da medicina
preventiva. saneamento básico, tem que se reforçar o antigo
INAN, tem que se fazer pesquisa de alimentação, aproveilat alimentação alternativa. Se isso ocorresse, Sr. President~ t!J.do estaria
funcionando a contento.
Mas, Sr. Presidente, o que acontece é que não temos uma
política de salários nem de empregos: Nós, que estamos percorrendo o Estado de Sergipe, nas nossas peregrinações políticas, temos
percebido e sentido que há uma institucionalizaÇão e uma_ legalização da escravidão branca que não permite ao J:lomem brasileiro, de
modo próprio, atender .a suas pequenas necessidades;_ não pode
produzir alimentos porque o Govemo não llie dá sementes, agora
que Deus já llie mandou a chuva; não pode comprar remédios,
porque não tem salário.
Mas o ponto_ fulcral do meu pronunciamento, Sr.. Presidente,
se refere àqueles que recebem salários. Tenho recebido, por onde
ando, contracheques de funcionários públicos, e dois deles me
causaram uma impressão muito profurida e por isso a minha di- __
gressão_ sobre as ararinhas, as avoantes, sobre todas essas .questões _
nas quais -o-Govemo tem gasto tanto dinheiro, medicina curativa·,
transplantes cardíacos, pontes de safena, medicina sofisticada etc.
Enquanto isso, no interior de Sergipe, no mês de abril de.·
1994, um senhor, chofer de Secretaria de Saúde de um. município,
. recebeu a quantia fabulosa, como salário básico, referência 30,
cinco mil cruzeiros; rilais o salário família, perfazendo um total de-
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11 mil cruzeiros. Mesmo assim o lAPAS não ·o dispensou e to-meu-lhe 400. Esse cidadão, que é Chofer de uma ambulância. que
faz o transporte de pacientes do interior de Sergipe para a capital,
percebeu a fabulosa quantia de 10 mil e 600 cruze"i.rOs.
Ora, Sr. PresideD.te, isso é a legalização da escravidão do
homem brasileiro no Nordeste. Diga-se de passagem que -esse é

sidente Itamar Franco, hoje-- no dia do seu aniversário, por sinalpretende tomar uma iniciativa em relação a essa questão.
Porém, preocupa-me o fato de que o Presidente decidiu toiiiar providências agora que as chuvas chegaram, que o sertanejo
cOJI!eÇOU a produzir e que a fome começou a diminuir.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mortalidade infantil é um
um empregado, funcionário, tem uma fonte de renda. Imagine~ parâmetro, é urii fato; ê um fato, talveZ. até iSotido; ~e.-~
Sr. Presidente, Srs. senadores., aqueles que não têm qualquer fonte lado da mortalidade infantil, encontra-se a mOrtalidade matema-.inde renda. Mas no começo deste mês, esse funcionário teve uma fantil: é a mulher que não se alimenta, porcíue não tém o que' comelhora salarial notável porque o senhor prefeito, altamente sensi- mer, qUe trabalha demas~ada_niente; q!J,e trabalha na roça. com a
biliza.do, deu-lhe um aumento de 200%.
enxada na mão, o -tempo tOOo, tentando produzir numa terra árida;
Os senhores vão pensar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que que·não recebe a cesta de alimento no momento oportl.rno e que vê
ele vai conseguir comei. o- seu veri.ciintmto, com 200%:de aumen- suas· filhas, ainc4t meninas, caminharem para a prostituição.
·
to, é o seguinte: salário: 15 mil cruzeiros; sal?rio-fam11ia: 16 nill
É um d~sêaso imenso o que ocorre na nossa Regiãó. ·
940 cruzeiros. Vem o IAP AS- nonrial conio diz aqui-- e tOma_-QUando vemos, às véSpeias de w::D pt:iiiOdo ·e)eitorãl, ·a.DuD.~
lhe 1 mil e 200 cruzeiros; e esse cidadão, chofer de ambulância no ciar-Se, Com tantO estardalhaço, providências dessa· natureza -:interior de Sergipe, estã vivendo confortavelmente, cOmPrando "Vamos tentar modificar, Vamós fazer umâ cam:Pa.iilía pata reduzir
carne a 10 mil cruzeiros o quilo, farinha e feij3.0 a 2_mil çruz~iros, a mo~lidadet"- digo, como_ s·e._diz no Nordeste: "a esmola está
ganhando 30 .mil740 cril2:eiros.
_
_ grande demais; e'ste-cego está desconf'lado''t
Ora, Sr. Presidente, depois de se ver e se viver uma realidaPor que não- se adotou essa posiçio anteriormente?. PC?I" qUe
de tão dolorosa de escravidão do homem brasileiro, artigos como não se'iinpediu qUe as mulheres.ficãssem desnUtridas, acãbadas'?_
este - "Miséria demaiS: Mortalidade infantil no Nordeste" - perAs nutrizes estã_o secretando sangue nas Suas ~s. e nãodem até o seu sentido, perdem a razão de ser.
-- --- ---------- le~e. pois elas não o têm. Seus_ braços e
penias estãó esqUálF
O qtit:f é necessário, Sr. Presídeóte, é éple- eSsas denUncias dos, ·seu COipO ·está se defmhando, as crianças estão mígi-andO
que ocorrem agora, em periodo pré--eleitora~ sejam leva4as a sério as grandes cidades.
quando são feitas erii período não~eleitoral. Estou nesta Casa há
Nas capitais do Nordesie,_vê-se criánça·entrando·no mundo
sete anos fazendo denúncias desse tipo, e nlnguéin leva a sério. O da prostituição có-Dl8, 10, 11 anOS de idade.
.
Governo não leva a sério, não há respostas, nem se publica uma
Esses problemas são de mriita gci.Viàad.e e fazem parte de
noticia e.r:D.jonial. - __ --_ __ ___ _
um mesmo cont.Mto: o descaso e a falta dé prioridade no atendiO Sr. Mauro BeOevides- Perm.ite-me V. Ex• um aparte, mento às nossas J>ópulações.
-.
'
nobre Senador Francisco Rollemberg'?
-- __ _
O Sr. Cid Saboia de Cai-valho- V. EX• me concede ·um
O SR. FRANCISCO IWLLEMBERG- Com muita hon- aparte?
ta, Senador Mauro Benevides.
~
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Concedo um
O Sr- Mauro Benevides -Senador Francisco RoUembetg, aparte a V. Ex', nobre Senador Cíd Saboia de CllrVa!Qo.
.
a imprensa registra que hoje ou amanhã o Presidente vai se reunir
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Nobre Senador Francisco
para deliberar sobre a decretação do estado de calamidade na ReRollemberg, o teP13 que V. Ex• _aborda nesla tarde tem uma impor~
gião Nordeste, em termos de mortalidade infantil. EvideD.temente, tância iilquestiorlá._vel. Há de se· OOD.vir, nO-Cntanto, que ·a mortaliuma decisão dessa natureza implica numa listagem de medidas dade infantil - que prefrro chamar de "mOrtandade" infantil - é
que representem. de forma efetiVa, o 'desejo do Governo de reduzir uma conseqüênciil. de uma série' de deficiências sociaís. de certo"
os índices de mortalidade infantil em nossa Região.
modo, toleradas pelo Estado_brasi!eiro, e de insUficiências ooin às
Conhecemos a forma obstinada com que o próprio Presi- quais convive a nOssa sociedade. V. Exa, na condição de médico e ·
dente Itamar Franco defende os seus pontos de vista _e fiscaliza_ as de advogado, tem razões e fundamentos para bem abordar essa
suas decisões. Agora, em relação a és"Se decreto de,_ cãiámidade, questão, principahnente representante que é de um Estado do Nortendo em vista os altos índices de mortalidade infãntil, nós, do Po- deste. Nós, do Nordeste, sabemos a gravidade desse problema e
der Legislativo, assim como V. Ex•, sentimo-nos D.o dever de· podemos aliar esse problema a algumas questões, como bem falou
acompanhá-lo atentamente, fiscalizando, sugerindo, enfun, toda a V. Ex': a prostituiÇão infantil é uina delas; a mortandade das mães;
gama de providências que representem o combate efetivo à morta- as mulheres que falecem ao parir é também -uma questão muito
lidade. Não podemos mais conviver com esses núme-ros
são grave em todo o Bi"asil, mas, priridpalmente, no Nordeste brasileiaviltantes para a própria dignidade da pessoa hlliilllllll- Portanto, ro. Há também a meninice desviada, a garotada que está al margidevemos, desde já, no momento em qUe V. Ex•, coln apercuciên- nalizada, sem escola, sem alimento e sem_sallde._S.e V. ~a for a
cia habitual, aborda o tema, fixar a nossa posição não aPenas neste- Fortaleza. vai enOOntrar, em cada ésquina, e.IÍJ. cada Sinãl luir:únoso
aplauso à iniciativa do Presidente, mas, sobretudo, adotando uma do trânsito, um grande número de crianças que ali ficam, buscando
postura de acompanhamento permanente daquelas medidas que foa esmola, buscan~ o auxílio. E muitas desfãi crianças sustentam a
rem alinhadas pelo Chefe da Nação para cumprimerito, por parte -sua própria família, pai e mãe. :Muitas vezes, os adultos são sustendes órgãos do Governo Federal, naturalmente em sintonia com os tados pela argú.ciá e pelo trabalhO infame de uma criança que fica
Governos dos Estados e Municípios, a fim de que nunca se faça paralisada no sinal,_ fmgindo limpar vid!os de automóveis. Mas, na
alarde de combate à mortalidade infantil sem que se atinja efet.iva- verdade, tudo aquilo é um simulacro que não consegue, no entanmente aqueles padrões ideais que garantam a sobrevivência dos re- to, esconder a miséria da inf'ancia brasileira. Os problemas da incém-nascidos e daqueles que têm até a idade de dois ano~ na nossa fância V. Exa bem conhece; V. sx_a fez um trabaJho monumental
Região.
-- --~~
-qu_e resultou no aluai estatuto. O seu trabaib.O -merece louvor ainda
O SR- FRANCISCO Rôf.t.EMíl~RG - ~Agrndéço o hoje, embora seja uma lei muito questionada, porque muitos não
aparte de V. Ex•.
entendem a sua fmalidade. Na verdade, ela é hoje um dos inslruRealm.ente, todos temos conhecimento de que o Senhor Pre- mentos básicos no direito brasileiro, e V. Ex• merece parabéns

suas

que

Para.
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pelo trabalho que aqui desenvolveu. Mas. como médico, V. Ex•
poderia ainda abordar_ a q~estão do aborto, que é outra coisa muito
grave não somente pela interrupção da gestação, pelo atentado à
vida que o aborto, na verdade, o é; mas V. Ex.• pode abordar a
questão em relação às conseqüências que o aborto deixa na mulher
que recorre a esta prâtica ou que é jogada a praticar este delito.
São qilestoos ~graves: é o aborto, é a prostituição infantil, é a mor'
tandade infantil, é a: mOrtandade das próprias mulheres que têm fi-

lhos em completa desassistência. Por isso mesmo, Senador
Francisco _Rollemberg, estamos em uma campai:iliã eleitoral abordando todas essas questões. Se eU Ieri9!ar o m_~ ):nándaf:O, a mi~
nha meta, no_ Senado Federal e no _CongresSo-- Nacional, será
exatamente a do caminho pelo qual envereda V. Ex• nesta tarde; e
terei sempre preocupações no que concerne à Educação, ao ensino
e à Saúde. Parabé~ 3: V. Ex• pelo pronunciamento que faz neste
dia de tanta expectativa esportiva, J]l.às de tanta~ ~larivídência da
problemática social brasileira.
~
~ ·~
~
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Senador Cid Saboia de Carvalho, a Mesajã me alerta'quanto ao tempo
e não posso mais comçi!tar _o ma#J~ aparte âe OV. Ex• que tanto
enriqueceu o meu pronunciamento.
Concluindo, Sr. Presidente, mostrei esses dois contracheques a um pedinte, na cidade de Nossa Senhora das Dores, oPtem
pela ~ã. Dissemm-me: "Eu gaDho mais pedindo esmola' 1!
·.,
Eesseoretratodo Brasil~ . _,
~- :_
-~- Muito obrigado,
Presidente.
- . . .
O SR. PRESIDENfE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
-O SR- AUREO MELLO (PRN - AM Próiiuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orãdor.) - Sr._ Pre{;idente, Sr"s e -srs.
Senadores, se~ i bféve ·ãõ ·rerW-íD.C.''à.decisãO qUê ·roi prófêrlda no
Rio de Jaueito, pela Primeira Câmara Cível do Tiibunal de Justiça
daquele Estado, relatada pelo Sr- Desembargador. Martinho· Campos, garantindo a estabilidade da nova DireiOria da Cruz Vermelha
Brasileira brasileira, presiâida pelo Sr. Carlos Veloso de Oliveira.
O Sr. Desembargador acentuou que as representações da Cruz
Vermelha nos Municipios do interior do País D$.~ tinham credencial jwidicá para eleger o Presidente em âmbito. nacional, só podendo fazê-lo a Cruz Vermelha das Capita1s. "Por essa razão,
congrnllllo-me com o Sr. Carlos Veloso de Oliv"iril, PresideiD,e da
Cruz Vermelha brasileira.
,
·· ·
Sr. Presidente, peço a V. Ex• que considert;--Cói:n6lido
a sentença de S. Ex•.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

sr.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AU, REO MELLO~ SEfl. PRONUNC!/tM.ENTO:

CRUZ VERMELHA BRASll.E!RA
Diretoria Nacional
Telefax NR: 089/94
Para: Exm0 Sr.
Senador Áureo Melo
Senado Federal
Brasí!ia-DF
Telefax: (061) 321-7333
De: Carlos Velloso de Oliveira
Presidente da
Cruz Vermelha Brasileira
, Telefax: (021) 242-676<Y
Data: 7-4-94
Ref: EnViO de mensagem e anex_9. ____ _ . __ _
Levamos ao conhecimento de V. Ex•, que, nesta àata, -o
Exm0 Sr. Desembargador Martinho Campôii;'relátoí: do Mandato
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de Segurança n° 222/94 na I' Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Ia.Iieiro, proferiu a seguinte decisão, que reconhece as medidas adotadas pelo Conselho Diretor Nacionat
"A importância da Cruz V ermellia, órgão existente em quase todos os países do mundo, exige providências urgentes, para que sua admin.ist:I:ação tenha
continuidade, não sofra continUadas intemipções, como
vem acontecendo nos últimos tempos.
Se com base em liminares foram realizadas as
reuniões da Assembléia Geral e do Consellio Diretor, regularizandO a Administração da Cruz Verin~lha, não se
pode manter d.i.retci' regularmente afastado {estatuto, artigo .19, § 4") pelo Conselho Diretor NacionaL
Observe-se ainda que à Assembléia Geral compareceu a m.aiOi.iã de ·seUS membros, completando a composição do Conselho Diretor.
_
O litisconsorte alega que a_ convocação da ASsem: bléia Geral foi irregular, espeeialmeute porque não foram chamados os presidentes das filiais de Mossoró-RN,
e Linbares-ES. Mas pelo Decreto n° 23.482, de 21-11-33, as filials estaduals são aquelaS que têm sede na capital (art. 2"). As demais, as do interior, são municipais,~.
não participam da Assembléia Geral (art. 6°, § I 0 , b ) oo
do Conselho Diretor (art. 13, b ).
SuDs1stem, assim, os motivos da concessão da liniiüar;-que'réstabeleço, para os fms do item 18 da petição inicial da cautelar, ficando na administração a
diretoria eleita em 17 de março, cujo presidente é o Dr.
Carlos Velloso de Oliveira. aquele que forã nomeado ad~_tradór ad hoc, até o julgamento do mandado e segurança, a qual, Poclerá prilticirr OS atos normais de
-gestão, vedada alienação de bens". __
.
_ . . . ..
Com a presente comunicação, e com base na decisãq acima,
carece de autenticidade, correspondência que qualquer ootro signatário tenha, porVentura, enviado a V. Ex.- em nome da Cruz Vermelha Brasileira, porquanto a diretoria que era presidida pela Sr'
Mavy Harmon foi demitida, na forma do estatuto oficiais resolução
do Conselho DirefofNacional, em reunião de 17,3-94.
~
AteriCiosam,ente. Carlos V elloso de Oliveira, Presidente da
Cruz Vermelha Brasileira.
O- SR. PRESiDENfE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a
_ ·
palavra a nobre Senadora Júnia Maris~.
~
. A SRA J(JI-IIA MARISE (PDT- MG: Proriuncia ó següin'
te discur_so. Sem i'eVisão da oradora.)- Sr. ~~ide~, St's e Srs.
Seruidores, não pretendo esgotar nesta tarde o assunto-que me tra_z
à tiibuna. SObre o mesmo tema, já se pronunciou o nobre Senador
que me antecedeu, Fmncisco Rollemberg. T~t,a-se da_ grave questão-da mortalidade infantil no nosso País.
Acredito que é preciso que se dê um enfoque futeiramente
novo a essa questão- o que desejo fazer-, questionando a respon~
sabilidade dos órgãos do Governo Federal que orientam e gerenciam a· saúde em nosso País~
·segundo notícias, o· Presidente da República pretende decretar estado de emergência ou de calamidade~pública nas áreas de
allo índice de mortalidade infantil, atendendo à sugestão de um levantamento elaborado pelo CO"NSEA e dirigido ao Presidente da
República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso não basta. não exime o
Governo de sua respousabilidade! Não adiauta o Presidente da República assinar um decreto (!e calamidade pública, desenvolver algllris programas paía atender a esse grave problema - reisã.Ite-se
que ocorre graças à omissão de nossas autoridades, do próprio Governo - ·e depois lavar as mãos, julgando que o assunto está resol-
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dância. Onde já se colhe feijão, onde já surge a abóbora, o ttláXixe,
É exatamente sobre isto que querO .ilert.ir.-liãO se pode mais o quia_OO, decide-se fazer um programa de recuperação. Oh, meu
elaborar programas· curativos neste Pais. Sal»"se q.ie um decretO Deus! Talvez seja a hora mais imprópria· possível. O programa tide calamidade pública não vai solucionar um-problelria que, no nha que ter sido implantado anteriormente e mantido permanente..
Brasil. se tomou tão grave a ponto de ser, de fato, um caso de cala- mente, porque não se descobriu até hoje, apesar da tecnologia de
midade pública.
ponta, apesar da inigação, da tentativa de transposição dos rios,
Temos aqui vários documentos, inclusive um levantamento maneiras de se produzir alimentos em abundânCia, para atenderesrealizado pela CNBB em todos os Estados do País, particularmeri- sas necessidades. Precisamos, Senadora Júnia Marise, realizar exate do Nordeste brasileiro. TemoS também a proposta CONSEA, tamente o que V. Ex• diz: ações sérias, contiD.uadãS,
atualmente presidido pelo Bispo -DOni MaUro Morelli. As estatísti- principalmente no que diz respeito à medicina preventiva. Decicas que compõem a proposta do CONSEA demonstram que, no diu-se ampliar, criar um Ministério da Saúde mais amplo, mais
início de 1993, com a grave omissão do Governo Federal, houve vasto, mais dominador, porque todas as doenças merecem tratacrescimento do índice da mortalidade infantil no nosso País.
mentos iguais~ Mas, no mundo inteiro; Ministério da Saúde existe
É preciso dizer, com a clareza das nossas palavras, que o para evitar-doenças transmissíveis, infecciosas, pãril51tárias, Dlltrique está ocorrendo neste País, graças à omissãÕ -_repito- das nos- ___ciOnais degenerativas; doenças do enveThecimento e do desensas autoridades, é um dos episódios mais gravesi di nossa História. volvimento, essas, sim, seriam atendidas pela Previdência. Veja V.
E é preciso chamar à responsabilidade os que_ estão gerenciando o Ex': o Ministério da Saúde não arrecida. Quando o Ministério da
dinheiro público neste Pais.
~
Previdência não repassa os recursos, o Ministério de Saúde fica de
Voltarei a esse tema ainda nesta semana, razão pela qual mãos atadas, como está nosso Henrique Santillo, eminente médinão me quero alongar neste pronunciamento. No entanto, não posco, homem de profundo conhecimento, de fonnação- em Pediatria
so deixar de dizer, desta tribuna, que de nada adiantará o Presi- e Medicina Preventiva; de mãOs atadas, repito, porque S. -Ex.. tem
dente da República assinar o decreto de calamidade pública, alocar que esperar por uma operação triangular, não podendo fazer coisa
recursos emergenciais, caso essas medidas não se façam acompa- alguma; nem o Sr. MiniStro, nem qualquer outro que continue
nhar de uma ação enérgica, efetiva:, pi-agmática por parte do Go- mantendo essa estrutura, que foi ampliada e se tornou gigantesca,
vemo Federal.
transformando-se em um grande organismo pagador dos hospitais
O próprio Ministro Henrique Santillo, nesta semana, reco- privados. Isso o Ministro Adil;> Jatene comprovou- quando foi Mi- nheceu -a omissão do Governo e a·fulta·de recursos públicos--na-· · nt,stro da Saúde; S. Ex•passou·todo o tempo da sua gestão atrás do
área da Saúde Pública. Certamente, a açã.O -do Presidente da Repú- Ministério de Previdência, elaborimdo formas de conseguir vetbas,
blica, suas palavras, suas preocupações não se traduzirão em um in.clusive do ~SOCIAL, p~ pagar hospitais e não para fazer
ato que virá. conigir a grave situação da mortalidade infantil no saneamento básiço, tratar venninose, vacinações e aumentar a quanosso País.
lidade da alimentação do nosso povo. Felicito V. Ex• pelo enfoque
O Sr. Francisco RoHemberg - V. Ex• me permite um que dá, seguro, correto, perfeito, que merece os nossos encômios,
aparte?
assomando, nesta tarde, à tribuna, para enfocar esse problema cruA SRA JÚNIA MARISE -- Ouço, como prazer, V. Ex•, cial, da maior envergadura, que afeta a estrutura da nossa Nação.
que é um profundo conhecedor dessa realidade. ~
~ A SRA JÚNIA MARISE.- Agradeço a manifestação de V.
O Sr. Francisco Rollemberg - Senadora Júnia Marise, Ex'mortalidade infantil é reduzida mediante saneamento básico, aliSr. Preside.ç.te, St's e Sn:. Senadores, isso vem demonstrar
mentação à gestante, acompanhamento pré-natal, alimentaç-ão pós- que o Senado Federal, assim como toda a Nação, precisa ter infornatal, vacinação, enfrm, mediante Medicina Preventiva. Sem essas mações concretas, reais, com :telação à aplicação de recursos na
medidas. qualquer programa será. eivado de erros. Se~ora Júnia área da saúde e nos programas voltados para a mulher e pata a
Marise, V. E~ tem razão quando aftrma que medidas emergen- criança. Brevemente encaminharei à Mesa requerimento de solicicials não resolverão o-problema. Precísan:los de um programa per- tação de informações que ainda estou preparando, dirigido ao Mimanente de melhoria da qualidade de vida do_ povo brasileiro, que nistro da Saúde, a respeito dos recursos destinados a esses
será embasado no tripé: saneamento- áSua, esgoto, luz- boa ali- programas, principalmente nos últimos dois anos, pelo Go'vemo
mentação; emprego e salário. A doença é o resultadq de um soma- Federal e pelo Ministério da Saúde.
tório de fatos. Há poucos instantes, em meu pronunciamento, eu
Sabemos que, no passado, o Ministério da Saúde se queixou
falava que um motorista da Secretafia de Saúde, de um Município muito dos cortes da ordem de 50%, provocados pelo Ministério da
de Sergipe, o mês passado recebeU 11 mil cruzeiros. Foram 5 mil Fazenda. O ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso tem uma cota
cruzeiros de salário e 6 mil cruzeiros de salário família. E a Previ- de responsabilidade, pois cortou recursos destinados à questão da
dência não o dispensou da contribuição: cobrou 400 :Cruzeiros. v_. saúde pública no País. Por isso, queremos saber exatamente quanEx• sabe o que significa isso? Um quilo de cam,e, no interior de to está sendo aplicado e como-serão liberados os recursos para a
Sergipe, custa 10 mil cruzeiros; uma cuia de_ farinha custa quase 2 área da Saúde em nosso País; da mesma forma, como agirá o Mimil cruzeiros. Esse cidadão, com um mês de trabalho, não pode le- nistério da Saúde e o Governo Federal com relação ao atendimento
var para a sua casa um quilo de carne ou um molho de tripas com da mulher e da criança e coino atuará quanto à prevenção de doenuma cuia de farinha. Imagine V. Ex• o que a mulher desse traba- ças.
Ihador vai comer. Certamente, ela vai trabaJhar na enxada, ela vai
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, minhas preocupações
gestar, ela vai ter seu organismo depauperado, porque a criança é não se esgotam com esse nosso pronunciamento. Ainda no decorum corpo estranho altamente devoradO!". A_ criança_ suga da mãe to- rer desta semmia. voltarei à tribuna trazendo mais dados e, certados os sais minerais e proteínas; elã se compõe, se constxói às cus- mente, fazendo considerações mais amplas sobre esta questão que
tas da destruição do organismo da sua própria mãe. Ora, ~e ela se tanto nos preocupa.
instala no organismo já destruído, como esperar que não haja alta
Deixo registrada nossa iniciativa de encawlnhamento desse
mortalidade matemo infantil? Agora, às vésperas da eleição, il.o requerimento e, quem sabe, até a convocação do próprio Ministro
Nordeste onde começou a chover, onde milho já existe em abunda Saúde, !X'is a questão da mortalidade infantil neste País não

e
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pode ser abordada de uma fOIIlla como a que pretende o GoV"P!!
Federal: apenas com a decretação de estado de calamidade pública, considerando que, com esse decreto, o_ problema ~-a respmisabilidade do Governo se esgotarão.
Não é assim que pensamos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESD>ENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplícy.- -

O SR. EDU ARDO SUPLICY (PT,SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, gostaria de dar apoio à iniciativà do Senador Marco Maciel, Líder do PFL, que ontem apresentoU à Mesa o Requerimento n°__ 484/94, convocando o Presidente e ó Secretário do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Dom Mauro Morelli
e Herbert de Souza IJ,Q sentido de prestarem esclarecimentos sobre

o quadro da mortalida!le infantil no Brasil, especiaimente nas regiões maiS pobres, assim como sugestões e m~das que o 6rgão
proporá ao Senhor Presidente da República com yistas a enfrentar
tão grave questão.
____ _
_ · _- _
Acredito que o Senador Marco ~ciel inallgurn. dit mellior
forma possível, aquilo que se constituj,u na ReVis!io da Constitui:.. ·
ção, aliás muito positiva, em seu árt. 50, que obteve nova redação

dada pela Emenda Constitucional n• 02, na medida em que, agora,
podemos convocar não apenas Ministros de Estados, mas também
autoridad~ vinculadas à Presidência da República.
- Do,m_Mauro Morelli e He~ de SOlml ~o trazer ao
Senado informações sobre os diversos estudos; viSando à erradicação da miséria no País.
Sr. Presidente, se de um lado _o Presidente Itamar Franco
teve o mérito, inclusive ao ·aceitar a sugestão de Luiz Inácio Lula
da Silva, de formar o Conselho Nacional de SegUrança Alimentar

e a açãO -aa cidadania contra a [()IW e a miséria, de se preocupar
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Justificação
A imprensa noticiou a abertura de negociações entre o
BNDES e a VARIG, visando a liberação de um fmanclamento no
-valor de US$ 270 milhões, que deverá ser usado para sanear a empresa.
Sr. Presidente, o jornal Folha de S. Paulo publicou, ontem
artigo de autoria de Betinho e denominado "Pelo Desemprego".
Nesse artigo Betinho coloca questões relativas ao mérito dessa
operação. Hoje, o jornalista Luís Nassif,-em sua coluna, também
analisa a mesma operação. Será importante que·o Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, e o Presidente do BNDES, Pérsio Arida
dêem ao Congresso Nacional, especificamente- ao Senado, as informações relativas à natureza desse empréstimo. E aqui se apresenta a oportunidade para termos as informaÇões completas sobre
os critérios de destina:ção de recursos pelo BNDES, especialmente
de recursos do FAT, muitas vezes empréstimos subsidiados.
. _Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Passa-se à

ORDEMDODIA .

item Único:
-Votação, em turno único, do Requerimento n°
1.150, de 1993, do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal da Matéria intitulada ''Regulamentar o lobby", publicada no Jornal de--Bmsília, edição de 9 de
novembro do corrente ano.
Em votação o requerimento, em turno Unioo.
Os Srs. Senadores_que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Serâ feita a tranScrlÇão solicitada.

quanto a atacar o problema da miséria mais eficaim~w; do _outro,
(É a segui:rite a riiãtéria cuja transcrição é solicitada.)
.
. . .
especiaimente Dom Mauro Morelli e Betinho conseguiram mobilizar a opinião pública, chamando a atenção para este tema. E, até
agora não houve, por parte do Executivo, medidas _adequadas para
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -Esgotada a
resolver o problema da má distribuição da renda.
matéria_ da Ordem do Dia.
Considero que a iniciativa do Senador M8.l':'co Maciel ~ere
Passa-se à apreciação do Requerimento n• 490, de 19g4, de
ce nosso total apoio e aqui estaremos dando m3ior atenção aos Urgêncià, lidO no Expediente, para o Ofício Stn• 50, de 1994.
convocados.
Em votação o requerimento.
Sr. Presidente, encamiD.ho à Mesa requeriiD.ento que pass6 a Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senler.
tados. (Pausa.)
Sr. Presidente, requeiro, nos termos dos arts. 49, X, e 50 da
Aprovado.
Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento
A matéria fi.gurar.i tia-ordem do Dia da se_gunda _sessão orInterno do Senado__Federal sejam solicitadas ao Ministro da Fazen- dinária subseqüeri.te, nos tennos do art. 345, IT, do Regimento Intimio. - - - -_- -"·
da as seguintes infoiiDações:
·
·
1. Tem fundamento a informação dada pelo Sr. Herbert de
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Passa-se à
Souza, em artigo publicado na Folha de S. Paulo, de 27/06/94, de apreciação do Requerimento n•491, de 1994, de t}rgência, lido no
que o BNDES - Banco Nacional de Desenvolviinento Econômico Expediente, para o Oficio Stn• 52, de 1994.
e Social - está negociando um empréstimo de US$ 270 inil.hões
Em votação õ riquerimento.
com a VARIG. visando dar suporte a um plano de reestruturação
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer senda empresa. o ·qual prevê a demissão de aproximadamente 15 mil tados. (Pausa.)
de seus funcionários?
Aprovado.
_
2. Quais os tennos e objetivos da referida opereção?
A matéria figurará na Ordem do Dia da segundã. sessão· or3. Os recursor para fazer frente a eSte- etfipftsstífno adVirãO dlDáiia subseqüenie, nos termos do art. 345, II, do Regimento lndo F AT- Fundo de Amparo ao Trabelbador?
temo.
4 - Quais os critérios econ8i:i:Iicos ·e ·oociãisadotados pelo
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência
BNDES para aprovarem pedidos de empréslimo de saneamen- convoca· seSSão Co:Djunta a realizar-se allianb.ã, às !Oh, no plenário
to/recuperação fmanceira de empresas? O critério de preservação e da Câmara dos Deputados, destinada à apreciaÇão de Medidas
criação de emprego tem sido considerado?
Provisórias.
S. A câmara setorial da aviação debateu a. pertinência dareNada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os traferida operação?
balhos, designando para a sessão ordinária de amanhã: a s~gu:iiite
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44; DE 1993

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

( lncluido em Ordem do Dia, nos termos do art_ J75, VUI, do
Regimento Interno)

Votação. em turno único. dO Proji:iO _dei De.creto
Leo:islativo n' 44. de 1993 (n' 250/93 na Câmara dos Deputados).
qu~ aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO
1.\"DEPE.\"DESTE LTDA. para explorar ser-.·iço de radiodifttsão
sonora em freqUência modulada na cidade de Lajeado, Estado do
Rio Grande do Sul. tendo
Parecere~ proferidos em Plenário. cm substituição à
Comissão de Educaçlo:

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, na Câmara d?s Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RADIO JORNAL
DO BRASIL LTDA.. para explorar serviço de radiodifosão
sonora em freqUência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. tendo
Pareceres. proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
MeHo. em substituição à Comissão de Educaçlo:
-~ _t• pronunciamento: favorável ao projeto:
- ~ 2° pronunciamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à proposição.
,

I

~ t• pronunciamento: Relator: Senador Amir
favorâvel ao projeto:

~do.

- 2• pronunciamento: Relator: Senador ÁureO Mello.
pela re~ularidade dos atos e-- orocedimentos concemet:ttes à
proposição.

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

Votação, em turno Onico. do Projeto de Decreto
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concess/10 õUtorgãda à RÁDIO
CAP!NZAL LTDA. para explorar serviço de radfodifiisão sonOra
em onda media na Cidade de CapinZal, Estado de Santa
Catarina~

tendo

Pareceres. proferidos em Plenário, em Subsiítllição à
ComissãO de Educação.
~ 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando.
favorável ao projeto;

- r _pronunciamento: Relator:

Senador Jone&S Pinheiro,

pela regularidade dos atos e ptocediiTfentos- cOrtcCnient(:S- -à
proposição.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)
Votação. em turno úniCo, do Projeto de: _0-~creto
Legislativo n• 46. de 1993 (n' 248/93; na Câmara dos D~putados),
que aprova o ato que renova a permiSSão outorgada à RÁDIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão
sonora em freqüencia modu/Czda na Cidade de Araras, Estado de
São Paulo. tendo
Parecer. proferido em -Plenário, em sUbstituição à
Comissão de Educaçlo:
·- l 0 pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco.
favorável ao projeto;
• 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro~
pela regularidade dos atas e procedimentos conCeriJCiites à
proposição.

s
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VDI. do
Regimento Interno)
Votação, em turno úniéo, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LrrORAL
LTDA. para explorar serviço de ra_diodifusdÕ sOnora eni
fr~qüêncü:i modulada -na Cidade de Osório, Esiado- do RiO
Grande do Sul, tendo
-Pareceres. proferidos. em Plenário. em substituição à
Comissão de EducaçiO.
.
- 1o pronunciLmento: Relator: Senador Amir Lando.
·
. .
favorável ao projeto;
- -2• pronunciamento: Rel.ator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à
proposiçlo.

6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE 1993
(Incluído ~m Ordem do Dia, nos termos do art- 375, vnr, do
Regimento Interno)
Votação. _em turno único, do Projeto de Decreto
LegislatiVo n' 52, de I 993 (n' 246/93, na Çâmara dos Depu~os),
que aprava o ato que renova a concessão outorgãda à RADIO
GRANDE UGO LTDA. para explorar serviço de radiodifosão
sonora em- onda média na Cidade de Santa Helena. Estado do
Paraná_ tendo
PaTeceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
-~ubstituição à Comissão de Educaçlo:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
• 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atas e procedimentos
concernentes à proposição.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vm, do
Regimento Interno)

~

__,....
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v

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 1 I, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação. em turno único, _do _Projeto ·de I;)ecrcto
Lelris1ativo n" 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Deputados),
qu~ aprova o ato que renova a_concessãa outorgada à PAQUETA
EMPREENDIMENTOS LTDA. ~para explorar serviço de
radiOdifUSão sonora em onda média na Cidade de Floriano,
Estado do Piqui. tendo _
--Paiecer favorável. proferido e_m Pl_enári_O. Relat~r:_ Senador
Ney Maranhão. em substituição à Comissão de Edu~~açio.

Votação. em turno_ único. d~ Projeto de Decreto
Legislativo n' 11, de 1994 (n' 265/93, na Cãi:nara dos Deputados),
que aprova o ato _que renova a permissão outorgada à S.A.
RADIO VERDES MARES. para explorar serviço de radiodifusão
sonora emfreqüência modulada na Cidade de _FOrtaleza, Estado
- do Ceará, tendo
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em subsiitiiiçào à Comissão de Educação.

8

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994

12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994

{lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do
Regimento Interno)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VITI, do
Regimento Interno)

.

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto

Votação~ em tu~ o único. do Projeto_ de __ Dec~eto
Legislativo n' 12, de 1994 (n' 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
_ra_diodifilsão sonora em_ Jreqüência modulada na cidade de
SQrOCaba, Estado de São Paulo. tendo
Pareceres faVoráveis~ prõfeiidôs em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaçi'io:
0
}
pronunciamento: favorável ao projeto;
~ 2° -pronunciamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à pr~posis:ão.

Legislativo n' 7, de 1994 (n' 308/93, na Câmara dos Depu~os),
que aprova o ato que renova =a outorga defonrla à RADIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA.. para explorar~ serviço ~de
radiodifosão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado
de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituição à Cotriissão de Educação.
v

9

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do a~ 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único~' do Projeto de Decreto
Legislativo n' 9, de 1994 (n' 301193, na Câmara dos J?eputados),
que aprova o ato q~1e renova a _concessão outorgada a RÁDIO E
TV TAPAJÓS LTDA .. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará. tendo
~
c
.
~ - -, ~- ~
Parecer favorável. proferido em Plenário~ Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substiruição à Comissão d~ ~Educação.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994
(lndu!do em Ordem do Dia nos termos do a~ 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno -único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 10, de i994 (n' 297/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇA'o Pe.
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqaência modulada. com fins exclusivamente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Esiado do Rio Grande
do Sul, tendo
Pareceres favor_ãveis, proferidos em Plénário, em
_
substituição à Comissão de Educaçlo. ~
-- 19 pronunciamento: Relator: Senador João Fran~
favorável ao projeto;
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho. p_ela
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

-

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 18, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
,ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Araguaina, Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favot'ável, proferido em Plenário. Relator. Senador
Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão de E~ucação.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994
(lnduido em Ordem do Dia, nos termos do art- 375, VIII, do
Regimento Interno)
VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 19, de 1994 (n' 254/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessdo outorgada à TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápoli's, Estado de
Goiás, tendo
·
Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador
Carlos Patrocínio. em substituição à Comissão de EduCaçlo.

_

_,,_
.. ..

--~··
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do PrOj_eto de Decreto
Legislativo n' 24, de 1994 (n' 328/93. Cãniaia do.s Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAc;AO DE
ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAf para executar
serviço de radiódifiisdo Sonora em treit_ãênCta ritOdulá(ià,~-Cõm-jilis
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegr~. Estado_ de
· = - -' ·
Jfinas Gerais. tendo
Parecer favorável. proferido em ~P:IeriáriO~ RC:Jittof: Senador
Lucídio Portela. em substituição à Comissão de EduêaçiO.

na

16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO N' :b, DE i994
(Em regime de urgênCia, nOs ternlos áo a·rt. 375~ Viii, do
Regimento [nterno)
-
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·o fornecimento de leite pelos_ empregadores aos empregados.
tendo
Parecer, sob n' 146, de 1994, da Comissão ·
• de Assuntos Sociais, favorável nos ·termos de
substitutivo que oferece.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA .N" 180, DE 1993

n'

Votação, em turno único, doProjeto de Lei da Câmara
180. de 1993 (n' 1.898/91,
Casa de origem), que dá nova
r~daçao ao art. 5u da Lei nu6.179. de Ii de de=embl-o de 1974,
que "institui amparo previdenciário para maiores de setenta -anoS
de idade e para inválidos, e dá outras providências", tendo
Parecer sob n' 118, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favoráve4 com a apresentação da
Emenda n" 1-CAS.-

lla

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 184, Dl!l 1993

DisCussão. eni tuino único? --dO .-~Ojetq-T de pecr_etO
. Votação, em rumo único; do Projeto _de Lei da Câmara n°
Legislativo n' 23, de 1994 (n° 327193, na Câmara dos Deputados): 184, de 1993 (n' 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
que aprova o ato que renova a concessdO outorgada- à RÁDIO a concessao -de desconto nos . valores dos ingressos · em
.\fONTANHÊS DE BOTELHOS l.TDil.. para e:qilorar se,:.,iÇo" de e~petáculos cu!hu-ais e artísticos para pessoas idosas ou
radiodifisuão sonora em onda média nd Cidade de Botelhos, portadoras de de.ficiénciafzsica, tendo
-Estado de J1inas Gerais. (DependendO-de parecer-·aa· ComisSão de
- Parecer sob n' 150, de 1994, da Comissão
Educação)
···· ·. ··
.
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n°S· 1 e
2 - CAS, que apresenta.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE)994.
22
(Em regime de urgêncià;nos termos do art. 336, "b", do
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 203, DE 1993
Regimento Interno)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Cãmant n'
16. de 1994 (n' 2.248/91, na Casa de origem), que regulamenta o
art. 236 da Constituíção Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro. tendo
Pareceres
-sob n' 132, de 1994, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com Erri~das nos -1 e 2
- CCJ, de redaçilo. que apresenta;
- de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar, em
substituiçãO à Comissão de Constituição, Justiça e 'Cidadania..
pela rejeição das emendas n"s 3 a 26, de Plenário.
· ·

Votação. eni turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
203, de 1993 (n' 874/91, na Casa de origem), que acrescenta§ 7'
ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT. tendoParecer favorável, sob n' 147, de 1994, da Comissão ·
- de Assuntos Sociais.
·
23
..
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 207, DE 1993.

_ _ Votação, elt!_ turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
207, de 1993 (n' 1.830/91, na Casa de origem), que dispõe sobre
a importação de produtos de origem animal e vegetal destinados
18
ao consumo, tendo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 97, DE 1993
Parecer, sob n' 149, de 1994, da Comissão
~-~~ Assunt~ Sociais,_favãrável com a Emenda. n°.l-ÇA$.
Votação~ em turno úniC09 do Projeto de Lei da Câmara n° --·97. de 1993 (n' 1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a que apresenta.
instalação do sistema de antenas por titulares de licença de
24
Estação de Radiocomunicações, e dá outras providénciãs, tendo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 226, DE 1993
Parecer favorável, sob n° 112, de I 994, da Comissão
-de Educação.
Votação+ em turno único. do Projeto de Lei .da Câmara n°
226, de 1993 (n' L!04/91, na Casa.de origem), que dá nova
19
--redação ao inciso II do art. 131 da Consolidaçao das Leis do
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 150, DE 1993
Trabalho, tendo
Votação, em turno único, do Projeto de Lei dei Câmara n°
Parecer favorável, sob n° 151, de 1994, da Comissão
ISO. de 1993 (n' 1.052/83. na Casa de origem), que dispõe sobre
- de Assuntos Sociais.
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25
PROJETO DÊ LEI DA CÂMARA N" 240, DE 1993

.

.

.

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'
240, de 1993 (n' 2.552/92, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao ar:t, 29,da_ Lei r_:• 8. 036, de I I de maio de I 990,
para permitir a mov1mentaçao da conta vmculada qou_a~do o
trabalhador ou qualquer de seus dependentes for aco-,ruuido de
neoplasia maligna, tendo
________ _
·
Parecer favorável, sob n' 144, de 1994, da Comissão
~

de Assunt9S Sociais.
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27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do ~rt. 172, I, do
Regimento Interno)
N' 151, de 1992 (n' 1.002/88, na Cas,a ~~-origem), que
dispõe sobre a extinçao da contributçao Sindical a. que se reftre
os arts. 578 a 59I da Conso/idaçao das Leis do Trabalho,
0
·aprovada pelo Decreto-lei n" 5.452. .d.e ~ _4e_ maio de 1~43 e dá
outras providências. (Dependendo de parecer da Comtssilo de
Assuntos Sociais)
' ·'

26

28
INDICAÇÃO DE AUTORIDADE N't, DE 1994
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Votação. effi tu'mo único, do Projeto· de Lei do Seitado no'
Discussão, em turno único, do Parecer n° 177, de 1994, da
'27, de 1991" Complementar, de autoria do Senador Mansueto de Conlissito de Ass,untos Econômicos- sobre a Indicação de
:r.;avor, que reg;tlamenra o § ~" do art. 192 d~ Coitsfitutçãó' Autoridade n° I. de 1994. de iniciativa dos Líderes. Partidários,
.FederaL que dispae sobre a cobrança de juros reais máximos, ·e submetendo à apreciação do Senado Federal o no~e do Senador
d~ outras providências, tendo
--IYr:rm Saraiva para exercer o cargo de Ministro ·áo TnõUnaf de
PROJETO. DE LEI DO SENADO N" 27, DE 1991 •
'COMPLEMENTAR

Parecer favoTável, pre'".erido em. 'i'lenário, Relator: Senador
Ney Maranhão, __ em --Ãubstitulçao à Comissão 'de Assuntos
Econõmicos. ·
·
'

'

• t

'

.

•

'

'Contas da uníão.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Estã encenada a sessão.
.. (~vqlÍ,ta-~e a ses~o às 16h6mi.n.)

,
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SUMÁRIO-----------1 -ATA DA 76" SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE f994

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Expediente Recebido
- Listan° I, de 1994
1.2.2 - Coriiimicação
- Do Senador Espcridião Amin. referente ao deferimento,
pelo Tribunal Superior Eleitoral, da sua candidatura à Presidência
da República.
·
1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR GILBERTO MIRANDA - Necessidade de atrair
as poupanças externas após a lriiplantação do Real. Defesa de um
Banco Centrai independente.
1.2.4- Requerimentos
- N° 492, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solícitai:Ido ao Ministro da Fazenda informaÇões qUe nictiCíona.-- N° 493, de 1994, de autoria do Senador Almir Gabriel, so~
licitando que sejam considerados, como licença autoriZid~-os dias
1'.3,6, 7,10,13,15, 16, 17,20,21,22,23,24;27,28,29e31Jde
junho do corrente ano. Aprovado.
1.2.5- Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do Senado n° 46, de 1994, de autoria do
Senador Gilberto lVliranda. que ''dispõe sobre a publicação dos saldos das reservas cambiais e dá outras providêri.Ciã:s".
1.3- ORDEM DO DIA
Parecer n° 177,-ôe 1994, da Coriiíssã() de Assuntos Econômicos, sobre a Indicação de Autoridade n° 1, de 1994, de iniciativa
dos Líderes Partídários, submetendo à apreciação do Senad()Federal o nome do Senador Iram Saraiva para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. ·
1.3.1- Pronunciamentos
SENADOR EDUARDO SUPUCY- A questão da votação
do Orçamento para o exercício de 1994.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Preocupações com
o uso dos gabinetes pelos Parlamentares, em virtude de resolução
expedida pelo TSE, proibindo o uso de bens públicos em campanhas eleitorais.
--SR. PRESIDENTE- Providências adotados pela -Mesa junto ao TSE para esclarecer a resolução citada pelo Sr. Mansueto de
Lavor.

1.3.2 -Fala da Presidência
Sobre o cumprimento de prerrogativa do Senado F~eral no
caSo dO julgamento do Senador Ronaldo Aragão, a propósito de
declarações de que funcionou o corporativismo naquele episódio,
atribuídas pelo Correio Braziliense ao Senador José Paulo Bisol.
1.3.3 -Pronunciamentos - (Continuação)
SENADOR JOSÉ PAULO BISOL- Razões de sua ausência
à sessão do ~lgamento do Senador Ronaldo Aragão. Distorções
da rmprensa concernentes a colocações de S. Exa. s-obre aquele
acontecimento. Necessidade de se repensar a Leí de Iniprensa.
SR. PRESIDENTE - Satisfação com os esclarecimentos
prestado pelo Sr. José Paulo Bisol, no caso do julgamento do Senador Ronaldo Aragão.
1.3.4- ORDEM DO DIA- (Contiriuação)
Parecer n° 177, de 1994, da Comissão de Assuntos Económicos, sObre a Indicação de Autoridade n° 1, de 1994. (Continuação da apreciação) Aprovado.
_Parecer n° 165, de 1994, da ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre Mensagem n° 191~ de 1994 (n° 374/94. na
origem), de 23 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Carlos de Almeida Baptista, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga reservada a Oficial-General da Aeronáutica, decorrente da aposentadoria do Ministro George Belham da Motta. Apl-Ovado. - -- - 1.3.5 - Eleição do Corregedor e dos Corregedores Substitutos
1.3.6 - Eleição dos membros do Senado Federal à Co ..
missão Representativa do Congresso Nacional
- -1.3.7 -Pronunciamentos - (CoritiiiuaçãÕ) SENADOR JOSÉ PAULO BISO L- Conclusões de seu discurso anteriOr Sobre o ePisódio do julgamento do Senador Ronaldo
Aragão.
SENADOR MAURO BENEVIDES - Transrilltindo apelo.
das lideranças do Munic!pio de Campos Sales - CE ao Presidente
do Banco do Brasil, no sentido de jmpedir o po_!!:~fvel fechamento
da agência local daquele estabelecimento creditício.
1.3:8 - Eleição dos membros do Senado Fedei-ai à Comissão Representativa do Congresso Nacional
1.3.9- ORDEM DO DIA (ContinuaÇão)
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Projeto de Lei da Câmam n' 16, de [994-(n' 2248/91, na de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Deéreto Legislativo n' 9, de 1994 (n' 30V93, na
Casa de origem), que regulamenta o ·artigO 236 da COnStituíçãÕ ..
Federal, dispondo _sobre serviços notariaiS e de registro. Votação Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão
adiada por falta de quorum, após leitura de destaques, tendo USa~ Outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Santarém,
do da palavra os Senhores Nelson Carneiro. Magno Bacelar e_ JoEstado. d_o Pará,_ Votação adiada por falta de quorum.
sapbat Marinho.
_ __ _ _ __ __ _ _
· Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1994 (n'297/93, na
Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1993 (n' 2S0/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a peimi.Ssão Oiriar3 dos Deputados), que aprova o ato que outorga permiSsãO à
Fundação Pe. Urbano Thiesen para executar serviço de radiodifu~
da Rádio Independente Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência inOOulada na cidade de Lajeado,_ Estado são sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cídade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande
do Rio Grande do _Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Profoto de Decreto Legislativo n° 45, de _1_993 (n° 253/93, na do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
·Projeto de Decreto Legislativo n' 11. de 1994 (n'265/93, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concesSão
outorgada à Rádio Capinzal Ltda., para explorar serviço de radio- Câmara dos DePutados), que aprova o ato que renova a permissão
difusão sonora em onda média na cidade __de_ Capinzal, Estado de outorgada à S.A. Rádio Verdes Mares para explorar serviço deraSanta Catarina. Votação adiada por falta de quorum.
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza,
Projeto de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (D 0 248193, na Estado do Ceará. Votação adiada por falta de quorum.
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na
outorgada à Rádio Fraternidade Lt$., para explorar serviço de ra- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à
diodifusão sonora em frCqüência modulada na cidade de Araras, Fundação Cultural Cruzeiro do Sul para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mOdulada ·na cidade de Sorocaba,
Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 48, de 1993, (n° 264193~ Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de _quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93,- iia
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Rádio Joro.al do Brasil Ltda., para explorar serviço dera- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
diodifusão sonora em· ftcqüência níodulada na cidade do Rio de outorgada à Rádio Araguaia Ltda, para explorar serviço de radioJaneiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de difusão sonora em onda média na cidade d_e Araguaín3~ Estado do
quorum.
Tocantins. Votação adiada por falta de quorum.
_Projeto de Decreto Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na
Projeto de Decreto Legislativo D 0 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a pcrm:issão -câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a c_oncessão
da Râdio Litoral Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono- outorgada à TV Tocantins Ltda., para explorar serviço de radiodira em freqüência modulada na cidade de_ _ Osório, Estado _do Rio fusão de sons e ~gens (televisão) na cidade de Anâpolis, Estado
-de Goiás. Votação Qdiada por- falta de_ quorum.
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (D0 246/93, na
Projeto de Decreto Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328193, na
Cãmára -dos Deputados}, que aprova o ato que renova a concessão Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
outorgada à Râdio Gran_de _La,gq Ltda., para explorar serviço dera~ Fundação de Ensino Superior do V ale do Sapucaí para executar
diodifusão sonora- em_ onda média na cidade de Santa Helena, Es- serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms
tado do Paraná. Votação adiada por- falta ck- quorum.
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
,
Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 1993 (n°267/93. na Minas Gerais~ ·votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativon'23, de !994 (n' 327/93, nA
Câmara dos Deputados}, que aprova o ato que reriova a concessão
outorgada à Paquetâ Empreendimentos Ltda., para explorar servi- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
ço de radiodifusão sonora em onda média _na c@de de_ FlorianO, Ol::!!:_orgada à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda.• para explorar
Estado do Piauí. V otaçã<> adiada por falta de quorum.
serViço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de BoteProjeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na lhos, Estado de Minas Gerais. Retirado dª pauta, nos termos do
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga art. 175, e do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 97, de 1993 (n' 1.224/88, na
deferida à Rãdio Cultura de Timbó Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Timbó, Estado Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do sistema de ante-

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

nas por titulares de licença de Estação de Radiocomunkacc'5es, e
dá outras providências. Votação sobrestada nos termos do àlt.
375, VIU, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 150, de 1993 (n' 1.05:2/83. na
Casa de origem), que dispõe sobre o fornecimento de leite pelos
empregadores aos empregados. Votação sobrestada nos termos.
do art. 375, VTII, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câlnara n' !80, de 1993 (n' 1.898/91, naCasa de __origem), que dá nova redação ao artigo· 5° da Lei n° 6.179,
de 11 de dezembro de 1974, que institUi amparb-previdenciário
para maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras
providências. Votação Sobrestada nos termos do art. 375, VTII,
do Regimento Interno.
.
_ _.
Projeto de Lei da Câmara n' 184, de 1993 (n' !.568/91, na
·,Çasa de origem), que dispõe sobre a concessão-de desconto nos
valores dos ingressos em espctáculos culturais artísticoS para
pessoas idosas e portadoras de deficiência fisicã.. VotaçãO- SObres:·
tada nos termos do arL 375, VITI, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 203, de 1993 (n' 874/91, na
Casa de origem)_, que acrescenta o § 7';) ao artigo 543 daConsolidação das Leis do Trabalho- CLT. Votação sobrestada nos termos do art. 375, VIIT, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 207, de 1993 (n' !.830/91, na
~sa de origem), que dispõe sobre a importação de prodUtos de
origem animal e vegetal destinados ao consumo. Votação sobres ..
tada nos termos do art. 375, VITI, do Regimerito Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 226, de 1993 (n' !.104191, na
Casa de origem), que dá nova redação ao incis_o ll, f do artigo 131
da Consolidação as Leis do Trabalho, Votação sobrestada nos
termos do art. 375, VIII, do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 240, de 1993 (n' 2.552/92, na
Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao ari.igo·w ·aa Lei n°
8.036, de !! de maio de 1990, para permitir movimentação de
conta vinculada quando _o trabalhador ou qualquer de seus elementos for acometido de neoplasia maligna. Votação sobrestada nos
termos do art. 375, Vill, do Regimento Interno.
Projeto de Lei do Senado n' 27, de 1991- Complementarque regulam_enta o parágrafo 3° do artigo 192 da ConstituiÇão Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá
Oütras providências. Votaçãô adiada nos temõs do ãrtigõ _375,
VITI; do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' !51, de 1992 (n° 1.002/88, na
Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição sindical a que se refere os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943 e dá outras providências. Discussão sobrestada, após parecer de plenário favorável com emendas que apresenta e abertura de
prazo para oferecimento de emendas à matêria.
1.3.10- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Considerações sobre
o processo de mundialização na Economia Internacional.
SENADOR ODACIR SOARES- Indignação diante do iminente fechamento da Escola Média de Agropecuária Regional da
CEPLAC de Rondônia- EMARC.
SENADOR MARCO MACIEL- Lançamento do livro Com
vocês, Antonio Maria pela editora Paz e Terra, em homenagem
ao escritor pernambucano Antonio Maria de Araújo Morais, comemorativa do trigésimo aniversário de sua morte.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Distorções do serviço
público e a situação do funcionalismo, em face do arrocho salarial
vigente.
1.3.11 -Comunicação da Presidência
Convocição de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às

e
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19 horas e· minutos, _curo a Ordem do Dia que designa.
1.4-ENCERRAMENTO

2-ATA DA 77"SESSÃO, EM 29DEJUNHO DE 1994
2 .. 1- ABERTIJRA
2..2- EXPEDIENTE
---2.2.1- Requerimento
--- N° 505, de 1994, de urgência parã O Oficio n°-S/51. de_
1994, através do qual o Governo do Estado do Rio de Janeiro solicita autorização do_ Senado Federal para a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro-- LFT-RJ cujos re_cursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 2° sem~stre de I 994.
- N' 506, de f 994, de urgência
o Oficio S/54, cie
1994, relativo ao pleito do Governo do Estado de Mato Grosso, referente à rolagem de sua dívida interna, do ~semestre de 1994.
-2.2.2- Leitura de Projetos
Projeto de Resolução n° 59, de 1994, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que altera dispositivos do Regimento Interno.
Projeto de Lei do Senado n° 47, de 1994, de autoria do Se~
nador Júlio Campos, que altera dispositivos das-Leis n°s 3.071. de
1'~ janeiro de !916- Código Civil, 6.515, de 26 de dezembro de
1977, e 8.069, de 13 de julho de 1990, ·para o funde incluir a assistência afetiva como dever dos pais para com os filhos, e dá outras providências.
2.2.3 - Comunicação da Presidência
Abertura de prazO para apresentação de emendas aO- Projeto
de Resolução no 59, de 1994,lido anteriormente. ___
_ _
2.2.4 - Requerimento
- N' 507, de 1994, de antoria do Senador Dirceu Carneiro
solicitando licença para participar da 3a Sessão Ordinária Oa Co~
missão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que se realizará na cidade argentina de Mendoza, de 30 de junho a 2 de julho de !994.
2.3- ORDEM DO DIA
.
Requerimento n' 218, de 1994, do Senador Marco Maciel
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do edito~
rial'_'A Primeira Vítima 11, e do artigo 11Síndrome do adiamento''. de
ailtoria do Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, publicados no
Jornal do Brasa, edição de 24 de abril de 1994.
2.3.1 ,..,. 1\f-!!tér!as apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n"' 505 e 506, de 1994, lidos na presente
sessão. Aprovados.
Requerimento n° 507, de 1994, lido na presente sessão.
Aprovado, após parecer da Comissão Competente.
2.3.2 - Eleição de membros do Conselho da República
2.3.3 -Comunicação da Presidência
Convocação de Sessão extraordinária do Senado Federal a
realizar-se boje, às 20 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
2.4-ENCERRAMENTO

!=i

n'

3-ATADA 78"SESSÃO,EM29DEJUNHO DE 1994
3.1-ABERTIJRA

--3-2- EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimento
N' 508, de 1994, de urgência para o Ofício S/n' 53, de 1994
(Of. PRESI n' 2.279, de 21-6-94, na origem), do Sr. Presidente do
Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do
Estado do Paraná, para contratar operação de crédito externo jnnto
ao Banco Intemacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de CR$87.86l.!20.000,00, equivalentes a
US$96,000,000.00, em 30-3-94, destinados ao fmanciarnento de
parte do Projeto Qualidade no Ensin.o Público do Paraná.
3.3- ORDEM DO DIA
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Requerimento no 857, de 1993, do Senador Gilberto Miran- horas, com Ordem do Dia que designa.
3.3.3 - Designação da Ordein do Dia da próxima sessão
da, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal. do arti3.4-ENCERRAMENTO
go intitulado "Veta não, presidente", de- autoria do jurista Saulo
Ramos, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de 27 de
4- ATOS DO DffiETOR-GERAL
- N"'78e79,de 1994
agosto de 1993. Aprovado.
3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
5 -ATAS DE COMISSÃO
Requerimento n° 508, de 1994, lido no Expediente da pre6- MESA DmETORA
sente sessão. Aprovado.
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
3.3.2 - Comunicação da Presidência
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENConvocação de sessão conjunta a realizar-~ amanh_ ã,_ às 10 . TES

Ata da 763 Sessão, em 29 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues ,Júlio Campos e LucídioPortella.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADOREs:
_
.
_ _ _ __ _ __
Affonso Ca.nlargo- Nexandie-êõsta- Á!Yiêdo Campos::'
Antônio Mariz- Carlos De'Cãiii - C3ilos_ Patiocfu.Jo - Chagas
Rodrignes - Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge_- Dirceu
Cãi:fieiro- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- FranCisCO Rollemberg - Gerson Camata -,. Gilberto Miranda - Gnilherme Palmeira- Henrique Almeida- HugO NapoleãÕ- Hu.m~rto Lucena
-Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior~ João Calmon- João Rocha- Josaphat Marinho- José Eduardq- José Paulo BiSÇil- José
Richa- Jtínia Marise - Jutahy Magalhães - LavÕisiér Mala- Lourival Baptista - Lucídio Porte11a - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor- Márcio Lacerda- Marco-MaciCl- Marluce Pinto- Mauro
Benevides- Meira Filho-- Moisés Abrão':..:. NeisoD. Camêírõ....:. Ne"y
Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quirian '- Reginaldo Duarte ·
·
Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar.
SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes) -A lista de presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Hav~ndo 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 segninte

EXPEDIENTE
EXPEDffiNTE RECEBIDO
LJSTAn°00!,de 1994
Em 29, de junho de 1994
CORRESPONDÊNCIAS RECEBII)AS E RESPONDIDAS PELO SENHOR PRESIDENTE DO SENADO FEDE;
RAL:
.
. ..
Diversos
- da Associação Médica do Paraná-PR, enviãndo abaixo
assinado que o Movimento Saúde, realizou no -Dia "Internacional
da Saúde;
-do Conselho Estadual dos Direitós ôa Cri!lllÇO é do Adolescente- João Pessoa- PB, refererite a votação da' Medida Pfoví·
sórian0 467/94;
- da Associação-de Câmaras Municipais dos Campos- Gerais-Ponta Grossa-PR, Solicitando apoio ináximo em defesa da
Sistemâtica do Banco do Brasil;
·
-da Câmara Municipal de Aracaju-SE, solicli:andó qúe ás~
Escolas Técnicas e Centros Federais de Educação J:~ológica não
sejam repassados aos Estados e que continuem Se:ó.ao administra-

dos pelo Governo Federal, através do MEC;
_
_
-da Câmara Municipal de Santos-SP, solicitando alteração
na legislação em vigor, enqUadrando o adolescente que praticar
crimes graves;
-:....ela- Associação dos PrOdutores Rurais de Rio Verde-GO,
solicitando a não aprovação da Medida Provisória n° 457/94~
-da Prefeiblra Municipal de Campina Grande-PS, solicitando a preservãção do Senai, evitáDdo qualquer modificação em
sua situação ã.fual;
~da Câmara Municipal de Cancias-RS, enviando Moção de
Apoio ao· projeto do Deputado Fernando Cariion, que classifiCa O
trabalho dos carteiros como de peric"!llosidade;
- da Câmara Muriicipal de Estância de Bragança PaulistaSP-, enViandO proposta de projeto de lei que considera a prática da
pichação de bens públicos e particulares, e ou elevação da pena
para crimes de dano, bem como restringir a comercialização do
produto utilizado para a prática do ilícito civil;
-da Câmara Municipal de Ipeúil.a-SP, solicitando seja convertido em UR V as tabelas de procedimentos de serviços prestados em área de Saúde;
- do Instituto dos Advogados Brasileiros - Rio de Jan.eiroRJ referente a Medida Provisória no 434'94;
- da Câmara Municipal de Francisco Beltrão-PR, manifestante contrariedade na suspensão da Revisão Constitucional;
-;;.--da Câmara Municipal de Aracaju-SE, solicitando a não alteração do artigo 240 da Consti.tuíÇã"O Federal;
- -- da Câmara Municipal de GOvernador Mangabeira-BA,
contrária a prOposta do Deputado Nelson Jobim, que visa reduzir o
número de representantes nas Câmaras Jvhm.icipais;
- da Câmara Municipal de Santo Anastâcio-SP, enviando
propostas de revisão ri-a ConstitUição Federal,que trata da Seguridade Social;
- da Câmara Municipal de São João ·do Pau D' Alho-SP,
solicitando revisão no artigo 202 da- Co.ilstituiÇâo Federal;
-da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP, contrária a modificação do capítulo TI da Constituição que trata da Segnridade Social;
-~ da C~ara MuniciPal de- Ca:íCO-RN, reivíndicãndo a inclusão na: Constituição Fedétal do capítulo de Seguridade Social a
redução do amparo ao idoso para 65 anos;
__ _:_ _ __ da Câmãra Mtm.icipàl de Novo Hamburgo-RS, requerendo alteração na ConsUfüição Federal, para que todos parlamentares
só exerçam a função, sendo proibido de exercer qualquer outro
cargo ou função;
- da Câmara Municipal de Osasco-SP, contrária a" emendas
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-do Senhor Paulo Sérgio da Silva-S~;_
-do Senhor André M. de Fazio~SP;
-do Senhor Francisco Kluysza-RJ;
-do Senhor José Moreira Lira-BA;
- do Senhor José Roberto Barbuio-SP;
-do Senhor S_HViO-Baltazar Jr.-SP;
-do Senhor Carlos Alberto F. Silva-SP:
-da Senhora Ma das NeVes S~ Oliveira;
F~:
.
.
--da Câmara Municipal de Mococa-SP, solicitando a legali-da Senhora Enite Borba Duarte;
zação no jogo do bicho;
-do Senhor José Antcnio de Araújo-CE;
--_-dõ SeIili"! D<!velson Ap. Roggieri-SP;
- da Câmara Municipal de Jundiaí-SP, solicitãD.do os Planos de Saúde que atenda aos aidéticos;
· --o- -do Senhor MaX H.G. Schrappe-SP;
- do Centro dos_ Professores do Estado do Rio Grande do
-~ do_Senhor Édison Angelo Pçssati-SP;
Sul-RS, contrária a política econômicã em nosfS() País_;_
_
-da Ser hora Denezeti Aparecida F. Ferrari-SP;
- da Câmara Municipal de Belo Horizonte-MG, solicitando
-do Senhor Oswaldo Agostinho Reccomini-SP;
a aprovação do Projeto de Lein°242/93;
- · -- âo Senhor Jacy de Souza Mendonça-SP;
-da Câmara Municipal de São Francisco de PaUlo-RS, con- do Seii!ior Aparecido Fraile-SP:
trária a emenda que tramita no Congresso que extfugUe o sà.lário
·- âa Senhorazenaide M" Piffer-SP:
de vereadores em cidades com menos de dez mil habitantes;
-da Senhora Luzia Aparecida A. Leite-SP;
-do Senhor Webster Leodal da Silva- Petropólis-RJ, soli~da Senhora Maria Cristina Vieira:PR;
citando a implantação imediata do Plano de Cargos_ e Salários da
-da Câmara Municipal de Brotas-SP;
Receita Federal;
- da Câmara Munícipal de Santos~SP;
-da Câmara Municipal _g_e Ç?ntagalo~RJ 1 solicitando a não
- da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás-GO;
modificação do artigo 240 da Constituição Federal;
-do Senhor Henrique Luiz de Hollçben- Porto Alegre-RS;
-da Câmara Municipal de Cabedelo-PB, contrária a privati-da Câmara Municipal de Maringã-PR;
zação da Petrobrás;
·--- -----·
-da Câmara Municipal de Monte Castelo-SP;
- da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am. -~-=da Câmara Municipal de Tupi Paulista-SP;
biental - Rio de Janeiro-RJ;
-do Professor Alcides dá Mota Bastos-Paracatu-MG;
-da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul-RS, con_::- do_ Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-iiomia- Brasília-DF;
trária a privatização da Petrobrás;
-da Fw1<iação Casa de José Américo-PB, -solicitando a ·pre.
.:... do Senhor Ale ides da Mota Bastos-MO;
servação de SENAJ;
-do Senhor Celso Martins Cunha Filho-DF;
-da Câmara Municipal de Bauru-SP, solicitando a legaliza- do Senhor Rerlato O. Costa- MG;
Ião do jogo do bicho;
-da Senhora Maria SocoiTo-DF;
-do Senhor Luiz Fernando Pereira-RJ;
- do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual
Paraiba-PB. Moção de congratulações aos Parlamentares que se
-Fórum dos Coordenadores dos Programas &taduais de
posicionaram favoravelmente à prorrogação do pra_zo de redução Alimentação Escolar-DF;
dos percentuais de repartição do Fnndo de Pargc;:_i_pação dos Muni- Jntersul-RS;
· · ---- ~- cípios;
-da Câmara Municipal de Santo Cristo-RS;
-da Prefeitura Municipal de São João DéfR.ei-MG -fav~~c-~- do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-CE;
rável ao Projeto de Lei n° 11194~ --- _-: ~
-da Câmara Municipal de Janaúba-MG;
- do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeir_ãQ
-da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão
Preto-SP, favorável a manutenção da representação paritária da -PR;
Justiça do Trabalho;
-da Câmara Municipal de Sousa-PB;
-do Governo do Estado da Parru.ôa-PB, solicitando ao Se-da União dos Ferroviários de Araraquara-SP;
nado Federal esforços no sentido de preservação do status atual--da Prefeitura do Município de Seringueiros;
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); .. _
-da Câmara Brasileira da Indústria da Construção-DF;
-da Prefeitura Municipal de Piracicaba-SP, solicitando es-do Sindicato do Comércio Varejista-SP;
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de: l}.damantinapecial atenção ao Projeto de Lei que regulamenta a Profissão de
sp;Desenhista;
-da Assera-PR;
- da Assembléia Legislativa do EstadO daPariuôa-PB, contrária a quebra do monopólio estaiai das tclecommiicaÇões;
- do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares-da Assembléia Legislativa de João Pessoa-PB- Moção de SP;
apoio ao SENAI, SESI, SESC e SENÀC, pelos releVantes serviços
-da Câmara Municipal de Corumbataf-SP;
-da Câmara Municipal de Teodoro Sampaio-BA;
prestados a população Nacional.
-da Prefeitura Municipal de Quatá-SP;
REFERENTE À REVISÃO CONSTITUCIONAL
- da Câmara Municipal de Cbavante-SP;
- da Câmara Municipal de Piratininga-SP;
-da Senhora M" Neves Scandolarida Rocha-PR;
- -da Prefeitura Municipal de Ituapina-SP;
-da Senhora Isabel a Maranhão~RJ;
-da Câmara Municipal de Páineiras-MG;
-do Senhor Antonio de Carvalho Souza-PB;
--da Câmara Municipal de São José dos Campos-SP;
-do Senhor Antonio da Silva-PB;
- da Câmara Municipal de São Mateus do Sul-PR;
-da Senhora Joselita Soares Robicbez-RJ;
-do Senhor Jaime Alves Ferreira-Newarlc-USA;
-da Prefeitura Municipal de Mangaguá-SP;
que alterem o artigo 149;
_
-da Câmara Municfpãl de--coinélio ProCóplci=PR. con~ária
a alteração do capítulo II da Constituição Fedeial;
_
-da Câmara Municipal de Guapiaçu-SP, contrária a ai.teração do c·apítulo II da ConstituiÇão Federal: ---da Câmara Municipal de Porto Velho-RO, moção _de
apoio ã manutenção de inciso X1 e alín"ea -11a"do inciso
do arti-
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do- Sindicato -dos TrabaThadores nas Indústrias de FiaÇão e-Tecelagem, Tmturaria e Estamparia de Tecidos, Malharias e Meias
-Salto-SP;
-da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-:SP;
- do Sindicato dos Procuradores do Estado das Autarquias.
d,a._s,_ Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São
Paulo-Si>:
- da Câmara Municipal de Espírito Sauto do Pinhal-sP;
- da Câmara Municipal da Estância de Bragança PaulistaSP;
-da Câmara Municipal de Salto-SP; e
-da Câmara Municípal de Paraguaçu PauliSta-SP.

- da Câmara Municipal de Cosmópolis-SP;
-da Câmara Municipal de Monte Castelo-SP;
-da Câmara Municipal de Santos-SP;
-da Câmara Municipal de Maringá-PR;
-da Assembléia Legislativa de Goiás-GO: e
-da Câmara Municipal de Brotas-SP.

MANIFESTAÇÕES REFERENTE À EXTINÇÃO
DOS JUÍZES CLASSISTAS:

-do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de
São José do Rio Preto-SP;
-...... O SR, PRESIDENTE (Chagas Rodrigu,s) .-O ,Expediente
-da Prefeitura Municipal de Pedrinhas'Paulista-SP;
lido vai à publicação.
-do Partido Progressista Reformador- Ihdaituba-SP;
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre- do Sindicato dos Empregados no Comérc_io - São José do
tário.
Rio Preto-SP:
É lida a seguinte
-da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau-SP;
Brasília, 27 de junho de 1994
- do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minério~ Exmo Senhor
e Derivados de Petróleo de Campinas-SP;
SeD.ador Humberto LUcena
- do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Sinúlares DD. Presidente do Senado Federal
de São José do Rio Preto-SP;
Brasília- DF
-do Sindicato dos Funcionários PúbliCos M_Únldpa'is de JaSenhor Presidente,
boticabal-SP;
-r~-Comunico_ a Vossa Excelência, para efeito do artigo 44-A,
- do Sindicat<; dos Trabalhadores _na Indú~tri~ de Fiação e parágrafo 1° e 2° que o Tribunal Superior Eleitoral em Sessão rca_ . .
_1,i.uda_no dia 23 do corrente, deferiu o pedido de registro de minha
Tecelagem de Jacare1-SP;
- do Sindicato da Indústria de Panificação e Confe1tana de /candidatura à Presidência da República pelo Partido Progressista
Ribeirão PreESP;
/ Reformador, conforme certidão anexa.
- do S · dicato Rural_ de Lins-SP;
_
Aproveito a oportunidade para reiterar--a Vossa Excelência,
-da mara Municipal de Tupã -SP; protestos de estima e consideração.

i ••.

PODER JUDICIÂRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESOLUÇÃO
(23.6.94)
UCISTRO____tl't CAHD_l_D"'TOS NP 7_5 -

C_LMSZ: _B•_ :- 9_I5T!UTQ [EiDEJrtlt

C8rasilial,

RELATOR1 Ministro Torquato .:rardixn.

3._1:_0.94, nos termos do voto do Relator, que fica fa·zendo parte
integrante da decisAo.
Sala das Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
i
23 de junhQ Qe 1~?4 •.

Eleições Presidenciais. Reqistro de
candidaturas.
Partido
Pro;reasista
Reformador - PPR. Deferimento.
Vistos, etc.,
Resolvem os Ministros do Tribunal Superior
&leitorill, por unanimidade de votos, deferir o pedido de
reqistro- de ESi'ERIOI~ AMIN HELOU FILHO e de MARIA GARDitNiASANTOS RIBEIRO GONÇALVES, candidatos a Presid•nte e VicePreaidQnta da República, respectivamente, para as eleiçOes de

Mi

a

o SEPnLVEDA PERTENCE, Presidente

Jc'll".-4l.M.__ .

Minis~ *'RQUATO JARDIM, Relator

§/

or.

AR!~
.,;;~.VAR
-~
&{!;Za_l~l.l:41J7KÀ
~ViGA/

1' Geral

.... J · OE

Procur•dor-

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Atenciosamente, - Senador Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A comunica~
ção lida vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador iutahy_ Magalhães.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
O SR. GILBERTO MffiANDA (PMDB-AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente~ StS
e Srs. Senadores, todos nos preocupamos com a instabilidade económica em que o Brasil se acostumou a viver. Constiahgido pOr
uma dívida externa volumosa, que só recentemente tem sido renegociada dentro_ de um.acordo mais sólido e estável, e por uma inflação renitente, a economia brasileira segue aos solavancos, crescendo um tanto num detcrm.iiui.do ano, para, no próximo, encolher
outro tanto. Dentro desse movimento errático da produção de bens
e serviços-do País. o único fato indiscutível é o que aponta para
um maior empobrecimento da população, evidente quando se
constata que h ou ve uma piora dos índices de renda per capita e de
concentração da renda. Temos assistido ao desenrolar desse quadro perverso por cerca de quinze anos.
Sabemos que o aumento da produção somente pode ser alcançado por meio de mais investimentos. Naturalmerlte, referiinonos aos investi.ri:J.entos produtivos, pois os chamados inveStimentos
especulativos no-mercado fmanceifo em pouco ou em nada contribuem para o enriquecimento da Nação, quando não se- cOnstituem
em fato deletério à estabilidade dos mercados. Sabemos, outrossim, que, para que haja investirileD.ios, é necessária a existêricía de
poupanças disp:míveis. Ora, se internamente temos escassez de
poupanças para impulsionar a relOmada de nosso desenvolvimento. cumpre complementá-las com o recurso às poupanças externas.
que estão aí, abundantes e ágeis, prontas a migrarcih para os países promissores e para os mercados emergentes.
Hoje, há no mundo uma competição acirrada por essas poupanças. Países desenvolvidos, ao lado de nações do Terceiro Mundo e do antigo bloco comunista, disputam a preferêndá" dos capitais internacionais que, a cada dia, com mais rapidez, deslocam-se
de uma região ·a outra do Planeta em busca de rentabilidade. J u...··tto
consigo levam, a seus locais de destino, novas tecnologias, melhores métodos de administração, maior produção, mais imj>osfuS,
mais empregos.
Sr. Presidente. Sras e Srs. Senadores, o Brasil, por suas próprias características, está em p-Osição priVilegiada para atrair esSas
poupanças externas, das quais tanto precisamos para recriar aqüi
as condições necessárias à prosperidade.
O Sr. Gerson Camata- Permite-rUe uni ãjJartC, S(illadõi-?
O SR. GILBERTO MffiANDA- Com prazer, concedolhe o aparte, Senador Gerson Camata.
O Sr. -Gerson Camatá- llustre Senador Gilberto Miranda,
mais uma vez, conrratulo-me com V. Ex• pela abordagem que faz
a respeito da necessidade que tem o Brasil de recursos - ou de
poupança interna ou recursos advindes do __~xterior- para ;tnpulsionar o seu desenvolvimento. E, às vésperas do Plano Real, o discurso de V. Exa vem no momento exato, na hora em que o Congresso precisa falar sobre este problema, bem como a população
brasileira, os miniStérios -e õ Presidente. Há uma preocupação por
parte do Governo com a possibilidade de uma explosão de consumo, gerando um excesso de demanda, o que poderia turvar a efetivação do Plano. Ora, há necessidade de recursos para se promover
o aumento de produção, tanto na agricultura quanto na indóstria, a
melhoria e o barateamento dos transportes, para que se suporte
essa possibilidade do aumento de_demanda previsto pelos econo-
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mistas. Sempre que ouço alguém, como V. Exa, com discernimento e propriedade, fãí:er essas colocaÇões, lembro-me de Sacidam
Hussein~ ditador do Iraque, mas não por que exista alguma analogia entre o discurso de V. Exa e a personalidade daquele_ ditador. O
motivo da minha lembrança é o fato de _Saddam Hussein ter dito,
_Quarldo da invasão daS fOrças nortC-aÍnei-icarias, c:juC 'ele estava preparado para aquela que seria a mãe de tOdas as batalhas. E V. Exa
sabe que a culpada por todos esses males diagnosticados no seu_
discurso é a Constituição de 1988, mãe de todas as desgraças que
_estão caindo sob_re o BrasiL Ela se compara ãs sete taças do livro
do Apocalipse, e seu nome deveria ser 11C6nstituição do Apocalipse11. No momento em que o Brasil precisa de recursos externos- e
há abundância desses recursos -para promover o seu desenvolvimento, eles vão para os paises que integravam- a antiga União Soviética, como a Bulgária, para aquele que era o sacrátio do PCdoB,
a Albânia; esses paíSes Saíram das trevas do comunismo, evoluiraro e se agilizaram -com tanta rapidez que estão captando recursos
melhor do que o Brasil. Por quê? Porque em 1988 fizemos uma
Coilstitllição que andou para trás. A Constituição brasileira discrimina ~que é empresa nacional e o que é empresa estrangeira, com
isso não permitindo investimentos seguros em nosso País. Essa
Constituição é muito atrasada, é a mãe de todos os males, de todas
as desgraças, e se compara às Dez Pragas que caíram sobre o Egito, a maldição lançada por ocasião da saída do povo judeu daquele
país. Vejo agora que até o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do
PT, está mais avançado do que a Constituição de 1988. Em suã visita à Alemanha, há quatro ou cinco dias, afirmou qüe Cm seu governo. se viér a ser eleito, irá promOVer uma reforma da Constituição, para dela retirar a discrimin,ação que existe contra -.a empresa
de capital estrangeiro no Brasil. E um motivo de alegria para todos
nós saber que· o candidato do PT está à frente de seu Partido - que
tentou, há uns dez ou quinze dias, impedir qualquer tipo de reforma da Constituição nesse sentido. Como dizia, Se não me· engano,
Rui Barbosa, 1 'nada mais conservador do que um liberal no poder11;
vem aí, se o povo assim o quiser, um governo bem moderno. bem
avançado nessas questões do trato com a Economia. Os males que
V. Exa aponta têm uma origem: a ConstituiçãO- das Dez Pragas do
Egito, a Constituição de 1988. Depois dela, Senador. as estradas
brasileiras acabaram, não há estradas para escoar a produção: as
universidades brasikiras não funcionam mais, vivem em greve; o
erisirio fundamental brasileiro passou a receber apenas 1% das ver~
bas do MiniStério da -Educação, acabou o ensinO fundamental no
Brasil; o povo brasileiro pobre está morrendo não mais nos corredores, mas nas port<!s dos hospitais. Há poucos dias, assisti, pela
Record, um professor de Direito C6ristituciona1 de São Paulo afirmar ser esta ConstituiçãO tão ruim que todos aque-les que participaram da sua elaboração deveriam ser obrigados a _lê-la todos os
dias. pela manhã, levando uma chibatada por artigo. É o aparte que
gostaria de deixar no discurso de V. Exa
O SR. GILBERTO MmANDA - Agradeço seu precioso
aparte, Senador Gerson Camata. Acredito que V. Exa deva ter recebido uma cópia do meu discurso antecipadamente, porque mencionou assuntos que eu falarei mais à frente: as estradas, a independência do Banco Central, a Constituição de 1988, a Revisão,
que não aconteceu, e o fato do próprio PT, juntamente côm o PDT
e outros partidos, que colaborou no sentido da não-realização da
Revisão, vir agora dizer que a primeira _coisa cjuC farã é a Revisão.
Nobre Senador, estamos esquecendo- de que, se não tivermos um Banco Central independente na emisSão de moedas, que
possa controlar a taxa de juros, e a todo momento não fique convertendo a entrada de recursos no mercado especulativo financeiro, estaremos pagando as tax_as mais absurdas do Planeta. Imagine
V. Exa que está programado que se pague, no mês de julho, uma
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taxa, em dólar, valor real, da ordem de 7%. Não há, no mundo inteiro, lugar que dê 7% ao ano~ nós vamos dar 7% em um mês. Então, efetivamei:J.te, se o Presidente da República não aproveitai esse
momento e enviar mensagem para o Congresso, com leis mais claras, tornando o Banco Central mais independente, vai haver essa
ciranda.
Hoje, Senador Gerson Camata,lemos, em Anexo N, em dinheiro na Bolsa. vindo do exterior, aproxirria:damente 18 bilhões
de clólar.es. Imagine que dos 38 bilhões de dólares tão famosos de
nossa reserva, se esse dinheiro der uma revoada rápida por mercados mais consistentes, por mercados com menos risc-os, numa ascendência maior nos patamares de pesquisa do Sr. Luiz Inácio
Lula da Silva, sem dúvida nenhuma nossas reservas poderão baixar rapidamente a 20 bilhões, sem contar que vamos ser obrigados
a queimar reservas para tentar manter os preços aceitáveis nos primeiros três meses.
É muito importante quEf 6 Presidente da República, que esta
semana ventilou a possibilidade de mandar uma mensagem ao
Congresso Nacional, no sentido de tornar_ o Banco_ Central independente, o faça o mais rápido possível, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gcl"Son Camata- Na reforma da Constituição havia
até uma emenda minha nesse sentido. Creio- que o Problema todo
se origina na conceituaç_ão que Se faz, no Brasil, acerca do Banco
Central. O que queremos do Banco Central é que- ele zele pela
moeda que está em nosso bolso, no bolso do povo brasileiro. O
que é que o cidadão precisa ter do Banco Central? A garantia de
que, se ele colocar no dia 1° de janeiro uma moeda de 1 Real no
bolso, no dia 31 de dezembro ela valerá a mesma coisa e terá o
mesmo poder de compra. Então, a função do Banco Central é zelar
pela integridade do dinheiro, da moeda, que está na mão do povo.
Entretanto, aqui, no Brasil, ele zela pela moeda do G_ovemo e a
que está em nosso poder ele queima para salvar a do Governo.
Portanto, o Banco Central tem que ser o banco que zela pelo dinheiro do povo. Aqui, no Brasil, ele é o banco que zela pelo dinheiro do Governo e, ainda, apanha do nosso para não faltar o do
Governo.
O SR. GILBERTO MIRANDA- V. Ex' tem toda razão.
O Banco Central teria que ser. realmente, o guardião da moeda, e
não o guardião dos interesses do Governo Federal. Mas, enquanto
não tivermos um Banco Central independente, enquanto não tivermos um Banco Central cujo mandato do presidente e de seus diretores não -coincidam com o do Pre~idente da República, vamos
continuar tendo Presidentes da República nomeando diretores e
presidentes do Banco Centr-al_~. conseqüentemente, essa situação a
que V. Ex._ se refere continuará.
Penso que, neste momento, com o Real, com divisas altas,
com um_a, Diretoria no Banco Central competente e séria, esta é a
oportunióa.de de o Presidente da República fazer alguma coisa;
mostrar o interesse de conceder leis mais claras para que tenhamos
um Banco Central independente.
O Sr. Josê Fogaça- Permite-me V. Ex.. um aparte?
O SR- GILBERTO MIRAJ\"DA - Pois não. Ouço. com
prazer, o aparte de V. Exa, nobre Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça- Nobre Senador, V. Ex~~,está abordando
um assunto que é da maior importância. Eu diria que este assunto
é crucial neste momento da vida econômica do País. Nós vamos
contar. a partir do dia 1o de julho, possivelmente através da ediçãode uma medida provisória, com uma espécie de lastro monetário,
isto é, as reservas monetárias serão separadas em um tanto, que
será estabelecido de acordo com o meio circulante nacional, pelo
:Ministro da Fazenda, e isso será congelado como lastro monetário,
ou seja, ficará como reserva de valor para o meio de pagamento
que se chamará Real, a nova moeda brasileira. V. Ex._ está piei-

Junho de 1994

teando, propugnando por algo absolutamente fundamental, porque
nenhum lastro monetário, nenhum lastro-ouro, seja qual for o instnirointO monetário qUe se utilize, pode ter continuidade, es_t_aQilidade no tempo, se não houver um Banco Central independente. Há
um argumento, ainda hoje vigente em certos setores sociais-democratas de centro-esquerda e da esquerda brasileira, contra o Banco
Central independente- uma visão caolha, estreita e atrasada-. que
afJ.OD.a que o Banco_ Central não deve ser independente, porque,
em o _sendo, em_ SJ.!a presidência se assentará um banqueiro, que
fará toda a política morietária a serViÇO dos interesses das grandes
instituições ímanceiras privadas, ou seja, dos bancos comerciais,
dos bancos de investimentos privados. Ora, essa é uma gross?: bobagem, é uma burrice -com o perdão da niá palaVra-. porque, na
verdade, a prática e a realidade dos_fatos mostram exatamcnte o
contrário. Nos países onde há Banco Cen_tr~ independente - vide
Alemanha, Estados Unidos -, os juros ~o baixos. e os bancos ganham pouco. Os bancos -têm uma rentabilidade, um retomo tão reduzido, tão limitado, que o Bank of Amcrica. por exemplo, nos
Estados Unidos, tem àrc"ã de 600 filiais em todo o pais, enquanto
no Brasil, se D.ãó me engano, o BRADESCO teni mais de 5.000_fi~_
liais. Simplesmente por que num paíS onde há um Banco Central
independente, os bancos têm uma renda, um retomo, um lucro limitado e controlado. Euquanto .que cm nosso pã.ís-. cujo modelo a
esquerda brasileira defende, que é o _de manter o Banco Central
sob o controle políticO- do Poder Ex.~cutivo, quem tem auferido ganhQS__ ilio:;titados, excepcionalmente grandes, nos últimos anos. são
as instituições fmanceiras privadas, os bancos. Quer dizer, a práti~
Ca:mostra que, com_um_Banco_Central indçpendente, os banqueiros não ganham. Com um Banco Central subordinado Politica~
mente ao Poder ExecUtivo, õs banqueiros se forram - como no
caso do -Brasil. E o que mais me causa estranheza é que, por parte
de_ cçrtos bancos estatais, há uma forte pressão contra a existência
do Banco Central independente. Entrctànto, sabemos perfeitamente que um Banco Central indçpendente dará um tratamento aos
ban_c_os estatais, não de acordo com a lógica interna des.teS, mas de_
acoido com a lógica da estabiliclade da mQCda. Ora,_é evidente que
isto é saudável, que isto é bom para o País. Portanto, faço este registro apenas para evidenciar o pronunciamento de V. Ex a, a correção e o acerto do rumo que V. Ex a aponta. Realmente esse é o cam5nho e, é claro, será preciso que isso seja regulamentado através
de lei; que se faça pequenas modificações na Constituição para
que tenhamos um Banco Central _independente -o que é um grande passo civilizatório do País_. Não tenho dúvida alguma quanto a
isso. Infelizmente, só não posso dizer a quantos anos-luz ainda estamos dessa conquista.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Agradeço.lhe pelo aparte, nobre Senador José Fogaça. Acredito que o pr6prio Senador
José Eduardo, como bailqueiro, deve pensar da mesma maneira.
Creio que nem para os bancos é bom termos um.Banco Central dependente, porque- estes- também acabam ficando sempre_ nª_mão de
um único grande _tomador. Hoje ele paga taxas excelentes, mas
será que no pr6ximo ano pagará? Será que o banqueiro privado
quer ficar eternamente na mão do Governo? Será que ele, também,
não quer investir? N"'ao pensa num país com mais produtividade: a
longo prazo, na geração de empregos? Enquanto existir a pobreza
em nosso País, banqueiro algrim, apesar de o dinheiro circular com
um simples telefonema, estará seguro.
Se a medida do Poder Exccutivp aqui chegar, neste final de
Governo, propondo um Banco Central independente, o temor que
há .de os banqueiros presidirem o Banco Central, acredito, não
existirá:-Na verdade, nós teremos, sim, condições de controlar a situação, a fl_m de que Os banqueiros, os funcionários -sendo presidentes ou diretores do Banco Central - não passem a trabalhar,
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quando tcnninRdo seus mandato<;, numa_ _insútuição fmanccira,
passando dnis, lrês. quatro ou mars anos. /\credito que pndcremo~
escolher entre os melhores dn Pais.. porque os bancários c banquei~
ros - pessoas que tr.ahalha111 cnm cs1;a infla\·âo alta- estão acostumados a manejar e bt>m !) dinheiro, amda mais sendo dinheiro cscasso.
Seria impôrtante husçar. cncon1rar pcs.soal competente na
área certa. Agora, saindo do Bm1co Central, que não retorne depois, necessariamente. ao setor cm '-JUC estava. porque. desse
modo, !criamos uma vinculação.
É muito difícil, com uma inOaçào já prevista de 5% a 7%
em julho. tendo infla~ão cm agosto, tendo inflação cm setembro,
em outubro, que o Banco Central congele uma massa de recursos
especificamente para manohrar duiarifC o pcriodó eleitOral, quando
podere mo~ ter mais furos na l'rcvidéncta Social. E o Govcm9, sem
dúvida alguma. não dcixan1 faltar dinheiro ness-e tempo de elct\'ão,
porque ele já está praticamente engajado numa candidatura à Presidência da República.
Se não tomarmos tU I dado neste momCnto de implantação
do Real, corremos o risco de cnhW8T tudo este Plano numa situação difícil c de perder. mais uma vez, a oportunidade de acertar.
s~m dúvida, é b{to.;icn !.JUC ()Presidente da República mande
logo a mensagem para o Congresso. a fim de que aprovemos um
Banco Central inúcpendenle.
O Sr. José Fogaça- Hâ vários projetos·dc lei, Senador,
que estão tramitando na Casa: um do Deputado César Maia, hoje
Prefeito do Rio de Jw:aÜ_tn_,_ que é tido como um projeto muito interessante e muito bom, mas a !alta de um consenso político arespeito des-sa matéria e a vísão, ju~Utmcnte - comd cu diSse-~.- ãilida
muito estreita c muito atrasada de certas lideranças, inesnio congressuais, não perrnlte que t"s~e projeto ande. Este é o problema!
O SR. GILBERTO MffiANilA- Não há vontade política, é o que está faltando para tudo neste País..
O Sr. ,José Eduardo- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. GILBERTO MIRA:-/ DA ·- Com prazer. nobre Senador.
O Sr..José Edt~ardo - Senador Gilberto Miranda, estava
aguardando V. Ex• se adiantar mais cm seu prontmciamcnto para
dar este aparte, ma..<: como fui citado nominalmente, antecipo o que
iria c0locar mais adiante. Também considero muito oportuno o
pronunciamento de V. Ex"-. E um tr.~ma complexo e que ainda não
fOi Suficientemente dcbatiúó. seja pelas autoridades económicas,
seja pelo Congresso NaciOD.ai. pãiã-(J- Cncãminhamento da solução
mais adequada. Outro dia. tive oportunidade de prestar um depoimento, na comissão designada peta Câmara patã-defmir a questão
con~tituciOnal dos juros de 129{•. Naquda oportUni"dade, pude me
estender hastantc sobre() tema, o que não serâ possível fazer agora. por se tratar de um aparh"\ ~o Regm1ento ln temo nos limitar cm
nnss-a manl !'estação.
O SR. GILBERTO MIRANDA- O Presidente é condescendente. Hoje teremns um discurso de. duas horas.
O Sr. José Rduardo - Pois não. Procurando sintetizar, relatei naquela comi~sâo a minha experiência comOJimnistró da Indústria, do Comé-rcio e do Turismo, com respeito à política de juros no Bra<>il c à questão da inrla,·ão, que é a causa da maioria dos
males que nos anigCri1. O que tenlln colocado à consideração das
pessoas interess.adas no assunto c que. no meu modo Jc ver, todos
esses planos. propostas, enfocam a questfw de uma maneira parcial. Quer di7..cr, nos are bojl.! não tivemos ainda um diagnóstico
completo sobre o assunto. As nmsas que provocam tanta inflação
no Brasil são variadas: sâo circunstanciai~. são sa7.otmis, ·c há um
acúmulo de errüçde invcstimt'nto~ malfeitos, seja no plano estadual. municipal ou fcdl·ral. Há um nUmero C'nonne de interferên-
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cias na política econômica que levam a esse desastre inflacionário
que vivemos. Então, nossos economistas, mesmo os nossos ban·
quciros que têm participado mais assiduamente dessas discussões,
têm sempre em frente uma parte do problema que mais os afligem.
Em minha análise, não tenho visto nenhuma colocação abrangente
que coloque o assunto de uma forma global. Acontece que estamos sempre combatendo os efeitos e não as causas. Na minha experiência como ministro, que me pemútiu chegar a essas conclusões pela visão mais ampla do problema à frente do Ministério, vbservei que, naquele ano de 1993- enqtiãnto estive à frerite do ministério particípaildo ativamente das decisõSS da equipe econômi-c_a, comandada sucessivamente pelos Ministros Gustavo Krause,
Paulo Haddad_ e Eli;seu ReSende, que conduziram a política econômica naquele momento -, conseguimos reduzir 0.<: -juros de 27%,
28% ao ano para: 16%, 17% ao ano e a inflaÇão ein tomo de 30%
ao mês para 21%, 22% ao mês. Se aquele pro-cesso tivesse continuado, os resultados boje se!i~ bast<m~ ~atisfatórios e estariamos-convivendo com taxas de jurr...:. de 12%, 13% ao ano e com
uma inflação inferior a 10% ao mês. Houve a troca de ministro, e a
troca da equipe económica ocasionou de novo certa perplexidade
no mercado, quebrando a continuidade_ daquele programa que vinha sendo elaborado. Assim, percebemos que o sistema bancário
brasileiro é representado, hoje, em 75% pór bancos estatais (fede~
rais e estaduais); apenas 25% é representado por bancos privados
nacionais e estrangeiros.
O SR. GILBERTO MffiANDA - Em número ou em volume- de_ depósitos, de operações bancárias?
O Sr. José Eduardo- Volume de transações bancárias, volume de operações, volume de cruzeiros que giram no sistema
bancário: 50% glrattr nos bancos estatais fed_erais; 25%, a grosso
número, nos bancos estatais estaduais, e outros cerca de 25%, nos
bailcOS Pfivados nacionais e estrarige-iros. Pode-se observar que os
maíores beneficiados - se é que o são - pelas altas taxas de juros
seriam os bancos estatais e não apenas os bancos privados. Penso
que esse não é o aspecto mais relevante da questão e sim o diagnóstico que, quando correto, é parcial; muitas vezes, temos sido
vitimas de diagnósticos errados das causas da inflação-e das proposta<; de solução para o seu combate, Essa questão do diagnóstico·
é que prccfsa, realmente - e a sua colocação- permite debater mais
o-assunto-, tomar-se mais clara o suficiente para permitir So1uçõ·
es realistas para essa·qu_estão econômica tão complexa.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Faço uma colocação ao
seu aparte. Vamos ver se conseguimos responder à pergunta do
Senador José Fogaça: "Banqueiro é- favorável ou contra a um Banco Central independente? QuaiS-os problemas que afetariam a rentabilidade dos bancos se isso acontecesse?"
O-Sr. José Eduardo- Eu chegaria lá, nas minhas conside-rações. Acredito que essa questão de um Banco Central inde"pendcntc, no Brasil de hoje, seria uma temeridade.
O SR. GILBERTO MffiANDA- Por quê?
- O Sr. José Eduardo- Em primeiro lugar, a nossa Constitüição cria muitos problemas de ordem econômica, contribui para
a existência do déficit público, a compartimentalização dos recur·
sos já constitucionalmente estabelecidos, tira toda a flexibilidade
do governo na gestão _da arrecadação dos. fundos públicos e isso
certamente criaria problemas enormes na gestão de um banco central independente, Em segundo lugar, a própria falta de maturidade
política que o Brasil vive: as nossas instituições precisam se tomar
mais fortes, mais estáveis. Penso que ainda temos que passar por
uma fase de maior ingerência do Senado no questionamento das
açõcs do Banco CentraL Fiz referência, na Cóiilissãb, Côi:ho ·uma
<:Lltemativa, porque, obviamente, somos contra o tabelamento dos
juros. Somos contra a taxa de juros abusivos e extorsivos que é
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praticada na economia brasileira e tenho me pronunciado a respei ~
to_disso há mais de dez anos. Acho que isso ê um crime de lesapâtria que se comete no Brasil. Quando se fala que o Brasil precisa
ter uma taxa de juros mais elevados, cu concordo com a afirma tiva; realmente, o Brasil precisa, atê mesmo para atrair investimentos estrangeiros para a promoção do nosso desenvolvimento. Qualquer pessoa racional há de entender que juros mais altos giram em
tomo de 10%. Vinte por cento é uma taxa muito mais alta. Se as
taxas de juros internacionais sãO de 6%, 7%, um índice muito mais
alto seria 20% a mais- 20% de 6% é 1,2%; então seriam 7,2%.
Aqui saímos de 6%, 7% dos juros intemadonãis para 30%, 40%
ao ano. Isso é um absurdo! Ninguém, em sã consciência, pode
concordar com uma coisa tão estapafúrdia, que extrapola qualquer
senso de medida. Isso é política do Banco Central. Assusto-me ao
pensar que o Banco Central poderia ser mais independente do que
é; aí estaríamos liqUidados. Creio que o Senado, que por dever
constitucional aprova a indicação da dirctoria do Banco Central,
deveria, periodicamente, convocar a diretoria do banco e promover
o questioname-nto das politicas implementadas pela instituição
como uma primeira erapa para se coilseguir a independência do
Banco _Central num futuro próximo, quando a estabilidade económica estiver alcançada em sua plenitude, quando tivermos saído
dessa fase de tentruiva de acerto e erro, quer dizer, tenta-se tantas
vezes, erra-se tanto_que um dia acaba acertando, em vez de se ter
uma proposta planejada e concreta. Se houvess_e essa colocação de
se convocar o Banco Central periodicamente para o debate, poderia haver grandes progressos no estabelecimento de uma política
económica e de juros realmente adequada às necessidades do BrasiL Essa questão do Banco Central é muito delicada, coloco obviamente uma opinião pessoal, f.uto da minha experiência no sistema
bancário, e é um assunto a ser discutido. O Senado tem que agir
mais nessa questão, tem que procurar discutir mais, é o forO ade_quado para polemizar esse assunto que já é por si só tão polêmico,
mas _que tem sido discutido de uma forma pouco objetiva e prática.
Com relação à questão da direção do Banc_o___Central, pergunto:
quem, ao fazer uma operação cardíaca, ou outra operação qualquer, se _entregaria a um profiSsional que não fosse de grande reputação e reconhecida competência? Faço essa analogia porque considero a direção do banco por um banqueiro como a do paciente
que pode se entregar na mão de um curandeiro ou de um profissional competente. Temos grandes banqueiros no Brasil, pessoas de_
reconhecida idoneidade e competência, e acho que o Banco Central seria muito melhor dirigido por um profisSiOnal, por alguém
realmente do ramo e não por teóricos de pouca experiência e conhecimento do sistema bancário. Esse é um erro também que s_e
comete com respeito a uma má colocação da questão, uma visão
distorcida da problemática da gestão do Banco Central. Muito obrigado.
O SR. GILBERTO MffiANDA- Agradeço o aparte de
V.Ex""
O Sr. João Rocha- Pennite-x;6e V. Exauro aparte?
O SR. GILBERTO ~DA - 1ão logo responda ao
aparte do Senador José Eduardo.
Concordo com V. Exa quando diz que precisamos ter o melhor profissional O Banco Ceiitral está entregue a excepcionais,
excelentes profissionais. Mas enquanto estivermos no regime que
impera boje, o presidencialismo, quem manda, quem institui e destitui é o Presidente da República. O Presidente Itamar assumiu
para completar um mandato de, praticamente, dois anos, dizendo
que s_e haveria com os banqueiros, que resolveria o problema dos
juros_ alto~. que influenciaria as taxas. Absolutamente nada fez
para que isso acontec_esse. Enquanto tivermos o Banco Central atado à Presidência da Rcp11blica, haverá emissão de moeda, haverá
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pareceres favoráveis para quem não merece. porque há mteresses
políticos. Esse Banco Central vai votar, favoravelmente. à antecipação de receitas orçamentárias estaduais que os governos dos Estados requisitam, tomam grandes volumes em bancos, pagam taxas absurdas e deixam a dívida para o próximo governo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Peço ao nobre
orador que não conceda mais apartes porque o tempo já está esgotado. Solicito também que procure, na medida do possível, sintetizar as suas considerações.
O Sr. João Rocha -Sr. Presidente, entendo que o nobre.
Senador Gilberto Miranda está tratando de um assunto de fundamental importância para a economia do nosso País, e eu gostaria
de aparteá-lo.

O SR. GILBERTO MffiANDA- Sr. Presidente, creio que
todas as vezes que ocupo esta tribuna, temos alguns problemas.
Ou os meus discursos são mUito longos, ou são cOnsistenteS e, poi
isso, recebo muitos apartes, ou o tempo é muito curto, como disse
o Senador Josapbat Marinho. É possível que ocorra uma das três
hipóteses.
Entendo ser importante o discurso que pronuncio na tarde
de hoje; é de apoio ao plano econômico que está a caminho. Torna-se necessário lembrar aos Srs. Congressistas, à população e ao
Executivo o que vai acontecer.
Portanto, peço a V. Exa permissão para conceder um aparte
ao Senador João Rocha e àqueles que o desejarem, tendo em vista
que quando alguns Senadores mais antigos ocupam esta tribuna,
aqui permanecem durante uma, duas, três ou quatro horas e nada
acontece. Ou será que temos Senadores de primeira. de segunda e
de terceira classe? Ou os assuntos são de primeira, de segunda ou
de terceira classe? Temos de tentar chegar a um denominador comum para o bem do Senado e da população.
Peço, portanto, a V. Ex a que seja compreensivo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Vou esclarecer ao nobre orador.
V. Exa pronuncia o seu discurso antes da Ordem do Dia.
Nesta fase, os oradores dispõem de 20 minutos. V. Exa iniciou o
seu pronunciamento às 14h42:miiJ., já tendo, portanto, ultrapassado
o limite de tempo.
Esses discursos importantes, como costumam ser os de V.
Exa, _em princípio, deveriam ser proferidos depois da Ordem do
Dia, quando o orador dispõe de 50 minutos.
O tempo de V. Exll excedeu mais de 40, e a Mesa está sendo
cobrada por vários oradores que têm também assuntos importantes
a tratar. Assim Sendo, a Mesa, há algum tempo, vem estabelecendo
este critério: aciona a luz vermelha e faz um apelo concernente ao
tempo. Dessa forma, os discursos importantes, ·c-omo esse de V.
Exa, não prejudicam a Ordem do Dia e não teremos oradores vindo
à Mesa para reclamar e fazer sinais de que é preciso obedecer o
Regimento.
Portanto, a Mesa é compreensiva, já concedeu a V. Ex" o
dobro do tempo permitido e espera que V. Exa conceda o aparte ao
nobre Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, encerrandO o seu discurso.
--Já compareceram- à Mesa dois oradores para dizer que vão
apelar para o período de Breves Comunicações porque precisam
falar sobre assuntos urgentes.
Todos somos compreensivos e continuaremos nesse clima
de cordialidade.
V. Exa continuará com a palavra e concederá o aparte. Na
medi~ do possi vel, passaremos a outros oradores ou à Ordem do
Dia, se for o caso.
-

O SR. GILBERTO MIRANDA - Nobre Presidente, eu
gostaria de lembrar a V. Exa, não querendo polemizar a matéria,
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que, em praticamente dois anos nesta Casa - primeiramente no
mandato de 1990 e neste, de 1994, substituiiido o nobre Senador
Amazonino' Mendes - cansei de ver - eu não gostaria de citar nomes- COlegas que subirãm a esta tribuna, Líderes de partidos e de
Governo, antes da Ordem do Dia, e que falaram durante três horas.
V. Ex ao sabe.
Hoje, peço a compreensão de V. Ex11
Na verdade, hâ um calhamaço de projetes referenteS a concessão de rádios para o Seriado apreciar. E creio ·que apreC1ate8támatéria, a esta altura, é uma desapreciação do próprio Senado Federal Sr. Presidente!
Concedo o aparte a V. Ex• nobre Senador João ROcha.
O Sr. João Rocha- Agradeço a·deferência- da Mesa e de
V. Ex11• Eu me-encontraVa nõ gabinete_ e oU.Vf õ Seu discurso. Verifiquei que- V. Ex11 trazia à discussão um dos assuntos mais íill.pórtantes para a economia do nosso País, que é realmente a independência do Banco Central do Brasil. Digo a V, Exa que, há vários
anos, tenho posicionado-me, com muita clareza, cOntra o comportamento do Sistema Financeiro Nacional, que atua na condição de
mola propulsora do desenvolvimento do nosso País. Segundo o
nosso Colega Senador José Eduardp, com a vas_!a: experiência que
possui em relação à matéria, 50% do circulante do Sistema Fmanceiro Nacional está com os bancos oficiais; 25%, Com os bancos
privados nacionais e 25%, com os _bancos privados inlemacionais.
A partir do dia 1° estaremos implantando, em nosso País, o regime
de estabilidade da Economia - sabendo-se que o lastro da nossa
moeda será uma reserva internacional de 38 bilhões de_ dólares, remunerada a 3,8 ou 4% ao ano. E se entrarmos num plano de estabilização pagando para o Sistcmã Financeiro Nacional juros de 3 a
4% ao mês, estaremos inviabilizando todo esse plano que a sociedade brasileira nos cobra. Por quê? Porque 38 bilhões de dólares
da nossa reserva rendem, lã fora, 3 óu 3,5% ao ano c, aqui, estariamos pagando sobre a rolagem da dívida, mensalmente, mais ou
menos 60 bilhões de dólares- 3% ao mês. Quei'o dizer" a V. Exa C aos Srs. Senadores que isso inviabiliza qualquer plano, porque ele
surge exatamente para estabilizar a economia. E se estamos ouvmdo agora a voz abalizada de um Colega que é do Sistema Financeiro, no sentido de que o Governo é responsável por 50% da rolagero da sua dívida, o Governo Federal, o Presidente da República,
neste momento, tem de chamar o SiStema Financeiro Nacional
para compatibilizar as taxas de juros internas com as taxas de juros
que remuneram as nossas reservas de 38 bilhões de dólares. Veja
V. Ex.. que, se formos rolar uma dívida interna, que hoje gira em
torno de 100 bilhões de dólares a 3% ao mês, estaremos pagando 3
bilhões por mês para a sua rolagem. E não estamos tendo dinheiro
para a Educação e para a Saúde. Mas será que teremos capacidade
de tirar da receita do Tesouro 3 bilhões de dólares com o·argumento de que, através dos juros altos, através da inviabilização do poder de consumo, estaremos dando condições à estabilidade da nossa economia? Digo -a V. Exa, com muita clareza, que não estaremos fazendo nada disso; estaremos sacrificarido, mais uma vez, a
Saúde, a Economia do nosso Pais. E nesse momento que o Governo é responsável, repito, por mais de 50% da rolagem de sua dívida, através dos Bancos Oficiais, que ele os chame - o Banco do
Brasil e os Bancos Estaduais -, que lim1fem e que coloquem um
freio nas taxas de juros mensais, mas não-a partir de "ã.gosto, de setembro, e sim de 1° de julho. Temos que ter o exemplo; não é só
segurar o preço do supermercado,.não é só segurar o preço da indústria, que produz e gera riqueza. Temos que segurar o preço daquele que deve ser parceiro, deve ser aliadQ da noss·a economia: o
Sistema Financeiro Nacional. Assistimos, Com tristeza,fatO de
que o dinheiro para produção, para: geração de empi'ego, ae riqueza, vem apenas do BNDES, do FGTS, remuneradá a 2% ao ãno,
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do PIS. O Sistema Financeiro deve ser um aliado, deve usar as
suas fontes de receitas próprias para dar parceria ao Governei, para
gerar riquezas ao País e para proporcionar a estabilidade da economiã. Agradeço a V. Ex apela oportunidade do apart_e.
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sou eu quem agradece a
V.Ex•. Gostaria qrie õ Presidente da República, -de quem sou critico contumaz, to~~s~ conhecimento não do meu discurso por inteiro, mas, pelo menos, do aparte de V. Exa
o-Presidente da República, quando tomou posse, propôs-se
a moralizar o sistenia fri:tanceiro, rever o sistema bcincário,·reduzir
taxas, reavaliar o sistema das empreiteiras no País. De repente, deparamo-nos com o- fato de que vamos pagar taxas absurdas, que
vão nos custar praticamente 2.4 bilhões de dólares ao mês, enquarilo quisermos manter o real.
V. Exa tem toda razão-quando aírrma que, enquanto nossas
reservas rendem lá fora: 3% ao ano, pagamos de 4% a 5%. Essa sítuação é realmente insuportáveL
O ex-Ministro da Saúde, Adib Jatcne, aínmou, com propriedade, que quem manda, quem faz orçamento neste País são as
em}:miiteifas e os banqueiiàs.
Eni relação às empreite1ras; não hf dúVidas, porque nem o
Congresso Nacional. conseguiu instálar uma CPI para investigálas. O px:óprio PT, que tanto combateu,- c'alciU-Se, talvez poi'
se em que outra CPI, a do Pf/CUT, não fosse aberta. Por essa razão, creio que a população deve pensar muito quando for votar.
Vamos ver se a CP! proposta pelo José Eduardo toma corpo. Trata-se da proposta de uma CP! para analisar o quanto custou Itaipu
Binacional no governo militar. V. Exllg. ficarão estarrecidos com o
que se gastou e o que se c-omeu de propina naquela obra.
Está na hora de o Presidente da República, como lembrou
V. EX.., nãoolhar só para supermercado, não pressionar s6 os que
produzem; Sua Excelência deve fazê-lo em relação a toda a sociedade, inclusive aos que produzem dinheiro, aos que vendem dinheiro, aos que compram dinheiro.
Sr. Presidente, vou dar seqüência ao meu discurso. Não
concederei mais apartes, conforme sugeriu de V. Exa
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, contamos
cõm um territórlô cófiúftéiit.al c populoso que abriga a nona maior
economia do mundo. Nessa economia, há recursos naturais em
quantidade, um mercado consumidor de milhões de pessoas, um
setor bancário forte e uma infra-estrutura que raramente se encontra eni países em deseD.volvimento. Apesar da deterioração sofrida
nos últimos anos, em decorrência da perda da capacidade de manutenção por parte do Estado, ainda possuímos grandes extensões
de estradas de rodagem e de ferrovias, um setor energético confiável, com recursos hídricos abundantes e uma rede de telecomunicações modema, apesar da ingerência total do Estado, que a tem
deteriorado. Insistimos em que poucas são as naç_ões em desenvolvimento que podem oferecer semelhante ambiente econômico e financeiro aos capitais estrangeiios.
Em segundo lugar, o Brasil é hoje um País cuja den;J.ocracia
está consolidada. Realizaremos, ainda este ano, a segunda eleição
direta para Presidente da República após o fim do regime militar.
Ademais, o episódio de impedimento do Presidente Collor demonstrou ao mundo que atualmente no País funciona o estado demócráticó de direito em que o Legislativo cumpre sua missão
constitucional de fiscalizar o Poder Executivo e em que o Poder
Judiciário tem a última palavra no que se refere à interpretação dos
preceitos legais.
Ora, uma democracia estável, hoje em dia, é um fator de excepcional importância para atração de capitais intemadoilais que
desconfiam dos tribunais sem independência, submetidos ao arbítrio dos poderosos do momento, situação tão cc~núm nas diiadu-
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a complexidade que assumiu o__riiUn_do_d..o,s n~g6Clos, a
segurança de poder contar com a imparcialidade e a fidelidade à
letra da lei no julgamento das controvérsias jurídicas pelos tribunais, tomou-se um bem fundamental para toda a grande organização.
Sr. Presidente. Srs. Senadorçs, uma vez que o- Brasil reco-

nhecidamente oferece boas condições estruturais para a vinda. em
grande quantidade, de_ recursos externos, poderíamos indagar o
porquê da demora desse movimento~
Bem, para sermos mais exatos, nos últimos três anos, por
conta de uma legislação mais liberal no que diz re_speito a investimentos estrangeiros no mercado fmanceiro nacional, esses capitais
têm comparecido ao_ País em volume respeitável. No entanto, os
investimentos internacionais, alé à presente, não têm apresentado a
característica mais desejada e mais útil aos interesses nacionais,
qual seja a de constituírem-se em inversões no setOI:-produtivo, de
médio e de longo prazo. Ao contrário, tais re_cuiSos externos, em
geral, demoram pouco tempo aqui: o tempo suficiente para se beneficiarem das maiores taxas. d_e juros reais do mundo, as que praticamos no Brasil. Em razão de que esse afluxo de investimentos
estrangeiros é motivado apenas pelo diferencial dC jurOs vigentes
aqui e em seus países de origem, eles. são altamente voláteis. Mudando a conjuntura internacional, pela diminuição dos nossos juros ou pelo aumento dos juros externos, os capiuiis- i.Dteljlaciõnais,
com a mesma avidez com que vieram -para cá, sairão do País, Srs.
Senadores. Portanto, enganam-se aqueles que vêem ness_es ingressos um sinal de coniianÇa dos investidores estrangeiros no Brasil.
Respondendo à pergunta formulada há pouco, Sr. Presidente. Srs. Senadores, o que falta ao E.aís para se transformar.uum
pólo de atração de investimentos estrangeiros de prazo mais alongado é estabilidade económica.
Por sua vez, somente se logrará atingir essa e-stabilidade por
meio de uma outra que lhe é pressuposta: a estabilidade da moeda,
tese que vários Senado_r~s._ em apartes, abordara!Jl nesta Casa__ O
Banco Central deve, com sua independência, ser o guardião da
moeda e não o guardião de governos, ora fracos, ora Úldecisos. ora
prepotentes, ora incompetentes.
O fenômeno do desconJ.rol~ J;llonetário, entre nós, -alcançou
uma tal magnitude que_ impede qualquer previsão quar.to acs preços relativos da economia em um futuro próximo. A oscilação
brusca do valor das mercadorias, em sentido lato. no mercado, impede qualquer segurança para calcular rendimentos económicos
por parte de quem quer investir. O resultado disso é a paralisação
dos investimentos produtivos e., em especial, a pouca confiança
nos capitais estrangeiros em nosso Pais. O investidor quer. antes
de tudo, Sr. Presidente, segurança e previsibilidade. Um ambiente
instável e inseguro é mais propício para aplicações que lembram
os jogos em cassino: no caso, as inversões especulativas do curto
prazo no mercado fmanceiro.
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, c:oncluímos este pronunciamento, fazendo votos para que a classe dirigente ·aeste País tenha a
sabedoria de_ não desperdiçar a oportunidade que concretamente
temos para estabilizar a economia representada pelo Plano Real.
As condições para isso são bastante favoráveis no niomento. Contamos com reservas confortáveis em divisas, com uma dívida externa praticamente renegociada, com um setor exportador pujante
e uma safra agrícola recorde. Esperamos que os formuladores da
polític.-.. económica não caiam n_a tentação de utilitar o Plano Real
apenas como palanque político, feito paia-durar até as eleições.
Igualmente seria de máxima ünportâilcfa parã a eStabilidade
económica que os Congressistas- que desperdiçamos um momento privilegiado para promover mudanças constitucionais - pensássemos em levar adiante algumas modificações eStruturais imprescindíveis em favor da preservação pennanrnte do valor da moeda
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nacional. Dentre essas modificações figuram a·refoima tributária,
a refonna da Previdência Social. a repartição das receitas e dos encargos entre a União, os Estados e os Municípios, bem como uma
mudança dos estatutos do Banco Central, de forma a prover a autoridade monetária de maior independência frente ao Governo.
para que possa gerir, de forma mais eficaz, a política riloD.etária e
cambial.
Não temos qualquer dúvida de que, uma vez realizadas as
transformações mencionadas, conjugadas com o êxito de um plano
de estabilização econômíca, assistiremOs a uma nova era no Brasil,
em que os investimentos internacionais para cá virão, em volume
considerável, contribuir com nosso desenvolvimento. Os capítais
estrangeiros já sabem que o Brasil representa um dos mercados do
mundo de maior potencial de rentabilidade, Esses capitais estão
aguardando somente uma sittiaçãó que apresente um mínimo de
estabilidade económica para que possam realizar sua ciência.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigido.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a
riiCSã, I:CquerimenlO 9ue s_erá lido pelo Sr. !"Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N'492, DE 1994
Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50 da Constituição Federal combinados com o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam solkit,adas ao Ministro da Fazenda as
seguintes informações:
1. Tem fundamento a informação dada pelo Sr. Herbert de
Souza, em artigo publicado na Folha de S. Paulo, de 27/06/94, de
:que o BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômic_o
e Social está negociando um empré.c;timo de US$ 270 milhões com
a Varig visando dar suporte a um plano de reestruturação da eni.presa, o qual prevê a demissão de aproximadamente IS mil de
seus funcionários?
2. Quais os termos e objetivos da referida operação?
3. Qual a origem dos recursos utilizados na concessão deste
empréstimo?
4. Quais os critérios económicOs e soCiais adotados pelo
BNDES para aprovarem pedidos de empréstimo de saneamento/recuperação fmari.cefra de empresas? O critério de preservação e
criação do emprego tem sido considerado?
-5. A câmara setorial da a viação debateu a pertinência da referida operação?
Justificação
A imprensa noticiou a abertura de negociação entre o

BNDES e a Varig visando a liberação de financiamento no valor
de US$ 270 milhões que deverá ser usado para sanear a empresa.
No mesmo artigo consta que pelo plano de reestruturação apresentado 15 mil fnncionários deverão perder seus empregos. No momento em que o país encontra enormes dificuldades para gerar novos postos de trabalho, não é uma atitude incoerente o uso de escassos recursos públicos para financiar um prófeto que tem como
conseqüência a dimínUição significativa do número de trabalhadores no setor da aviação civil?
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. -Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy.
Ao exame da mesa
COMPARECEM MAIS OS SRS:
Albano Franco - Amir Lando - Aureo Mello - César Dias
- Darcy Ribeiro --João França- José Fogaça- Júlio CamposLouremberg Nunes Rocha -- Mário Covas - Maurício Corrêa Nelson Wedekin - V a1mir Campelo.
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termoS regiw

mentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secretário.

É lido e aprovado o_ seguinte
REQUERIMENTO N" 493, DE 1994
Nos _termos do artigo 13, parágrafo 1° do Regimento Interno, requeiro sejam consideradas como licença autcuizada os dias
!", 3, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 do
corrente mês e ano, quando me ausenlei dos trabalhos da Casa
para, na qualidade de Vice-Líder do PSDB, coordenar reuniões
políticas do meu Estado.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1994. Senador Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o
requerimento, fica cúncCdida a licença solicitada.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1o Secre-
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blico.

A formação desse património tem como base a emissão de
moeda e de títulos públicos cujos custos econônúcos e sociais devem ser comparados, no mínimo, à rentabilidade do património ,
ísto é, das reservas cambiais.
Com efeito, o projeto de leí que ora submetemos à aprecia~
ção desla Casa tem por objetivo a _democratização de informações
relevantes sobre a forma de gestão econônúco~fmancéii'a das reservas cambiais do País, dando-se, assim, à sociedade, reais condições para analisar os seus custos e benefícios, sobretudo no atual
ç:Qntexto brasileiro, de elevada in:stabiliddade de preços e de crise
fmanceira do Estado.
Sala dasBessõcs, 29 de junho de 1994.-Senador GILBERTO MIRANDA
(À co""missão de Assuntos Econômicos- Decisão
Terminativa.)
-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto serã
publicado e remetido à Comissão competente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

tário.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO~SEN:ADO N" 46, DE 1994
Dispõe sobre a publicação dos saldos das reservas cambiais c dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1o O Banco Central do Brasil publicará, ilõ Diário Oficial da União, até o se (quinto) dia útil do mês_subseqüente ao do
encerramento de cada semestre civil, o montante das reservas cambiaiS do País.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, o montante das reservas cambiais será obtido pelo somatório dos valores dOs sald_õS_ das divisas,
do ouro monetário, dos Direitos EsPeciais de Saque e de outros
haveres no exterior, de curto, médio e longo prazos, de que díspõe
o Banco Céhtral do Brasil.
§ :ZOA publicação a que se refere o caput deste- artigo díscrlniinatá as 'caiãdCi1stiCaS das aplicações fiiiãDCCfra& "iealizadas
com as reservas cambiais e as reSpectiVas rentabilidades obtidas
no semestre.
.Art. 2° A inobservância daS disposiçõe'S da presente Lei sujeitará o Presidente e de-mais membros da Diretoria do Banco Central do Brasil às sanções legais e administrativas cabíveiS.-----'-----'--- --Art. 3o Esta lei entra em vigor Da data d_e sua publicação.
Art. 4° Revogam-ses as disposições em coiiliãiío:=_~~-~

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 494, DE 1994
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, requeirO preferência para o item 28 a frm de ser apreciado antes da
matéria constante do item 1 da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Alfredo
Canlpos.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Serã feita
inversão solicitada.
Item28:

a

INDICAÇÃO DE AUTORIDADE N" I, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)
DiScussão, em turno único, do Parecer n° 177, de
1994, da COni.íssão de Assillltos~Econômicos Sobre a Indicação de Autoridade n° 1, de 1994, de iniciativa dos
Líderes Partidários, submetendo à apreciação do Senado
Federal o nome do Senador Iram Saraiva para exercer o
cargo de :Ministro do Tribunal de Contas da União.

Em discussão o projeto, em turno 1Ínico.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Como é sabido, cabe ao Congresso NacioA_i!J_, c~_a sanção
Passa-se à votação, que será secreta e deverá ser feita pelo
do Presidente da República, dispor- sobre todas as matérias de processo eletrônico~
competência da União. Trata-se de unia. tradição nõ ClfreilifCOD.sti- ·
Solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário, pois se
tucional do Brasil que no texto da atual Carta Magna está consubs- trata de votação da maior importância: ilidicação para o Tribunal
tanciada no art. 48. Entre essas matérias deve-se destacar as de ca- de Contas da União, de iniciativa dos Srs. Líderes do Senado Feráter fmanceiro, cambial e monetário, bem como-as instituições fi- deral, que recaiu na pessoa do nobre Senador ham Saraiva.
nanceiras e suas operações (art. 48, Xill, da CF). Por outro lado. a
Peço aos Srs: Senadores que ocupem os seus lugares.
Constituição Federal atribui competência--à União para administrar
A votação_ será secreta. Os nomes figurarão no pafuel, mas
as reservas cambiais do País (art. 21, Vlll), sendo tal função exer- nã.o os respectivos votos.
cida pelo Banco Central do Brasil, como autoridade monetária.
A SR' JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra
Através do monopólio da União para emitir moeda (art. 21, pela ordem.
Vll, da CF), a autoridade monetária adquire as divisas decorrentes
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a
das operações comerciais e dos movimentos de_capitais realizados palavra, pela ordem à nobre Senadora.
com o exterior. Assim, o montante- de reservas internacionais do
A SR' JÚNIA MARISE (PRN-MG. Pela ordem.) - Sr.
País constitui, na verdade, um dos componentes do_ patrimâlio pU- Presidente, para ratificar uma informação: votando 11sim 11 é a favor

Justificação
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do parecer da Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) -Perfeitamente.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores, que venhrun ao plenário
participar de votação importante. Para integrai o·TribJl!l31 de Contas da-União, indicação feita pelos Sl-s~ Lideres do Senado, a escolha recaiu na pessoa:- do nobre Senador Iram Sarah_'a.
Solicito aos Srs. Senadores, tanto quanto possível, que não
deixem o plenáriO após essa votação. A Mesa pede aos Srs-. Senadores que se encontram em outras dependências que venham ao
plenário para participar de votação impOrtante, trata-se de escolha
de autoridade.
. A aprovação exige, no mínimo, a presença de 41 Srs: Sena,.
dores. Pelo menos 41 Srs. Senadores precisam participar da votação, prevalecendo o voto da maioria dos ª_enadores presentes.
Há, na Casa, 60 Srs. Senadores. A_ Mesa solicita que venham ao plenário Pitttíéipar de importante votação_, referente à escolha ·de autoridade. Na hipótese, para o Tribunal de _ço_!!tas cU!
União, indicação feita, na fornia cOilstítiidoo:a.I.- J)efos Srs. Líderes
do Senado que recaiu na pessoa do nobre·senador Iram Saraiva.
(Pausa.)
A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. (Pausa.)
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lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a
palavra.
---~- O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela orde!IL Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, sobre a questão da votação do
Orçamento de 1994, temos consciência de qrie -observamos o
maior atraso já ocorrido, se não me engano", na apreciação e votação do Orçamento, na História do Parlamento Brasileiro.·
Obviamente, isso foi causado, em grande parte, pelo f:ao de
o Executivo ter encaminhado a esta Casa pelo menos três versões
do _Orçamento- a primeira delas em31 de agosto passado ---e a
cada momento ter soliCitado ao Congresso Nacional para aguardar
a votação da mensagem orçamentária. · '
Sr. Presidente, uma vez aprovado o parecer, com eventUais
modificações do Relator da matéria, na Comissão Mista de Orçamento, e em sendo encaminhado o projeto de lei, conforme aprovado por aquela Comissão, seria importante que V. Ex_• mandasse
publicá-lo, ta1 como vier da Comissão, antes de o mesmo ser votado pelo Plenário do Congresso Nacional, a fim de que possam os
Congressistas ter dele ciência adequadalnente e para que não se repiia episódiO como o havido em 1991, referente ao Orçamento de
1992. É preciso que o Congresso Nacional aprenda com as lições
da história, aprenda com os erros cometidos no passado.
O Sr. Chagas Rodrigues, r Vice-Presidente, deiAssim, Sr. Presidente, em que pese o atraso recorde, é prexa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. ciso prestar atenção a esse detalhe. Q.lando do exame e votação da
Humberto Lucena, Presidente.
Lei orçamentária é necessário que ela esteja publicada devidaO SR. PRESIDENTE (Íiumberto Lucena) - A Presidên- mente, e não se tenha simplesmente uma idéia a partir do relatório
cia apela aos Srs. Senadores que se encontram na Casa que ve- dO_ Deputado designado para ser o Relator, no caso. o Deputado
nham ao recinto, para votarmos matéria que depexidé de quorum Marcelo Barbieri~ aqueles documentos devem estar disponíveis
aos Congressistas somente após sua publicação, mesmo que isso
qualificado.
Solicito aos Srs. Senadores que,ãpós a votação iniCial, per- demande um dia a mais para que a Gráfica do Senado possa fazêmaneçam em plenário, a frm de que passamos apreciar outras ma- lo. Gostaria, portanto, de ressaltar este ponto, para que ao voltartérias de alta relevância para o_Senado Federal, entre_ as quais in- mos tenhamos a publicação completa de matéria complexa.
Fora isto, acredito ser necessário o esforço par.3. votarmos o
clusive a eleição do Corregedor e dos corregedores-substitutos do
quánto antes o OrçamentO de 94 e, do mesmo modo, a Lei de DiSenado.
Há, na Casa, cerca de_60 Srs._Senadore_s; todavia, nÓ plená- retrizes Orçamentárias de 1995.
Obrigado, Sr. Presidente.
rio, há apenas 36.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
Inicialmente, votaremos a indicação do Senador Iram Saraiva para o Tribunal de Contas da União, de acordo com a aprova- es~á atenta às observaçêies de V. Ex•. Tudo dependerá da agilização .dos trabalhos na Comissão :Mista de Orçamento.
ção de parecer pela Comissão de Assuntos Econômicos.
A Presidência, mais uma vez, solicita aos Srs. Senadores
Apelo aos Srs. Senadores que venham ao plenário.
A Presidência aproveita para comunica! -aOs Srs. Senãdores que estão fora do plenário para que venham a este recinto, _a ftm de
que boje, às 19h, haverá sessão do Congresso Nacional, quando iniCiarmos a Ordem dÕ Dia. Iiidusive, existe matéria cuja apreciatentaremos votar cerca de 15 medidas provisórias-que estão sendo ção depende de quorum qualificado.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a
objeto de debate entre as Lideranças, com vistas à possíbilidade de
uma decisão ainda boje, de tal forma que se pOssa evitii:r a sua ree- palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. Ex' a
dição durante o mês de julho, mês de recesso.
__ _
Ao mesmo tempo, tenta-se a aprovação dos projetes de lei palavra.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Pela orque alteram a LDO, em relação ao Orçamento de 1994, e do que
estabelece normas para a LDO, em relação ao Orçamento de 1995. dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, uma recente decisãQ e instrução do TSE propõe regulamentação do uso dos gabine(Pausa.)
A Presidência informa, ainda, aos Srs. Se:Q.aç!Qtes que em re- tes parlamentares, en:ifice das candidaturas a diversos cargos elelação ao Projeto de Lei do Orçamento, de 1994, hã unutrasó na tivos, nas eleições do dia 3 de outubro.
Sr. Presidente, o_ assunto é grave e precisa de informações
sua tramitação na Comissão de Orçamento.
______ _
Estão sendo feitos esfóiços no sentido que a niatéria pos- concretas.
A notícia vem hoje veiculada pelo Jornal do Brasil, e se
sa vir a ser votada em meados de julho, dado que não há como
apreciar esta matéria a partir de agosto, em face, inçlusive, da cam- alega que foi em resposta a uma consulta feita pelo eminente Sepanha eleitoral em curso. Os Relatores setoriais já-eStao trabalhan- nador Márcio Lacerda. O Senador Márcio Lacerda afirma que a
do para concluir os seus pareceres e, bem_assim, o Relator-Geral. __ resposta extrapolou a sua pergunta- tratava-se do uso de residênHoje à noite, irei me reunir com -o Presickmte~da Câmara e o cias particulares para depósito de material de campanha. O TSE
Relator da Comissão, para verificarmos o andamento desta matéria extrapolou na resposta, segundo consta do próprio jornal, e respondeu acerca de gabinetes parlamentares.
de fundamental importância para a vida do País.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a paSr. Presidente, nem sei se sou candidato, mas os candidatos

ae
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que estão usando os gabinetes- deyem estar em dificuldades. Por
exemplo, se alguém do Estado_ telefona querendo saber se o Senador é candidato, ele pode ou não responder pelo telefone do gabinete? Esta é uma questão concreta. Daqui a pouco, alguém estarâ
nos grilhões -da Justiça Eleitoral por estar em seu gabinete exercendo seu mandato.
Então, Sr. Presidente, gostaríamos que a Mesa do Congresso Nacional providenciasse, o quanto antes, uma interpretação, a
mais ex~ta possível, dessa resolução do TSE. Queremo& respeitá-la
- e é nosso dev_er respeitá-la -, mas queremos também trabalhar
em paz, em nossos gabinetes, enviando corresJXmdência para nossos eleitores e não~eleitores, porque nós nos comunicamos com todos. Não creio que um parlaiitciltar, ap se dirigir' a alguém do seu
Estado, pergunl,e em quem ele vota; e, no caso de não votar nele,
não acredito.que o parlamentar deixe de lhe enviar correspondência, comunicação ou cópia de discurso.
Sr. Presidente, essa dúvida cruel tem que ser dirimida o
quanto antes, porque não podemos ficar sob essa espada de Dâmocles do TSE ou da Justiça Eleitoral para, sem mais nem menOs, no
exercício dos nossos mandatos, sermos enquadrados em dispositivos penais, em dispositivos punitivos da lei eleitoral.
Essa resolução deixa-nos apavorados e exige, necessariamente, esclarecimentos coo.cretos junto à Assessoria do Senado
Federal, que possui excelentes juristas, exCelentes interpretadores
da lei, visando exatamente a esse objetivo, ou seja, que nos seja
permitido usar os nossos gabinetes, que é o nosso ambiente de trabalho principal, sem medo de cairmos nas malhas das cominações
legais ou de resoluções do 'ISE.
O Sr. Júlio Campos- V. Exame concede um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Tem V. Ex' o aparte,
Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos- OuÇo;-com muita atenção, o pronunciamento de V. Exa, e quero esclarecer que, nas Ultimas horas, na
qualidade de 1o Secretário do Senado Federal e de Presidente do
Conselho de Administração do Centro Gráfico do Senado, tenho
sido procurado por inúmeros órgãos da imprensa escrita brasileira,
pedindo esclarecimentos com relação a essa decisão que o TSE frrmou, no sentido de dar cumprimento às suas normas, com relação
à utilização da gráfica do Senado, pelos parlamentares. Tenho sido
muito claro, dizendo a todos os jornalistas, a todos _os repórteres
que têm nos procurado, que não há Casa mais transparente, não há
Poder mais aberto e mais liberal do ')Ue o Congresso Nacional e,
em especial, o Senado Federal. Informei-lhes que a gráfica foi
criada em 1963, com a fmalidade de dRr a cada Senador igualdade
de condições. Não só o Senador rico, o Senador possuidor de recursos fmanceiros oti O Senador milionário poderiam divulgar os
seus trabalhos, mas todos os Senadores. Todos nós temos uma
cota única, fuüida, que é geral e irrestrita para cada Senador e nunca é ocupada com a fmalidade_ de impressão de material de propaganda. Não se pode afmnar que quando o senãOor- inanda fazer o
seu jornal de divulgação, o seu folder, o seu próprio calendário ou
caderno, utilizando o título 11 Senador fulano de tal 11 , faça isso visando à reeleição, pois, muitaS Vezes, ele nem é candidato. Portanto, está havendo uma campanha ostensiva contra esta Casa. Mostrei à imprensa que o Orçamento da gráfica - para que ·a maioria
dos Senadores tenham conhecimento- é de 76 milhões _de dólares,
e, desse total, apenas 1 milhão de dólares é destinado à publicação
dos trabalhos parlamentares do Senado, ou seja, pouco mais de 2%
ou 3% do orçamento. O restante é gasto cOm â publicação das atividades do Congresso Nacional, com o Diário do Çongresso Nacional, com os Diários do Senado e da Câmara, com os projetes,
os avulsos, as grandes publicações, a Constituição~o- Regimento
Interno, etc. Enfim, eu esclareci todos esses fatos, e espero que a
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imprensa livre deste País mostre a ..1l-ra face: os grandes trabalhos
que o CEGRAF presta. Portanto, penso que o TSE está abusando,
está indo além das suas atividade.s ao querer cercear a liberdade de
um Poder constituído de ter o seu próprio meio de impressão.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado pelas
infoiinações, Senador. Sou testemunha do trabalho eficienle~ crite~
rioso, da Gráfica do Senado. Quando uma matéria do gabinete resvala para a propaganda eleitoral, os fn:.>cic:::i...-J.os da gráfica sempre
advertem, relembrando quP. há r.leterminações regimentais que não
permitem a publicação, e nós obedecemos. Queremos obedecer à
lei, porque seria um contra-senso se a Casa da lei não a obedecesse;- queremos obede_cer ao Regim~nto. porque seria um contra-senso que as nossas normas :internas de funcionamento, inClusive as
normas administrativas, não fossem cumpridas.
Somos contra o uso de qualquer repartição pública em favor
desta ou daquela candidatura. Contudo. sobre essa questão, quero
fazer uma pergunta simples, apesar d.;-: não estar vendo aqui o· nobre Senador Jarbas Passarinho, que é um dos Senadores mais respeitados desta Casa: quando passo no corredor da Ala Senador
Teotônio Vilela, na porta de entrada do gabinete de S. Ex a, vejo o
seu retrato - por sinal muito jovem, muito simpático, e, portanlo,
terá muitos eleitores no Pará - com. uma frase: ttPara Governador
do Pará, Senador Jarbas Passarinho11• Esse retrato está infrfugindo
as normas legais? O gabinete é uma repartição pública~ pode~se,
então, af'IXar propaganda eleitoral em uma repartição pública?
Sr. Presidente, ainda não sei se serei candidato- posso até
anunciar esta semana e não disputar- mas, se for, posso colocar o
meu retrato na porta ou dentro do meu gabinete? Segundo essas
normas do TSE, parece que não. Mas isso é um absurdo! Nós temos que ter informaçõe·s exatas.
O que eu peço. realmente, porque temos direito a- isso, é
uma tradução dessas normas do TSE. Quero deixar bem claro: devemos combater o uso da máquina oficial e governamental em favor de partidos ou de candidaturas; agora, os parlamentares que
são candidatos com certeza vão enfrentar terríveis dificuldades_de
interpretação dessas normas.
Como devemos agir com relação à cota de correspondências e aos boletins de gabinetes? Vamos submetê-los a uma censura prévia para saber se estão ou não de acordo com as normas?
Este é um problema que_todos_ os colegas candidatos vão enfrentar
doravante.
O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex' um aparte,
Senador?
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço V. Ex'. nobre
Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mansueto de Lavor, a
gráfica do Senado, como jã disse o Senador Júlio Campos, faz
grandes restrições a qualquer tipo de propaganda eleitoral. Ela não
pode fazer impressão de propaganda eleitoral e, pelo que sei, não
está havendo aqui impressão de material de propaganda. Aprovamos uma lei eleitoral a toque de caixa no Senado e, infelizmente,
não corrigimos certos exageros que vieram da Câmara. Como a lei
eleitoral está, é capaz de, daqui a pouco, ser proibido a qualquer
candidato dizer-se candidato a determinado cargo. Não_ sou candidato a cargo algum~ portanto, estou isento dessas dificuldades que
se estão apresentando aos candidatos.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Se V. Ex' está telefonando para o ilustre Deputado Jutahy Júnior, poderá estar incorrendo em erro.
O Sr. J utahy Magalhães - Neste _caso, estou falando com
o meu fiJho, não com o candidato.
O SR. MANSUETO DE LAVOR,.,Pode ser, mas a coisa
está preta.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Se V. Exa. for verificar, observará que o candidato praticamente não pode colocar cartazes nas
ruas, a não ser em determinados locais onde ninguém os vê,

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Se V. Ex' interpretar
ao pê da letra, terá que ir para a:·sua casa, na Bahia..:. não aq"Ui, porque também é residência funcional -, para telefonar para os seus
eleitores e até para o Deputado Jutahy Júnior.
O Sr. Jutahy Magalhães- E verdade. Mas tivemos culpa
porque não examinamos bem a lei quando passou por aqui e a votamos a toque de caixa. O Executivo, pelo menos nos Estados, fa7.
propaganda abertamente, publicamente, não há restrição a isso.
Estão fazendo em benefício de quem, quando colocam a_ imagem

do candidato, a imagem do ex-Governador? V. Ex" ouviu o Senador Júlio Campos dizei que a grâfica gastou um milhãO-de dólares
com todos os Senadvrcs na impressão de livros, ou·seja lá no que
for. Na Bahia- falo do meu Estado e desafio qualquer contestação
-;só para uma emissora da família do Governador, o Governo do
Estado pagou um milhão e meio de dólares, e a propãga::nda é do
ex-Governador, é do atual Governador e é do candidato a Governador. Há um artigo na Constituição que proíbe a colocação de
imagens da autoridade que faz propaganda para o serviço público.
Faz-se a reclamação, mas não resulta em nada. Portanto, veja V.
Ex• a distinção que estão querendo fazer. Isso não é de graça. Senador. Existe um trabalho muito grande para criar a imagem de
que é necessário acabar com o Senado FederaL Isso está crescendo
e, à medida que se faz a propaganda nesse selltido, também nós
somos vítimas. Falo, apesar de não ser mais candidato, porque respeito muito esta Instituição. Por isso, considerei incrivelmente errado, inoportuno mesmo, quando o Senador Fernando Henrique
Cardoso saiu daqui dizendo que não voltaria mais a esta Ca_sa porque não queria perder tempo com coisa-inútil._Se S. Ex a considera
que aqui se faz coisa inúfil é-porque o Senado é inútil e, se é inútil,
se S. Exa chegar a Presidente, irá acabar com o Senado. Os erros
estão sendo cometidos. Então, temos que_ v~r tranqüilamente este
aspecto: não se pode abusar do dinheiro público, mas também não
se pode exagerar querendo jogar sempre a responsabilidade de coisas que não existem, proibindo aquilo que qualquer parlamentar.
no mundo inteiro, tem o direito de fazer: divulgar a sua ação dentro do Congresso Nacional.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, no:bre Senador.
Terminando, Sr. Presidente, dentro da linha de raciocínio ...
O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Peço a V. Ex• que não me
deixe fora do aparte.
__
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Concederei o aparte a
V. Exa, logo após, com a permissão da Mesa.
.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Senador, já estamos na Ordem do Dia.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Já encerro, Sr. Presi,
dente. V. Exa permite que eu conceda o aparte ao nobre Senador
Cid Saboia de Carvalho?
Dentro da linha de raciocínio do Senadcii-Jut:ãhy Magalllães, observo que as coisas nienores aparecem. Não estamos aqui
acusando, fazendo análises críticas. Estamos- fazendo indagações
para que possamos trabalhar com tranqúilidade em nossos g_abinetes.
Vejo nos releascs e nas notícias refe!entCs ao lançamento
do real, depois de amanhã, que o discurso presidencial, no Palácio
do Plam.Jto, vai citar nominalroente o autor do Plano_ Real, o Senador Fernando Henrique Cardoso. Haverá um discurso em que se
lançará um arremate do Plano, isto é, a culminânciá do Plano de
Estabilidade Econômica. em qUe se fáiá a citação e, jjortãhto, se
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destacará o candidato presidcnctal. um dos candidatos à Prcstdência da República. Isto está de acordo com a i::wnna? Eu quero saber. Fere ou não a legislação eieitoral? Porque, pela interpretação
rígida do TSE. vamos ter- prohTemas. O Presidente Itamar, por isso,
vai incorrer, com certeza, em crime eleitoral.
Estamos também passíveis de incorrer em ilícítudes eleitorais. a qtialquer momento, ao responder um telefonema do eleitor,
ao rccebt~ruma carta e rcsJXmdê-la, ao publicar um resumo de nossos discursos. De agora para a frente, não temos mais condições
tranqüilas de trahalho
É este o proble.ma que le.vanto- Não quero fazer qualquer
acusaçào. mas o que V. Exa fala. Senador Jutahy Magalhães, é a
p1!f3 verdade. se é assim, tamhém o Pre_sident.c: Ita,mar Franco, ao
lallçã.r o n•,al. nãO pOde.rá fazer llcnhuma refCféncia à um dos candidatos a Presidente da Rcpú!"llka. não importando que ele tenha
sido o autor do plano. Por quê? Porque isso irá ferir normas e resoluções do TSE- Tribunal Superior Eleitoral.
Presidente, pcrriUta-mc dar uni aparte -ãO"Seflador Cid Saboia de Carvalho e, logo apos, ao Senador Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENn: (Humherto Lucena) - Peço que o
apartt: seja curto, de acordo com o .Kegünerito. Já há númerQ no
plenário para passnnnns ã Ürdcm do Um.
O Sr. Cid Sahoia de Carvalho- S0nador Mansueto de Lavor, o assunto ê muito importante. P,nqua.J.'lto há uma gr3nde preocupação coril tudo o que possamos fazr:r a nosso favor. tudo lá fora
é livrê contra a Casa, contra seus. iniegrantes e contra os Candída.:
tos à rocleiç.âo. Há pou<'o, arquivou-se o processo em quê se acusava o Senador Ronaldo Arfigào_ Por-conta disso, estamos sendo
crucifiCados, numa vvtaçào secreta, onde se nomeia quem teria votado a favor ou contra. Na verdade, a certeza sobre quem votou
_Ç9JHra ou a favor de i{nnaldn Aragão só existe com relação àquele:_~ _que n_~() comparcccr.1m. p(>fque estes votaram favôravelmente.
Os que nã<) vteram aqui ahriram o voto favorável ao Senador Ronaldo Aragã9. No mais. a votação foi secreta. Mas está em todos
os jornais. Sr. Presidente. c o Senador _Mªl.).ro Benevides e cu so"frcmos, neste momento, uma atror. r.'ampanha no l-o,stado dO Cea:rá,
através de um canal de lt~levisão. a TV ,Jangadeiro, sem que haja
o menor cuidado fK>r parte da Justiça Eíeitoral. Somos atacados
pela manhã, à tarde. à noite, inclusive durante as transmissê'>es de
futctx-.~l, num clim<"t eleitoral tolerado sem que se tome uma providência. apesar dos nossos protesto."'. Tudo se atribuí ao Senador
J~bas Passarinho. Estou esperando que S. Ex• venha a plenário
para que cu possa discursar e pedir-lhe que declare a sua posição
sobre isso, já que. no dia da votação, S. Ex.~. não estava presente;
portanto, não sei como possa Tesu~munhar sobre o que aconteceu
aqui. Então. nós, Senadore-s. acusados de comP.lô e acusados de
tantas oútrã.s Coisas nào temos defesa. Não estamOs tendo defesa e,
agora, as medidas são todas punitivas. Há uma punição prévia aos
Senadores da República. Prolcst_o comra isto c me lilio às considerações do nobre Senador Mansuetn de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muito obrigado, no.
bre Senador. A Mesa me alerta quanto ao tempo, mas sei que os
apar(cs do Senadm .losaphat Marinho sempre são concisos e
cheios de sabedoria. Pm isso, concedo o aparte a S. Exa.
O Sr..losaphat Marinho- Muito obrigado a V. Ex•. N"ao
sei s_e o Presidente da Repúhlica fará ou não referência, no discurso a que V. Exa se refere, ao nome do .Senador Fernando Henrique
Cardoso.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- A imprensa está antecipando.
O Sr. ,losapbat Marinho - Eu não freqüento a terra dos
deuses. Quero apenas a<>sinalar que, se o :fizer, não estará fazendo
propaganda, mas apenas ret::onhecendo a autoria_d.e um ato notó-
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- É verdade.
O Sr. Josaphat Marinho - Não há, no caso, nem propaganda e nem ação crii:riiriosa.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu também acho. mas
não sei se o TSE vai entender assiri:l.--Quiuldo estamos aqui trabalhando, telefonando, mandando cartas para os nossos eleitores,
também não estamoS fazendo propaganda. Esta é a questão qüé- se
levanta. (O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. NELSON CARNEffiO- Senador Mansueto de Lavor, estou inscritO párã. um-aparte: O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu realmente tenbo
que encerrar. a Mesa insta, mas o Senador Nelson Carneiro pode,
rapidinho, dar o seu aparte. Peço aos demais Colegas que desistam
dos apartes.
O Sr. Nelson Carneiro- o· aparte vai ser curto: Neste debate longo e momentâneo, eu P'?deria tiiilr ·uma -cõilclusão. que
deve ser a do Senado, não só hoje mas para sempre. Tenho ouvido
aqui críticas ao fato de o Senado ter .aprovado o Projeto de Lei
Eleitoral apre.<;sadamente, sem estudar, sem discutir. Hoje. veriios_
as conseqüências. Isto é o que tenho dito constantemente desta tribuna: não~ podemos engolir oS proje_tos que vêm'da Câmara como
chegam. E preciSo que o Senado se detenha a examinar tais piojetos e, embora pressionado pelo tempo, não se renda a essa pressão,
sob pena de estarmos construindo a destruição do Senado Federal
como uma das CasaS do Poder Legislativo. É a lição que esse episódio traz.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Senador, com os meus aplausos_. Peço desculpas aos Colegas por não
ter concedido os apartes _solicitados, dada a importância das matéi:iãs---que-vãO-Sef'\70üiâãS~ -- ------ --------------- ----------:--------------- -------

sr. Presidente, creio que teffios o direitO de sermos esclarecidos sobre essa última resolução e sobre as normas, para sabermos que caminho deveremos seguir no nosso trabalho normal, na
rotina diária dos nossos_ gabinetes, principalmente Os Colegas que
são candidatos e que podem, a qualquer momento, ser levad_os ao
crivo da Justiça por força de atos que, em outras circtmstânciãs, ja-=.
mais implicariam em crimes eleitorais ou em desrespeito às normas vigentes.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, o
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lucídío Porte/la,
suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor, o
Sr. Lucídio Porte/la, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, _que i ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 1° Secretário.
Durante o discurso do Sr. Mansueto de Lavor o
Sr. Júlio Campos, 1° Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A Presidência, diante do pronunciamento de V. Ex~~., nobre Senador Mansueto
de Lavor, cumpre o dever de comunicar aos Srs. Senadores que,
tão logo tomou conhecimento da decisão tomada pelo TSE ontem,
em resposta à consulta que lhe foi enviada pelo nobre Senador
Márcio Lacerda, a qual, segundo S. Ex•, teria extrapolado o seu
objetivo, tomou as providências cabíveis para que lhe fosse enviado, com urgência, o parecer do Relator, bem assim as notas taquigráficas da sessão. Assim o fez justamente para se -~i'iruar eiiftorno
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do assunto e enviar todo esse material à Mesa, não somente Para
efeito d~ orientação aos Srs. Senadores, mas também para nos posiciõnannos sobre essa decisão do Tn'bunal Superi6r-EÚdtoraL
Tão logo tenhamos em mão toda essa documentação, a
Mesa Diretora do Senado Federal deverá se reunir, justamente
para ir ao encontro das justas preocupações de_V. Ex•, que têm
toda iazão de ser, conforme as palavras que acaba de pronunciar e
os apartes que acaba de receber.
·
A Presidência solicita aos S:rs. _Sen3.ôor8s qÚe ~ompareç~
ao plenârio para a votação de matéria que depe~_de de quorum
_qualificado.
- ~- Há na Casa 60 Srs. Senadores. Entretanto, eln plenálio, ie- mos apenas 39.
·
A Presidência quer aproveitai a oportunidade, já que está
presente na Casa o eminente Senad9r Jqsé Paulo Bisol, para esclarecer ao Senado e, sobretudo, à Nação que, em nenhum momento,
deixou de cumprir o seu dever no caso do julgamento do SenadOr
Ronaldo Aragão.
Faço estas considerações diante de declaraçõe;s atnôuídas a
S. Ex• o nobre Senador José Paulo Bisol, publicadas no joinal
Correio Braziliensc, há alguns dias, segundo as quais _s_~ Ex• úiDa afirmado que a culpa pela absolvição do Senador Ronaldo Ara,g'ãÕteria sido do Presidente do Senado, que teria armado um _circo para
chegar a esse resultado, ao deixar_ de, fazer a ~ssão num dia de
quorum mais alto, para fazê-lo no dia_seguinte, em que o quorum
eslava mais baixo.
'
-CO!D-0 S. Ex.a estava ausente da_Casa, talve~ Q.ãO teQha tç>mado conhecimento do que houve. Po!iaD.to.. peço que J>rõclire ouvir
os nobres Senadores, que haverão de me fazer justiça. Na semana
passada, tão Jogo tornei conhecimento, por parte do Senador Márt~õ Laceràa, Presiàe_nJe àa- C~mllssão _Especial àesignaàa para o
julg~ento do Senador Ronaldo_ A~agão, e ~bê~ ~o p.obre Relator, Senador Dirceu Carneiro, de que aquele órg~o havia terminado os seus trabalhos, reuni os Líderes da Casa e deliberamos não
fazer a sessão na segunda-feira, dia 20, porque, evidentemente,
não haveria quorum. Iniciaríamos o julgamento do Senador a partir da terça, dia 21. Entretanto, no dia 21, depois de Uma mobilização ampla de todos os Senadores poi telegrama, por telefonemas,
havia no plenário, naquele momento, apenas 43 Srs. Senadores.
Co:~po o quorum qualificado parã: aprovar o parecer do Relator,
que pedia a perda do mandato do nobre Senador, era de 41, evidentemente que a Presidência não poderia fazer Ojulgamento naquele dia. Havia, inclusive, Líderes que desejavam que fosse feito
naquele dia, achando que havia outros Senadores que ainda compareceriam ao plenário. Consultamos os Líderes e a maioria concordou com a transferência da sessão para o di~ seguinte. Na quinta-feira, dia 22, no momento da decisão, depoiS 00 falar o Relator
durante duas horas e sete minutos, defenderido o seu ponto de vista, falou o nobre Senador Ronaldo Aragão, por cinco ou dez minutos, escusando-se da presença, na tribuna, de seu advogado. Quando votamos, havia, em plenário, 64 Srs. Senadores. Portanto, ~m
quorum de 23 acima dos 41 necessários para que S. Ex• viesse a
perder o seu mandato, se assim o quisesse o_ Senado por sua soberana deliberação.
Assim sendo, a decisão aqui proferida foí uma decisão da
Instituição. Como Presidente, não posso aceitar - e acho que os
Srs. Senadores estão acordes cOmigo - nenhuma acusação pessoal
à minha atuação na questão. Houve uma decisão meramente institucional. A responsabilidade é individual de cada um dos que votaram e_é coletiva do Senado Federal como instituição.
O Sr. José Paulo Bisol - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex• a
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idiota quem chamou o Bisol de idiota.
palavra.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-P.S, Pela ordem. Sem _
A imprensa não é assim apenas no Brasil, ela é assim no
revisão do orador.)- Sr. Presidente, se formos discutir, como fre- mundo inteiro. Hoje, há um prOcesso ~ de_stJ:Uição de Clinton c
qüentemente fazemos, sobre o que a ímprenSã disse que nós disse- suã família nos Estados Unidos. Conhecemos. o.ut.t:os processos semos~- vamos entrar numa situação abismal, paroxista e destrutiva.
melhantes. É a violência mais repugnante:· é a violência moral. é a
Eu tenho sido vítima ultimamente de processos _yjolentos. A roeu
violência que deixa a pessoa viva, mas tira-lhe a dignidade, tira~
ver, tenho sido vítima de violência moral, porqu~ ã.quela violência lhe a razoabilidade, tira-lhe a possibilidade de sobrevivência huque é alimentada por um desejo de eliminar o_ outro por sua razoa- mana.
No caso do julgamento do Senador Ronaldp,Aragão, naque~
bilidade, por sua dignidade, ê a pior das violências,
Citarei apenas -alguns exemplos, embora pudesse citar mui- le dia eu peguei um avião billl.'tor, porque não tinha outro turboétos: o problema da violência, o Bisd pregoeiro da violência. Nem
lice ao meu alcance para chegar em tempo. No caminho, pegamos
era um discurso, fiz apenaS- uma observação, J~ntrelinhas, sobre a
tempestades violentas, o avião formou gelo nas asas e tivemo<>, enlegitimidade da violência de quem se defende .de víolêncja. É matão, que modificar completan:iente a rota e voar .baixo. E mais: gastéria que se ensina todos os_dias nas faculdades.4e Direito do muntamos todo o combustível, porque V. Exas sabem que todo .vôo é
do inteiro, porque é uma conquista do Direito Penal universal, em
programado para chegar em determinado lugar, mas sempre com
termos de legítima defesa pfópria de terceirO, em termos de estado um aeroporto alternativo. Ocorre que perdemos o aeroporto alter~
de necessidade, em termos de estrito cumpri_roep,to do ~ver legal,
nativo porque gastamos. na mudança de rota, tqdp o combustível.
Acabamos por descer aqui em Brasília porque houve teto; naquele
e assim por diante; até de justiça pelas própria.<> .mãos quando o Estado está ausente. São instituições que estãO em todos os códigos mesmo dia, poucas horas antes, não havia. Se não tivéssemOs teto
civis e em todos os códigos penais do mundo moderno.
aqui. teriamos morrido. Duas ambulâncias nos, aguardavam no
Expliquei que era- esta a violência,_ QU_ §eja, a legítima vio- aeroporto.
- Ninguém me perguntou isso. Quer dizcy, a gr~tuidade, a sulência de quem se defende da violência, q qu~ 1;1ão é Unlfl novidade, porque Santo Toll:lás de Aquino, na Idade Média, .~fendia a
perficialidade dos julgamentos é uma coisa impressionante, realmente muito impressionante!
,
violência do tiranicídio, que é a violência política. Quando um tiSr. Presidente, o Senador Alfredo Ca.tnpos, sentado à minha
rano abusa dos seus súditos, é injusto, é c~ekdizia Santo Tomás
de Aquino. A violência do _.tiranicídio é legí~iJ:na· Meu Deus do !rente, pede, em face ·da presença de quorum, que eu deixe para
.
céu! Qualquer professor de Etica ou de Filo~ofia ensina isso, pelo terminar este pronunciamento após a votação.
menos, desde o tempo de Santo Tomás de Aquino. Sartre, por
Sendo aSsíni,"Sr: PreSidente, peço a v~ Ex• que me ga~ta a
exemplo, escreveu toda uma obra girando em tomo desta simples palavra após a votaÇão, e, neste momento. suspendo o meu pronunciamento.
frase: ''É legítima a violência contia a violência".
·
Apesar das explicações. durante quAA dias, passando de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc.eila) - POiS não, Se· '
um jornal para outro, de uma rádio para outra, com todos os envie- "nador JOSé Páu_lo Bisol.
ses e as ironias possíveiS,· i ídêia do Bisor pr~goeiro da violência
Retomamos agora a apreciação do item I da pauta, anterior"foi difundida profundame~te.
_
' · ' '·
mente item 28, refe'i"ente ao Pâieée'r n° 177. de 1994, da Comissão
'
Entrelànto, Sr. Presidente, a justiça ~t'vérdade tê'm ãlgU.ina de Assuntos Econômicos,- subinctendo à apfeciaÇão· do Setiado Fedei'al o nome do Senador ham Saraiva para dc.ercer o cargo de Mipersistência. Às vezes, ·sofremos durante um 'período ~rueJ(iades
dessa natureza, mas, de rer..ente, a verdade emerge. Pois não acon- nistro do Tribunal de Contas da .União..
. .. .
discus~ã9, em turno Un.icó, o parecer.(Pausa)
teceu casualmente que o CoD.selho Po:Qtijlciif&,JU.stiça e Paz do
Vaticano acabou fazendo uma reunião, co:in." á pre&eii~ia de todos os
Na.O .h.aYendo R_u~m peça a palavra, encerro a discussão.
seus cardeais, e emitiu um pronmi.ciaínenio no sentido de que a
Passa-se à votação.
lvtesa solici~ .aoS S~s.' Sen'adoreS que ocupem os seus luviolência dos inocentes contra a violência· é legítima,- i:b.clusive
com armas, cois.a que eu não disse.
.
ga~e;; . . . , . . . .·.
O Cons~lho Pontifício da Justiça e da Paz do Vaticanó asseO~·Srs ..Se:nad?res já Poderii votar.(Pausa.)
verou que é mais do que um direito dos hutilild_eJ; defenderem-se,
(Procede-se à votação)
inclusive com armas- quem falou foi o.VaticaD.o, não foi o Biso]
-.-em sih.iações de violência ilegítima. o· Vaticano acrescentou
VOTAM OS SRS. SENADORES
ainda que, se preciso foi-, ê um dever inclusive tirar a vida do
Affonso Çamargo
agressor.
Alfredo Carnpos
11
Coisa curiosa, porque, durante quinzC dias, o pregoeiro da
AmirLando
violência" apareceu em todos os meios de cogmnicaÇão do Brasil:
Au.reo Mello
"José Paulo Bisol, o pregoeiro da violência". No entanto, o VaticaCarlos Patrocínio
no emitiu tal pronunciamenlo e ninguém fez ·nenhuma observação;
César Dias
ninguém mais falou do "pregoeiro da violência", nem mesmo o
Chagas Rodügues
jornalista que me chamou de idiota. Simplesme:i::tte, c.o~ou no ti~
Cid Carvalbo
tulo do seu editorial: "Sem.Medo de Ser JdiQtan.
CoutinhoJome
Eu perguntaria: se eu sou idiota, porcj_úe disse que a violênEdnardo Suplicy
cia é legítima quando causada por alguém que se defende da vioEpitácio Cafeteira
lência ilegítima, o Conselho Pontifício do Vaticano e cada um dos
F. Rollemberg
seus cardeais- porque a decisão foi uil.ânioie-~ é tão idiota quanto eu?
Gerson..Cã.mata
Gilberto Miranda
Chegamos, portanto, a uma situação em que, se houvesse
Guilherme Palmeira
dignidade desse editorialista, ele deveria ter dito: 110lha, o VaticaHenrique Almeida
no deu razão ao Biso!, mas eu sou contra o Vaticano e contra o BiIram Saraiva
sol". E aí ficaria asSim:· Ou o Bisol e o Vã-tiCano são idiotas ou é
<
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lrapuan Júnior
1oão Fra!lça
JoãoRotha
J osaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaça
José Rioba
Júlio Campos
Júnià Mazise
Jutllby Magalhães
Lavoisier Maia
Louretnberg Rocha
Lourival Baptista
Lucídio Portella
Magno Bacelar

Mansueto·de Lavor
Márcio Lm:erda
MãrioCovas
Mauricio Córrea

Mauro Benevides
Meira Filho

Moisés Abrão
Nelson Catneirõ
Paulo Bisol
RegiiJ.aldo Duarte
Ronaldo Aragão ·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vo~~m SIM

43 Srs. Senadores.
Houve uma abstenção.
Total: 44 ~otos.
.
, . ,
A Presidência comunicará ao Senho:r ~esidente.da República o resultado da votação.
_ _ .
_
O SR. PRESIDENTE, (Humberto Lucena)- Peço aos Srs.

Senadores que ocupem seus lugares. Vamos passar agora à escolha de mais uma autoridade.
·
DiscuSsão, em tur:liOúnico.·do Párecer h0 165 da
ComiSsão de Constitilição, Justiça e Cidadania sobre a
Mensagem n• 191, de 23 de maio de 1994, do Senhor
Presidente de República, submetendo à deliberação do
Plenário a escolha d6 Tenente-Brigadeirocdo-Ar Carlos
de Almeida Batista para exercer o cargo de 'Ministro do
Superior Tribunal Mlitar, na vaga reserVada a OficialGeneral da Aeronáutica, decorrente da aposentadoria do
Ministro George Belbam de Motta.
Em discussão o parecer, em tumo único:· (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
·
·
Solicito a-os- Srs. S"enãdores que ocupem os seus
lugares.
.
_
_
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

(Procede-se à votação)

VOTAM OS SRS. SENADORES
Affonso Camargo
Alfredo Campos
ArnirLando
AureoMello
Carlos Patrocnio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Coutinho Jorge

Eduardo Sup!icy
Epitacio Cafeteira
F. Rollemberg
Gerson Camata
Gilberto Miranda
Guilherme Palmeira
- Henrique Almeida
Hugo Napoleão
Iram Saraiva
Irapuan Júnior
João Franca
João Rocha
Josaphat Marinho
José Fogaça ·
_José Richa
Júlio Canipos
· Jutllby Magalhães
Lavosier Maia
Louremberg Rocha
Magno Ba:celar
-Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda

Mário COvaS
· MauricioCorrea·
Mauro BeneVides
MeiraFilho -. Moisés Alirão
Nelson Caineiro
Paulo Biso! ·
RegiiJ.aldo Duarte
' -- ~ Ronaldo Aragão

..

O SR. PRF;SIDENTE (H~berto Lucena) - Em seguide,
vamos escolher, por voto secreto, o Corregedor e os três Correge. d<?~S Substitutos, do Senado Federal. Por isso, _peço aos Srs. Sena4ores. que permaneçam em plenário .
. Todos já votaram?
.
Vam_,os, proC-1~ o resultaciO:
Votaràm SJM 38 Srs. Senadores; e NÃO L
Houve duas abstenções.
Total; 41 votos.
Aprovado.
A Presidência coml.ID.Ícará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se, agora, ã eleição do Corregedor e dos trê~ Corregedores Substitutos,
em obediência ao disposto na Resolução n° 17, de 1993.
A Presidência recebeu, em __ 17 de ®o próximo passado,
oficio das Lideranças da Casa .indicando o nome do Senador Cid
Saboia de Carvalho para ocupar a função de Corregedor, e dos Senadores Lourival Baptista, Jutahy Magalhães e Affonso Camargo
para exercerem as funções de Corregedores Substitutos.
_
A eleição processar-se-ã através de cÇdulas uninominais e
em dois escrutínios. As cédulas estão à disposição dos Srs. Senadores, que serão chamados a votar em seguida.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo S~. 1o Secretá.rio.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 495, DE 1994
Nos termos do art. 60, § 4°, do Regimento Interno, combinado com o arL ! 0 , in fine, da Resolução n° 17, de 1993, requeiro
seja procedida em um único escrutínio a eleição do Corregedor e

_DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoi!)
dos Corregedores Substitutos do Senado Federal.
Sala das· Sessões, 29 de junho de 199A. --Senador José
gaça, Vice-Líder do PMDB. no exercício da Liderança. -

Fo~
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~ Concluída a
votação, va1-se procede-r à contagem das sobrecarta~.; .

Designo os nobres Senadores Affonso C~~rgo e Eduardo
Suplicy para fiscalizarem a apuração da urna. Coirlo o Senador Affons_o_~go está sendo votado, no lugar de S._E~a. d_csigno o
requerimento.
,
Senador Gilberto Miranda para servir de escrutiíi8:cfQi: jllrii3mcnte
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen. _' 1 : •
tados. (Pausa.)
· com o Senador Eduardo Suplicy. (Pausa).
Procedida a contagem, foram encontradas ~a u~a 47 sobre-Aprovada..
cartas, número que coincide com o de votantes. - Proceder-sc-á à votação.
Vai-se proceder a apuração dos votos. (Pau:Sã)
Os.Srs. Senadores já pQdem comparecer__~.,.mesa em que se
A Presidência vai proclamar o resultado:
encontrâm. a urna as cédulas. (Pausa.)
'
Senador Cid Sabóia de Carvalho- 47 votos;
Senador Lourival Baptista- 43 votos; . -. · ·· .
· (Procede-se à chamada)
Senador Afforis-o Camargo- 46 votos:
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM.OS SRS. SENAe Senador Jutahy Magalhães- 46 votos.
DORES:
Eleitos, portanlfJ, _Corregedor o SCllád9r ~)d_Sab_óii de CarM
__ ----.. ·vaJho; Corregedores-substitutos, Os Senadôies J.,Qur~v_aJ. Baptista,
Guilherme Palmeirci
Henrique Almeida
Ãffonso Camargo e Jutahy Magalhâes.
. . , ..
__
Auieb 'Mello
O SR. PRESIDENTE (Humberto~ Lucena) - Passa-se à
eleição da Comissão Representativa do COD:gi~s-SO Nacional que
Gilberto Miranda
Jutahy MagalhãeS
funcionará durante o recesso legislativo.
. ,
RuyBacelar
Foram encaminhados à Mesa, em obeaiênC-~i -à Resolução
n° 3/92-CN, os nomes dos candidatos do_ Sena,dó ã:eleição para a
Josaphat~o
Comissão Representativa do Congresso, prcvistâ-hó _§ 4°, art. 58,
Cid Sàbóia de Carvàlbo
$.Constituição.
·
' ' ' ·
·
Mauro Benevides
Reginaldo Duarte
São os seguintes os nome"s:
MauriciO CÕrrêa
SENADORES
MeiraFilho
Gerson Calnata
SuplenteS
Titulares
JoãoCalmon
PMDB
Irapuan Costa Júnior
1. João Caln:ioii
1, Hymberto Lucena
IramSaraiva
·
2. -Onofre Quina..D.
2. Maurd Bertevides
Magno Bacelar
PFL
EpitâCio cafeteira-3. João Roc_ha
3. Marco Maciel
Louremberg Nunes Rocha
PSDB
Márcio Lacerda
4. Jutaby Magalhães
4. Maurício Corrêa
Júlio Campos
·PPR
Alfredo Campos
5. MoiséS AbrãO
5. LucídiO Portella
Júnia Marise
PP
Coutinho Jorge
6~ Meira, Filho
· 6. Joã_o Fr~ça
Humberto Lucena
~PDt
Affonso Camargo~
7. La VoiSler _Mã.ia
7. Júnia Marise
José Richa
O
SR.
PRESIDENTE
(Humberto
Lucena)- Passa-se ã vôJosé Eduardo
..
tação. ·
Mansueto de LavQT
-solicito ao Sr. 1° Secretário que proceda à chamada dos Srs.
~coMacicl
Senadores. (Pausa)
Chagas Rodrigues
Lucídio Portella
(Procede-se à chamada)
Nelson Carneiro
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENALavoisier Maia
DORES:
José Fogaça
Henrique Almeida
José Paulo Bisol
Aureo Mello
AmirLando
Gilberto Miranda
Ronaldo Aragão
Jutaby Magalhães
César Dias
Ruy Bacelar
João França
Josaphat~o
Nelson Wedekin
Cid Sabóia d_e Carvalho.
Mário Covas
Mauro Benevides
Eduard<Lauplicy
Reginaldo Duarte
Lourival Baptista
Mauricio COrrêa
Carlos Patrocinio
Meira Filho
Moisés Abrão
Iram Saraiva
João Rocha
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação o

e
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Magno Bacel~r
Epitácio Cafeteira
Lourembcrg Nunes Rocha

Márcio Lacerda
Júlio Campos
Alfredo Campos
Júnia MariSe
Coutinho Jorge
Humberto Lucena
Antônio Mariz
Affonso Camargo
José Ricba
1os é Eduardo
Ney Maranhão
Marco Maciel
Chagas Rodriques
Nelson Carneiro
JosêFogaça
José Paulo Bisol
AmirLando
Ronaldo Aragão

César Dias
João França
Nelson Wedekin
Mário CovaS
Eduardo Suplicy
Carlos Patrocínio

Moisés Abrão
João Rocha
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Solicito aos
nobres Srs. Senadores César Dias e João Rocha que sirvani de escrutinadores na apuração da votação da Comissão Repre_sen,Uj.tiva.
Convocamos os Srs. Senadores a virem ao plenário, para
participarem da votação em andamento. (Pausa)
_
A Presidência insiste no apelo aos Srs. Senadores para que
venham ao plenário a fim de participarem da votação secreta para
a escolha dos integrantes da Comissão Representativa do Congresso Nacional. que fllllcionará durante o recesso, de acordo com as
indicações dãs Lideranças.
.
-- Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa)
Há algum Sr. senador aqui presente que aiD.da não votou
nos nomes dos integrantes da Comissão Representativa? Se fóT ó
caso, peço que venha à Mesa.
Solicito aos -Srs. SCnadores que permarieçain em plenário,
para darmos continuidade à Ordem do Dia-.-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vamos agora
apurar o resultado da votação para a escolha da Comissão Representativa.
Enquanto se procede à vOtação da Comissão Represen~tiva
- e peço aos Srs. Senad6ies que- ainda não votaram que venham
fazê-lo -, conce_do a palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol.
Mas antes gostaria que S. Ex" viesSe à Mesa para votar -nã escolha
da Comissão RepreseritãHva. ·
·
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a
palavra.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pela ordem. Sem
revisão do arador.) - Sr. Presidente, apresentei um requerimento
de preferência par~ que, logo após a votação do_ nome do nobre
Senador Iram Saraiva, fosse votado o-PL n° 16, aproveitando-se o

quorum.
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O nosso requerimentO riâõ foi lido, não _s_ei o motivo, mas
gostaria de solicitar a V. Ex" que convocasSe os Srs._ Senadores,
para que se procedesse à votação desse projeto, já que eXiste uma
solicitação de votação nominal para o mesmo·e dada a ~_JX)I'tância
da Il).31éria para esta Casa e para a organização dos cartórios.
· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' será
ateiidido.
A Presidência convoca os Srs. SenadOres ao PieitáriO, pOrque teremos apreciação de outras matérias na Ordem do_ Dia, inclusive a referente ao ·requerimento dO nobre senagor Magno Bacelar, Líder do PDT, que solicitOu preferência para a voCação do
Projeto de Lei da Câmara n° 16; de 1994, que-será Votado-de iine:
diato.logo após o·Senador José Paulo Biso!, a quem concedo a palavra.
O SR. NELSON CARNEmO --Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palãvra a V. Ex".
O SR. NELSON CARNEmO (PP-RJ. Pela ordem.)- Sr.
Presidente, V. Ex" acaba de anunciar que o Projeto de Lei_ da Câmara n° 16 será apreciado imediatamente após o discurso.do Senador José Paulo Bisol
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Primeiro, será
votado o requerimento de preferência do nobre Senador Magno
Bacelar.
O SR. NELSON CARNEmO - Muito obrigado. Gostaria
de saber exatarnent~ para acompanhar a Ordem do Dia.
O SR. JOSE PAULO BISO L- Sr. Preside.nle, peço a palavra pela ordem.
_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra

V.Ex 11•
O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-R.S. Pela ordem. Sein
revisão d_o orador.)- Sr. Presidente, não estou fazendo um pronunciamento. V. Exa fez uma observação e estoU dando uma explicação. Além do fato de não ter podido chegar em tempo aqui porrazões de força maior- mal tempo, desvio de rota, duplicação praticamente do tempo, quase um acidente por falta de combustível no
avião--;-quero fazer uma afirmação muito importante, na qual os
jornalistas deveriam prestar atenção: sempre afirmei, tantO durante
a CPI do Collor quanto durante a CP! do Orçamento, que eu, sendo investigador, tinha dificuldades no julgamento, porque durante
trinta anos fui juiz, e o Código de Processo Penal, nos seus arts.
352, 353 e 354, diz que o juiz deve declarar a sua suspeição se serviu no inquérito policial como perito, comõ- testemUnha ou se prestou qualquer contribuição ao processo investigat6rio.
Eu sempre disse isso e dei entrevistas a i-espeito. EsSas coisas é que me impressionam! Afirmei em entrevistas que, na condição de investigador, não me sentia à vontade para o julgamento,
mas que, como hoje eu era um Senador, estava no Senado Federal,
e a legislação determinava que o investigador também vota, que eu
votaria.
--O que quero dizer é que para niim seria muito mais COilfortador, do ponto de vista da minha experiência, depjis de ter feito a
inVestigação, não participar do julgamento. Mesmo assim, mais
porque interpretam, dão um outro sentido, descontextuali~. fazem um enviés, os fatos tomam um sentido que não é o verdadeiro, mas é o que passa a predominai,
Não tinha nenhuma vontade de julgar o Senador Ronaldo
Aragão, porque eu havia investigado, assim co~o eu não g6staria
de ter participado do julgamento dos outros.
Agora, na parte referente a V. Ex", tenho a dizer que não
conCordo com o tipo de procedimento que a Câmara e o Senado
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paTa dizer que não se tratava de uma lei çle imprensa, mas de uma
utilizam nesses casos. Um julgamento, depofs de feita a inVestigação e com os pressupostos processUais que temOS.~ é- algO-que dá lei penal da imprensa éOinpletamente inútil, porque o candidato
para fazer tranqüilamente em 15 dias. Se n_ão é fé_ito nesse tempo, ·pOde estar no mais e~trÇmo ponto do País e terá apenas três dias
seja porque foi -pedida uma perícia aqui, outra lá. o juiz tem condi- para vir aqui e pédii·o'direito de resposti. E o custo disso? Se o
ções de determinar se ela é válida ou não. é claro que se vai crian- ·Candidato-é pobre, nãO teiri como se movimentar. do um espírito de annação de resultados. Isso realmente eu disse e
· . Então. ess_a 1~-re Completamente inútil, não funciona; foí
é a minha-opinião. Quanto mais tempo levamos num processo des- · elaborada de acordo coin ÓS-inteiesScis dos empre~áriOs de imprense, sobretudo dentro de uma corporação, nia:is OIIaballio de convi- sã:.-Pensem nisto. qllaildo a Lei de Imprensa volt3.r ao Plenário do
vência. de empatia, de simpatia, vai adquirindo força. e menores
Congresso brasileiro: os culpados não são os jornalistas: somos
são as põSsibilidadcs de um julgamento isento.
nós, mesmo porque temos medo deles. A única sOlução para isso é
Realmente dei uma entrevista dizendo que o julgamento no · a democratização -da imprensa; Sem ela, não adianta existir a lei
Senado não tinha a menor condição de _chegar a um resultado_con- -peilal da imprensa.
·
denatório - assumo essa respOnsabilidade - porque, com o tempo
Vou fazer, como última afirmação, um lembrete: John Kendecorrido, não havia maiS clima nem isenção possível para uma neth Galbraith, um ameriCano que todos conhecem_ aqui, tem um
decisão condenatória. Penso que deveríamos mudar essa legisla- livro sobre poder político e,- conseqüentemente, sobre violência,
ção, dar um encaminhamento mais objelivO -tfCVJ~! _essas dificulque deixa essas coisãs nuiito' Claras, -cOm_ mUita ~rilPliCidade.
dades. Agora, quando dei ess-ã entrevista, não Citei nOiilé-ac ninEle cita que, na verdade, só existem três espécies de podeguém.
- ·res: o pOder de punir, o poder de premiar e o poder de condicionar.
Isto que gostaria de deixar bem claro:--e-stamos discutindo
O Sr. Meira Filho -V. Exa me permite um aparte?
muito com base no que a fuiprOOsa "diz. Nãõ estOu- referindo-me à ·
O SR.. JOSÉ PAULO BISO L- Só vou terminar a exposiimprensa brasileira, pois esse é um fenômenO uD.IVersal. A impren- ção dessa idéia do Galbraith.
sa é o registro do cotidiano~ tudo o que a imprensa faz -é baseado ·
O Sr. Me ira Filho - Pois não.
no fato do momento, sem ne:tn sequer o fato 't.er:.:se completado.
. O SR.. JOSÉ PAULO BISO L- Procurem verificar se GalJornalismo e superficialidade São inerentes. Nlnguém faz jornalis- -'braith nâ6 tem raião:· ele explica - e isso-é--o--·importanle- que
mo profundo- isso é imposiíVer Ninguéni. pOde fazer um exerci- · -qll~In
o pÓder dé
Obriia o outro a fazer 6 que não quer,
cio crítico e profundo de um fato se nãO tem O ·conhecimento porque sabe que ele tem medo de ser castigadO._ Mas a pessoa que
exaustivo do mesmo.
é levada a fazer, faz sabendo que gostaria de fa.Ur diferente.
No DireitO Penal. a condição para julgar é a do conheciQueni te_ni. o poder de premiar, de dar dinheíro. de pagar
mento exaustivo. Ninguém pOde exigir que Uit{jornalista tenha o bem, faZ- o- cnitio fazer· o que qller,' mas ele sabe O que quer, não
coohecimento exaustivo do fato; o jornalista teilf o ·detalhe do fato,
perde a conscíência.
'
uma frase do discurso e elabora seu trabalho com base naquele
Mas preStem bem ateriçã6, Srs. Senadores, o poder de conelemento contingente, falho e insuficiente. editOriã:iS_e_a Sua" opi- - dlCiOnâr, o pOder da imprehS:a, é um poder que faz o outrO pensar
conio- VOcê;.há uma intrOjeção de consciênçia, Na medida _em que
nião.
Penso - é claro -que o direito de opinião é sério demais dizem que o Senador Bisol fez ~endas para se beneficiar na sua
para lidarmos com ele dessa maneira, mas também pelJ.SO qUe esse fazenda, milharés de pessoas lêeni no jornal e f1cam ac~ditando:
é_um preço que a democracia tem que pagar, porque não há demoAs pessoas ficam condicionacias, ou seja, nãO têiri ãltemativa para
cracia sem imprensa livre. Trata-se de uma espécie de mal neces- pensar difere-nte.
sário, semelhante ao que se passa conr · relação -à~"JSdciedade e ao
O poder de·cbndicionar é o poder mais viOlento e mais bruDireito Penal.
tal. Ele é a violência. A introjeÇão- de c0nscic$ncia alheia é a vioTodos sabem que o Direito Penal é uma instituição falida e lência moral mais repll!inanie
êxiSie. · · ·
que - a história já o demonstrou suficientemente - n~O "reSolve
_ Assim se11d.o~ não_ é posSí_vef t:jue um país que pretenda ser
nada processar e colocar na cadeia; a solução -tem -que ser outra. deniocráti.Có penilit~ a concentração dos meios de comunicação de
Mas, como a sociedade hoje não tem condições de armar uma so- m_as~a. ~ue se o permitirmos, é óbvio que ·poucos ficam com o
lução eficiente sem- o DiréiiO Penal. temos que C9I1viver coin ele, pcx:le_r _de ~ondicíoniir a população, que é o poder de introjetar na
porque sem ele seria muito pior.
.. ~
"população uma consciêriCi_a alheia, úi:na c,onsciência que não é dela
Da mesma forma, seria o ideal que tivéssemos uma impren- e uma consciência qUe às Vezes_ t.em interesses ij:J.Çonfe_ssáveís- por
··
···
·
·
sa que só opinasse depois de conhecer exaustivamente o fato, mas, detrãs.
se o repórter, se o editorialista esperar para conhecer exaustiva· Avalio, portanto, Sr. Presidente, Sii Senadores~ que esse
mente o fato e então eri:ritit à sua opinião, na' Verdade, quando ele assunto_ é __rouito,_sério _para um congresso acreditar que fazendo
emitir a sua opinião, ninguém vai ler, p:rrque- já passou o fato, já UDia- tei penai da ®prenSa éStá solucíon,aD.do_ o problema. Não!
passou a importãncia.-Logo~ eles vivem esse dilema; essa é a ten- Quero sabei:" se um dia o Congresso Nacional terá a coragem de fasão que o jornalista vive. Temos que compreender que essa é a zer a lei da democratização da imprensa. porque, aqui, somoS lnuifunção deles e que é melhor convivermos com esta imprensa livre to louvadores do sistema americano, mas_não retiramos do sistema
e com todos os problemas inerentes a ela do que vivermos num americano o que ele tem de bom. Hoje, a imprensa américana está
país sem imprensa ou com. imprensa limitada.
procurando destruir Bill Clinton. Mas não é algo unüoime~
Para ultimar, já que vou entrar em ca.rilpanha depois desse
No Brasil, esta campanha eleitoral está mostrando um';:t. coicampe:onato do mundo e i{ificilmente retornarei aqui, a não ser es- sa curiosic o jornaliSmo brasileiro pegava um "furo" verdadeiro ou
poradicamente- não vou ser mais senador, nãO vou ser mais depu- não, e aquele "furo" era o do jornal tal e das rádios e televisões -a
tado e, se não for eleito, não vou ser mais polític-o-. deixarei uma ele associadas.
mensagem aqui. Trata-se de uma mensagem carinhos~ mas séria.
_ P~o a atenção de V. Exas porque esta é uma reflexão que
Toda vez que voltar para este plenáriO Uma lei_ da imprensa, prOduz amadurecímento políticO. Nesia -campanha, há algo curiopensem bem, pensem bem, pois os responsáveis somos nós! Na síssimo: um jornal faz o "furo", verdadeiro ou não. Depois, ele é
discussão da lei da imprensa aqui, levantei-me umas dez vezes
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trabalhado pelas emissoras ligadas àquele jornal, se houver. No dia sem um levantamento das emendas do Bisol.que foram aprovadas
seguinte, é trabalhado por outros jo~a,i~ e. após, por outros jor- nesses oito anos. Aí. vai perder completamente o sentido tudo isso
nais. Quer <#zer: há uma articulaçãor P!e~~m_ bem ~ten_ç~o__ l!~ gue porque não consigo aprovar emenda nenhuma, mesmo porque não
estou _dizendo. Isso é uma novidad~! Se .interessa destruir aquela faço nada para aprová-las. Não faço nad3. para· apTová-las por prinpessoa, retirar-lhe a possibilidade de vitória eleitoral, é um fe:p.ô- cípio.
meno interessante porque nasce num de~e,yW.inado lugar, num jorAcredito que todos os _municípios deveriam_ participar do
nal xis,~ deppis tem uma propagação do tipo circularidade dia- Orçamento, porque acredito que __é isso que está certei. Meu Deus
!ética para que b mesmo assunto permaneça na pauta diVersos do céu, todos os municípios têm que ter direito ~gu~ de apresentar
dias.
_eri:i.eD.das e aqui deveria haver uma magistratura tal que decidisse
Como aconteceu no famosO caso da 11Violência do Bisol''. as prioridades. Essa é uma idéia central no Governo de Lula. NesSaiu de um jornal, passou para outro, para outro, e foi circulando se Governo de Lula, queremos defmir as prioridades conhecendo
numa unanimidade impressionante. Só cessou quando o Vaticano os problemas de cada:canto do Brasil.
disse: "O_ Biso! tem razão.'' Até parece que o Bisol encomendou
Tenho um tipo de fazer política que se eu tiver uma emenda
aquilo para o Vaticano. Cessou porque se tomava uma cois_a c_on- que beneficie Minas Gerais e t).m(!. outra que beneficie o Rio Grantraditória. Ou eles eram obrigados a dizer: "0 Vat].ça,no _está ,a. fa- de do Sul, se a-de Minas Gerais. for mais neceSSária no sentido de
vor do Bisol'' ou tinham que c~ar e muÇar de assunto~ E. aí muda- redução da misériã. deste Pais, eu voto nessa. Faço essa afirmação
ram de assun:to, f! vieram as emendas.. .
.. _ .. .
'
_-aqui e lá no Rio Grari.de do Sul. Não sou regionalista. Entendo qUe
Sobre e~sas emendas devo dizer que eStou fazêrido u.n;t le- temos que governar este País com uma política de_cídida para reduvantamento para não surpreender nenhum Colega. IsSo é uma coi-. zir progressivamente os 32 milh~s de excluídos deste País c para
saque todos nós fazemos. S_e não fizemos n_a_eleição _deste ano, fi- isso temos que criar um merGado interno, uma- corporalidade ecozemos cm anos anteriores. Poucos deixaram de Jazer.
nômica.
,,.
.
E estou fazendo também um lev$1tamcnto das emendas que . .
Considero muito bonito o discurso dos nos~os a,dvcrsários
produzi em toda a minha vida de Senador para mostrar que nunca · quando dizem que a economia está internacionalizada--e que é preentrei na Comissão de Orçam~nto.
_mod9 qUe eu não ,c,on~igo ciso fazer relaçÇes com as economias estrangeiras. QUero saber
aprovar emenda alguma~ E atê ag~ s? eD.cõiitrei duas emendas _. comO posso f~r relação com as economias estrangeiras se não teparcialmente apiovadas, emendas individuais parcialmente apro- nho corporalidade. econômica? Acho muito bonito dizer-se "vamos
vadas, da minha autoria, mas foram aprovadas porque a -Bancada trazer o capital para cá". mas quero saber se o c_apital estrangeiro
do Rio Grande do Sul adotou, por se tratar de matéri_a nlriito im- vai produzir bens Para exportação ou se vai produzir para o povo
portante, relativa ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
comer. É isso o, que eu quero saber.
Então, se houvesse justiça, boa vontaçle,_ transparência, até
Essa economia monetarista não me serve não! E a idéia cenum pouco de bondade, podem falar o que _quiser d,.e mini, mas é trai do GovernO de Lula é a seguinte:. vamos criar um corpo cconôprecisg dizer que eu não consigo aprovar emendas. E preciso dizer mi«o dentro do Pais e, para isso, temos de criar um mercado de
isso. E preciso investigar. Não é l:l'!ll jornap._s~ ll_l:v~stigat6rio massa e, numa circulação dialética, temos de criar uma produção
isso?
para nós. Essa produção tem que ser, primeiro, de alimentos; dePor último, Sr. Presidente, quero dizer que \iou_ retirar as pois, de bens populares. Com isso, vamos "ser economicamente".
emendas de Buritís, com um poUCo dC:_ descoriforlo, porque, infe- É uma questão ontológica ser economicamente, ser U.ç:l ente ecolizmente, não hã nenhum representante de Minas GeraiS ac.Jui. Bu- nômico. O Brasil perdeu a entidade econômica. En_tão, para se
ritis- é uma das comunidades, uma das PrefeitUraS 'maiS pobres do pensar em política, tem que se pensar só em alto nível; para se
Estado de :Minas Gerais, reàlmente careceD.do. E as emendas são pei:isar em alto nível, tem que se pensar só ein grandes empreiteipara a construção de duas pin_gUelã.s, -duas pontes. pequeninas. O ras, em cimento e em sistema fmanceiro. Para pensar só nessas três
Prefeito é um homem do PFL, Dão tenho nenhuma relaçãó de ami- coisas, tem que se pensar na exportação e nos outros países. E nós
zade com ele. Falei duas vezes c_om ele, uma das quais quando ele vamos continuar cada vez mais pobres e com a riqueza cada vez
~steve lá na fazenda porque soube que eu estava lá, para me pedir
mais concentrada.
Algo tem que ser dito: é dos municípios que temos que arpara assinar·as emendas. Eu diSse: "Olha, eu não assino emendas.
E mesmo que eu assine, nãO ã.dianta nada porque cu não luto por rancar a nossa verdade e não dessa entidade abstrata, o Estado. O
elas". Não gosto desse sistema, não acredito, penso que a· nossa Estado tem que ser uma força viva: no sentido de representar essa
maneira de fazer Orçamento é uma coisa implicitamente corrupta e sociedade e conviver com ela. E, para conviver com ela, o Estado
não participo disso, como todos aqui sabem. Todos são testemu- deve _conviver com os redutos mais distantes, lá onde a dor estiver.
nhas de que não participo disSo.
. Não adianta! Podem fazer o discurso que quiserem, o povo brasiVou retirar as emendas porque creio que cometi um erro, Ieiro já entendeu que temos que construir um sistema de produção
sini: É como aquela história da mulher de César. Essas emendas interna, de comida, em primeiro lugar, depois, de bens populares.
em hipótese nenhuma me beo~ficiain, inas- sempre vai haver" um Qtlaiido tivermos um mercado de massa e estabelecermos a circutoque gracioso, criativo, -inteligente. Vão 4izer: "Mas tem isso, !aridade econômica que nos der entidade, isto é, que nos der prepode ir majs fácil para tallugar... 11, só que eu n_ãO v~u_ a tais luga- sença ontológica, então exis_tiremos_economicamente. Aí, vamos
res. Vou retirar também porque acho muito possível que tenha ha- discutir, vamos importar para que os estrangeiros venham para cá,
vido uma armaçãO, não por parte do Prefeito, nias do escritório- montem suas fábricas e nos ajudem a dar de comer para os que
que fez as emendas, armação com o propósito de produzir esse fe- morrem de fome. O Brasil tem os maiores ricos do_mundo; os rinômeno aí.
-cos brasileiros s_ão mais ricos _que os iiCos europeus e americanos.
É nesse sentido que penso que a política brasileira está alieEntão, peço desculpas à comunidade _de Buritis~ que realmente precisa daquelas miseráveis pontes, maS vou retirar- as nada, que o Estado brasileiro está vendido, e as CPis provaram
emendas e reconhecer essa parte de erro meu, pois eu devia ter isso. Pouco me importa se os culpados foram absolvidos ou condetido um pouco mais de- cuidado.
nados. Culturalmente, hoje, ó Brasil sabe que o Estado brasileiro
Agora, eu pediria a decência dos jornalistas para que fizes- está privatizado e, claro, nessa condição só pensará com os gran-
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des, com os ricos.
Podem' lutar nessa campahha, mas essa verdade atingiu uma

dor Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues -· Nobre Senador Biso!, homens

fdrça popular avassaladora. Po9-em e_star certo disso.
GoStariá de ir para casa ouvii Mozart - coisa que já repeti
mil vezes- mas estou enxovalhado,-espezinhado, batido, injustiça~
do; no entanto; est9u aqui de cabeça erguida e dentro deste cora~
ÇãO ins>fi.- hoje, UOJ.a das -alegri~ Jn_ais_ belas que jã VÍVÍ na ~a

como V. Ex~~. não podem ser espezinhados, não podem ser destruídos. Ninguém conse.gue atiri.gir um homem pj.blico como V. Ex•,
qué tem o respeito desta Nação. Democraticamente, aqui ou ali,
um ou outro pode disbbrdar ·de V. Ex.a, mesmo porque há diferenteS-partidos ...
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Graças a Deus!
_O Sr•. Chagas Rodrigues - ... e cada um tem a sua fllosofia:IS·so é natural, mas a "dignidade e a honra de V. Ex• estão acima
de quaisquer dúvidas. V. Ex• é um homem público que honra o
.
Congresso e a Naç~o brasileiT.t.. _
· O SR. JOSE PAULO BISO L- Muito obrigado, Senador.
É comovente ouvir V. Ex•, que sempre foi~ pessoa muito gen.
til emuito correta comigb. ~
Eduardo Suplicy-:- V. Exame permíte'um aparte?
Q .SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois nãó, nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador José Paulo Bisol, quando, há alguns meses, estavam reunidas as .direções do
Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro, ocasião em que V. Exa não estava pres.ente, e I)C cogitava qual a mellior ind,ic ação para candidato a Vice-Presidente da chapa em que
LUís Inácio Lula da Silva é o candidato a Presidente, fiz questão
de dar testemunho de como o conheci e acompanhei seus passos
ao longo dos últimos três anos e-meio como seu c9leg~ no Set;~.adq
Federal. Reitero o que disse naquele dia ao Presi~te do PSB,
Deputado Miguel Arraes, ex-Governador de Pernambuco, e aos
outros membros de seu Partido, perante os companheiros do Pf,
inclusive Lula. Disse. que V. &a, como já o fez_el::n 1989, poderia
dar-nos extraordinária coritribuição: Ag_ora el~_ Séria: maior ainda,
em virtude de sua vivência, de Sua atuação nas duas CPis que, historicamente, desvendaram problemas graves_ no .âmbito do Execq.tivo e, depois, do Legislativo. Naquela oportunidade, V. Ex' agi)l
com .fJ.InJ.ez.a, sereri.idade e determinação incansável, para mos~
ao povo brasileiro o que se fazia na destinação de recursos púJ>Ii:cos. TenhO certeza, como lhe disse hoje no início da tarde, de que
V. Exa agiu com inteira boa-fé com respeito ao episódio publicado
pe~a imprensa nos .últimos dias, .s~:)bÍe aS emendas de Buritis. A v.alio qUe V. Ex.a age corretamente também ao rec~ecer que talvez
tenha sido armada uma ação para criar esse episódio. Os membtos
do Partido dos Trabalhadores, os membros do Partido SocialiSta
Brasileiro, os que compõem a F~te Brasil Popular pela Ci~~~
nia, não são propriamente anjos ou Sàntos, mas a imprensa irá eXigir que sejam seres humanos perfeitos, que jamais tenham cometido sequer um erro. E por menor que seja o erro por eles cometidos_, ele será magnificado, como se fosse o mais grave de todqs.
Essa é uma das coisas que estiunos percebendo. Por outro lado, é
importante ressaltar que devemos estar preparados para isso e_ devemos até dizer que a imprensa é bem-vinda, a ruu· âe que nossas
ações sejam sempre escancaradas. O Governo que V. Ex•, no meu
entendimento, comporá coni. Luís Inácio Lula da Silva terá por
propósito exatamente essa transparência. que poderá, inclusive,
prevenir falhas e _evitar problemas, em especial no q~e diz; respeito
à forri:ta de elaborar Orçamento da União. 9 iiD.portante será a criaÇão de formas de participação p.opular, a exemplo do que tem
oconido em municípios como Porto Alegre, São Pau!<?~. §antos,
Vitória, que fOram governados por prefeitos da Frente Brasil PopWar pela Cidadania V. Exa tem tido a oportunidade de acompanhar o que ocorre em Porto Alegre, onde tem havido discussões
com os merõ.bros de cada comunidade, para que possam os moradores de cada bairro tomar conhecimento das necessidades de ou-

vida. E muito gostoso chegar ao_s 66, ~os de 1dade e ter a alegna
por ter uma cauSa; é muito gostoso gostar tia mipba Pái!ia ~ ~l!
gosto mes"tD.o. )3 nã;o há injU.$tiça que vá arrancãr .deste cpraçãp
essa alegri,a,_ ~-~-s~_ cliam~ n~~ ie~. yendaval q~e ap~gue. Digam o
que disserem. mventem o que qu1serem. Eu, mclusJVe, não tenho
ressentimento, continuarei gosf:a!Í4o ~e vocês porque, em suma,
vocês são a expressão-de um povo-retalhado e perdido.
Essa cainpãnha, eu a farei com a vibração dos meus netos e
dos meus fllhos: Podem inventar que o discurso do Bisol é poético, graçaS a Deus que é pOético~ eu adoro a metáfora, eu adoro a
alegoria, eu sou·um orador co~ pOder persu~iv~- se niJ:lguém
quiser· dizer; eu' digo. Vou faZer esSa campanha córflo se tivesse 20
anos de idade vou colocar nas rninbas veias o sángue dos meus
netinhos menbres VOU dizer a todOs OS que pudêr alcançar COm a
mfuha voz: eu creiO na: minh3.-Pátria, acreditO na.força política de
transformação das esquerdas ·brasiléiras, acreditO ri~a moral e na decêD.Ci.3.
"
·
E vou diZer para os senhores algo que· acho bonito: olhar
para o mundo transforma nuni PrOblema crer em Deus. Ver a realidade problematiza crer na .it!stiÇ~. Mas, o desejo qe Deus é o mais
belo desejo da alma humana; e o desejo de juS~ça é o segUndo
Inais belo de~jo da alma humana. Existe alma? Existe Deus? P,ouco ·me imJX>rta. · Na ~a alma, na minha inteligência, existe um
desejo de
alma; na ~a ~ existe o desejo de Deus; n~
mêu desejo de Deus existe a. crença alegre de_ qu~ meu povo- vru
chegar a ser uma pátria e de que aqui teremos Pi?la sociedade que
vai deixar de ser corporativista para ser solidária~ mesrp.o porque
não há outra forma de ser feliz senão aquela de sermos felizes com
a felicidade dos outros. Muito obrigado.
O Sr. Meira Filho- Senador José Paulo BiSo!, V. Ex.':.. se
entusiasmou tanto, ~e se esqueceu dos seus modestos aparteantes.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Ouço V. Ex', Senador
Meira Filho.
O Sr. Meira Filho- Senador José Paulo Bisol, gosto muito
de ouvi-lo. Aliás. eu o tenho como modelo de orador. É muito
bom ouvi-lo falar, porque aprendemos com V. Ex•. Eu queria voltar à imprensa um pouquinho. Sou um jornalista profissional, que
há 40 ari.os milita tanto na imprensa escrita, quanto na fal<_lda, profissão que muito me dignificou, a qual também p:rocurei, por um
comjX)I1.amento ético, dignificar. Eu jamais acusaria a imprensa.
Recebi da população desta cidede algo quo jamais lrnagihal'a na
minha vida. Recebi como honraria, como um presente de Deus, a
minha eleição para Senador. Jamais levantaria _a ·voz con_tra o Senado da República; posso até criticá-lo, posso até ajudá-lo no sentido de consertar erros. Erros, quem não os tem? Uma coisa, porém, Senador Biso!, muito me preocupa. É a generalizaçãO de uma
campanha te-nível contra o Congresso Nacional. Às ve4es~·até penso:·será que não vão fechar o Congresso Naciooal? Então, lembrome de um ensinamento de Rui Barbosa, que disse que só_ quem
pode consertar a imprensa é a própria imprensa. Será que a imprensa, a nossa imprensa, esquece que sem Congresso não haverá
imprensa nem democracia?
·
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Muito obrigado pelo aparte e pela generosidade.
O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Ouço V. Ex', nobre Sena-
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tro bairro na hora de examinarem se a sua indicação é mais ou me~
nos prioritária, do ponto de vista ec.oçômi~o e_social, do que a de
outros moradores da mesma cidade. Claro_ que é muito mais com-

plexo fazer isso no Brasil, que é do tamanho de um continente,
mas é ness_e ponto que entra a nossa responsabilidade de mostrar a
todos. como um projeto pode ter maior prO<i,utividade ec_onômica

e

social do que outros, diante dos recursos- que são inevitãvehnente
escassos. É importante observa que, nos seus 66 anos, V. Exa expressa essa aiégria de ter uma causa tão significativa por que continuar lutando._ Parabenizo-o por abraçar com tanta vontade essa
causa de justiça, de solidariedade, de construção de uma nação
mais civilizada para todos os brasileirÓs.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Muito obrigado, Senador

Eduardo_Suplicy, pela bondosas referências_.

--

Já que V. Exa falou em anjo, vou lembrar uma bou~ade d~

um autor cujo nome não me ocorre à mem~ria: "Se o~ hqm~ns fossem anjos, não se precisaria de i;overnO; se os homens foss_em homens e os goVernantes fossCni anjOs, não se precisafta· de_ democracia. Mas, como- os homens_ são homens, eles precisam de governo". E precisãin'õS-descobrir os govem~tes que tenham condições
de trazer para a sociedade os.que estão fora, e que tenham condições de comeÇar ilina nova blst6ri;t' política, de inventar ln:h Outro
Estado, isto é, estatizar o Estado. E simples! O Brasil precisà.estatizar o Estado, porque ele está privatizado. E o Brasil precisá, sini,
de verificar as lições dos oUtroS países; niãs verificar de fàtO; por
exemplo, comparar o sistema fm3nceirá brasileiro_ com o _sisteroa
fmanceiro americano:
No sistema fmanceiro americanO. um estrangeirO entra neS:
se país, deposita 10 mil dólares num ba.'lco e, no minuto seguinte,
está sob controle do Departamento de Estado. Ele pode pôr 5 mil
dólares num banco e 5 mil em outro, ou 3 mil dólares, 3_ mil dólares e 4 mil dólares, respectívamente, em três- bancos, e no -minUtO
seguinte ele está .sob vigilância do Departamento de Estado. E isso
não quebra o sigilo bancário, porque o Estado tem direitO "ao sigilo. Não sei qual é o limite boje~ mas mesmb as fortunas de americanos, quando atingem determinado nível, passam a ser controladas pelo DepartariJ.ento de Estado. Isso não quebra o sigilo.
Aqui no Brasil, tudo é sigilo, inclusive sigilo em relação ao
EStado. E o Estado ainda faz um Banco Central para proteger o sigilo contra o Estitdo, faz uma as-sessOria da FEBRABAN para proteger o sigilo do Estado. E asSún ~emos a mais bárbara das- concentúi.Ções de renda do mundo, provavelmente, a pontO- de existir um
estudo aí que deveria vir à tona. O Governo deveria divulgá-lonão está terminado, mas já poderia vir à tona - e saberíamos que
menos de 400 riquezas pessoais no Brasil - dá para escrever num
papel os nomes -, se fossem taxadas em 5%, cobririam o déficit
público em um ano; e menos de 7 mil fortt.mas individuais possuem 82% da riqueza nacional. ~ao são riquezas de pesSoas jurídicas, são riquezas de pessoas físicas, de famílias.
Não há pais no inundo que- progrida dessa rilãneira. A distribuição de renda, aqui, é rilaiS-do que um dever político e mais do
que um dever juridico: é um dever moral.
O Sr. Nelson Carneiro -Senador José Paulo Bisol, V. Ex•
pode me conceder um aparte?
O SR. JOSÉ J>A.ULO BISO L- Será um pnizer; nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Meu caro Senador José Paulo Sisol, creio que o ilustre Vice-Presidente desta__Casã. Senador Chagas Rodrigues, sintetizou o que nós todos julgamos da personalidade de V. Ex•, da sua passagem pela vida pública e por sua luminosa passagem por esta Casa. Creio que aS- palavras do Senador
Chagas Rodrigues poderiam ser subscritas por todos nós. De modo
que, ao Senado Federal, V. Ex• não precisa prestar contas; a sua
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vida é a sua prestação de contas. Ainda aqueles qué divergem- e
são vários - num ou noutro ponto são unânimes em proclamar a
bravura com que V. Ex• defende os postulados da sua vida. Mas,
no memorável discurso com que, por enquanto, encerra a sua paSsagem por esta Casa, V. Ex• focalizou um aspecto-da-maior importância, quando frisou qrie eSte Um i:nomeilto do inunicípio mais
do que do Estado. Quero prestar um depoirnentô. Pércorrendo o
interior do_ Estado do Rio de Janeir<?, de município em· niUrticípiO~
vérifiquei os -~Sultados benéficos da ConstituiÇãO de- 198~. ·que
prcc_urou dar ao_ município alguns recursos para que tivesse dia~
melhores no futuro, e convocou, prinCipalmente, ~ovos e jove_D.s
valores, com mélp:o!es títulos·, -par:a_goVemarem as_cOmunas. ü"pa.:
norama político já nãÇ> é-ma_is q ~smo. Hoje, o panorama é outro,
porque - e V. Ex• pode testemunhar o fato - uma nova geraçãO
está mais preocupada com o interesse coletivo, SubstitUindo a praça iluminada peios viadutos que se _constroem no furidO da terra,
com o intuito de recolher o eSgoto, ao lnvé:s de ilm}:Iinar as praças.
Existe a preocupação com aquilo que não se vê, COm o "que os anti~
goS prefeitos não faziam, porque se tratava óe- oOril nãO.:ViStii.
Hoje, todos estão preocupados_ com o saneamento corri OútraS
coisas. o que IllDStra que os mtiniéí:Pios estão resporí.d'endO a esta
revolução ant.mcíada-por
EXa: P.~upaçâó- Com o rilunicípíq;
qúe é "celula nia.ter, ~de todo~ n~~cemOS, viVeJD.~S e ,~.op-erri<is;
De modo qu~ me congratulo com V. Ex• por seu notável discurso
desta tarde._ E possível que todos nós tenhamos uma ou outra di~
vergência, mas,jirimeiro, V. Ex• não precisa se desculpar nem precisa prestar con~ãs ·a esta Casa neiri, ao Pais pela sua conduta. Em
S_egü"ndo lugar, procurarei focalizar um dos aspectos da realidade
política nacional:- a- presença do muriicípio, poi tbêiO-de uma ger~ção nova de prefeitoS dedicados ao 'interesse coleti"vo.:
_ O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Senador, v:Éx• é a mais
bela e a mais sólida biografia deste_ Sen_ado neste momento da HiS:.
tória-do Brasil. Roma locuta, causa finita. Muito obrigado.
_
O Sr. Cid -S.àboia de-Caiv&lbo-- Permite-ine V. Ex• ~~
aparte_?
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois não.
O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Senador José Paulo Biso!,
eu estava no meu gabinete me esforçaildo para não perder uma palavra de V. Ex•. Quero aqui dizer que podemos até ser adversários
políticos, pois V. Ex• está numa coligaÇãO:e-eu eStou noutra, mas
não é justo nem lícito que se tente denegrir uma pessoa com o seu
comportamento. Estamos juntos no Senado há quase oito anos e o
que tél:nos visto do comportamento de V. Ex• e no comportamento
é, acima de tudo, a lisura, às vezes .até coitt. sacrifícios de ordem
pessoal. Sinto quando V. Ex• está com muitO constrangúrientõ na
alma pelo desenrolar de certos fatos nesta CaSa; e vejo-a.- sua tortura, porque. acima de tudo, o Senador José Paulo Bisol é um homem muito culto, um homem que lê as Confissões e a Suma Teológica, um homem que conhece a filosofia pela qual se explica o
Direito; é Uth magistrado que traz do seu tempo de magistratura
aquela formação rigorosa no exame de todos os fatos. A injUstiça,
no entanto, não respeita ninguém, principalmente quando vem
com termos de sensacionalismo. Todos nós temos aqui sido vitimados. Eu aparteio V. Ex• no momento em que tenho de esgrimir
em defesa da minha homa, porque se espalhou, no meu Estado,
que sou- o responsáVel por um resultado no Senado Federal na
apreciação do nome do Senador Ronaldo Aragão. A mim e ao Senador Mauro Benevides atribui~se que tenhamos sofrido imputaçãO do Senador Jarbas Passarinho. Conversei com Ex• hoje, que
eslava às pressas para viajar, IDàS.D.ão D.os pude-rri.os entender muitO
bem. Eu jã teria de ocupar a tribuna, como V. Ex• está fazendo,
mas estou esperando um dia em que S. Ex• aqui esteja sentado,
para podermos dialogar como homens decentes e de bem. E con-
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fesso a V. Ex•: não acredito que o Senador Jarbas Passarinho nos
tenha agredido gratuitamente. Não há um fun4a!n~nto, um detallie,
uma nuança que me leve a acreditar que o Senador Jarbas Passari-
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O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador José Paulo

Bi~

so~,_

quando V. Ex• ihidáVa o seu :Prontinciameri.tó,--na tatde de
hoje, com o plenário realmente repleto, tive a oporfUiridade de cu-

nho agrediu o Senador Cid Saboia de Carvalho. __ t"!~o tenho por vir uma lição ética-que-v. Ex• ministrou a··algiuls- Companheiros
onde acreditar nisso. Por isso, estou me contendo, absolutamente, que, desta ou da outra Casa, tendo integrado a Comissão Parlana minha mágoa e na minha revolta. E quando vejo V. Ex' se de- mentar :rvfista de Inquérito, não se aperceberam do posicionamento
fender, creio Ser necessário que digamos claramente ao Senador que deveriam adotar ao ensejo do julgamento a_ que então se proJosé Paulo Biso! que todos nós o respeitamos profundamente, in- cederia daqueles indiciados no relatório geral da CPlVU. Apresendependente desta ou daquela imputação. Sabemos o que V. Ex• so- tou V. Ex• a sua ausência desta Casa na apreciação do processo do
freu na eleição passada, quando se- disse de V. Ex• um latifundiã- Senador Ronaldo Aragão_ como uma contihgência-étiCa;meiutável
rio, uma coisa absurda. Hoje, se vem novamente_ com outras impu- mesmo, em função da sua formação jurídica, da sua consciência de
tações, para· desse modo alcançar a dignidade e a homa de V. Ex• juiz~ V. Ex•, tendo participado de um instrumento acusatório, que
pela condição de candidato. Se V. Ex• não tivesSe Cõiidições de ser foi o relatóriO -da CPI, não p::xlia assumir tãmbém, neste plenário,
Vice-Presidente da República, não estaria sendo, neSte momento, novamente, a ftmção de acusador, áté mesmo_ no simples exercício
alvo dessas acusações tão graves. Isso se c.leve à sua competência, do voto, portanto, na manifestação da sua consciência: Admiro V.
à sua dignidade, à sua nobreza de espíritõ. Aqrii, mesmO (}Uãndo- Ex•_e até recordo que, quando se constituiU a Comissão Parlamendiscdrdamos - não somos obrigá.dos a concordar...;., mas por mais tar Mista para averiguar as denúncias contra o Sr. PC Farias, cOuque discordemos, nunca haverá um desrespeito ao nome de V. Ex•. be a mim, Presidente do Senado, nessa ocasião, riu ma decisão coO nobre Senador sairá desta Casa consagrado como um dos inte- rajosa e histórica, garailtii-lhe a presença naquele Colegiado, congrantenle~te Senado que aqui tiveram um co~p~niento marca~ '1!"!1-fOO.as as formas de pressão. Eu estava no Rio de Janeiro, profedo pela competência, pela dignidade, pela decênc_ia. Portanto, na~ - rindo uma palestra para determinado organismo militar, a Escola
disso atinge V. Ex•. Eu vim do gabinete para dar este aparte, por- de Guerra Naval, salvo engano, e de lã, cientifiCado de que se preque eu não poderia deixar de prestar-lhe ~sta solidariedade. Nem tendia questionar a indicação feita por um dós Partidos, evidenteprecisava falar se não fosSe pela minha alma; Se fosse pelo Sena- mente não-o de V. Ex•, vim imediatamente; assumi aquela cadeira
do, não precisava, porque já falou o Senador Meita Filho, já falou presidencial, ditei minha decisão, que passou a prevalecer, realo Senador Nelson Carnei.ro--;..~jà sena:m·suficiente.s; jâ falou O Se- mente, com forçajurisprudencial, porque a: partir desse momento
nador Chagas 'Rodrigues, com clarividência extraordinária; mas não se questionou neni essa indicação nem oütra:S, Conió-a do Se- ponho nesse discurso de V. Exa a minha alma. Não é nada: de Se- - nador Eduardo Suplicy, por mim'i.hdicado, já-aqUI ria colldição de
nado Federal:· aqui é a pessoa·que admira o· seU ·trabalho, o-seu Líder, para representar o PMDB na CP:rvfi na condição de suplencomportamento, o·cidadão José Paulo Bisol. Esse cidadão é info- te. PortaD.to, V. EXa vei:n a ·esfa fribuna oferecer-essas "explicações.
cável. Qtiem tein essa conduta e se dá ao sacrificiõ- êOMCI V•.Exa se O .Senador Cid Saboia de Carvalho enalteceu o seu comportamendeu --e disto somos testemunhas - por mais que discordemos, a to e a sua postura e extemou os ressábios que, neste momerito, ruidignidade, a c·ompetência está acima de qualquer discordância ·so- gustia.m-no em razão de críticas feitas na imprensa porl..tm homem
bre o mérito de uma ou de outra questão. Poi'"isSO;-receba integral- que também, por nossa indicação, chegou à Presidência da Comis_
são-Parlamentar Mista de Inquérito. Fomos apontados, o Senador
mente a minha solidariedade nesta hora.
O SR. JOSÉ PAULO BIS_QL- Agradeço ao nobre Sena- Cid Saboia de Carvalho e eu, como responsáveis por um complô
dor. V. Ex• é sempre muito generoso. As suas palavras são éonfor- que Se teria formado nesta Casa para absolver o Senador Ronaldo
-_ ' ''
·
Aragão. Isso ê muito mais afrontoso ao Plenário do Senado Fedetadoras, e sei que são sinceras:
O Sr. N ey Maranhão -Permite-me V. Exa um aparte?
ral, aos Senadores que aqui estavam do que a mim e ao Seriador
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Ouço V. Ex'com prazer.
Cid Saboia de Carvalho, nobre Senador José Paulo Biso!. A ne0 Sr. Ney Maranhão --Neste momento, quero dizer-lhe nbum companheiro de Partido e de Bancada, a nenhum compaque árvores frondosas que dão bons frutos são essas em que se jo- nheiro do PMDB ou de qualquer outra bancada eu procurei para
gam pedras. V. Exa é o exerriplo de um polítiCO Sério. Todos aqui tentar aliciar votos,- ou para, naturalmente, m.inimizar aquele prono Senado Federal podemos discordar das posições de V. &•, cedimento, buscando uma abstenção ou uma recusa ao processo de
como também das posições tomadas por qualquer um de nós. No cassação. Nenhum companheiro irrogará à minha face esse tipo de
entanto, ninguém pode aceitar, nem mesmo pensar em desconfiar increpação, que é insidiosa, contra·a qual rea1mente eu me inwgi.
da honorabilidade do Senador, da sua pessoa, desse gaúcho cha- Ainda não pude fazê-lo da tribuna- -vou fazê-l9 oportunamente.
mado José Paulo Bisol. Muito me honra tê-lo como meu amigo. Isso está sendo utilizado no meu Estado da forma mais solerte e
Admiro V. Ex• pelas horas difíceis que já passoU. Conheço os ho- pérfida possível. Os programas de televisão dos nossos adVersámeus muito bem. Imagino as pressões que V. Ex• sofreu no perio- rios-;-que-; coincidentemente, são os adversários de V. Ex'\ lá no
do em que assumiu determinadas posições na Subcomissão de As- Estado também, todos eles tentando tirar essa ilação desprimorosa
suntos Patrimoniais e Fiscais, que o País acompanhou passo a pas- em relação à minha atuação ãqui no Senado Federal. Sei que isso
so. No entanto, V. Ex• não abriu mão nem um minuto daquilo que traz amargura à __alma de cada um, e esse sentimento de amargura
sua consciência defende e daquilo que se propôs a defender como deve dominar V. Ex• neste instante. Em relação ao Senador Cid
homem público. Portanto, quero lhe dizer que me orgulho de ter Saboia de Carvalho, esta Casa já reparou ess-e iípo de injustiça prano Senador José Paulo Bis_ol um exemplo de dignidade, de homem ticada contra S. Ex•, quando hoje, por unanimidade, o elegeu Corpúblico, o que todo homem brasileiro, todo politic~ deveria _ter regedor do Senado Federal, uma missão, um cargo da mais alta
como exemplo; acima de tudo, V. Ex• é cumpridor do seu dever responsabilidade, que- temos certeza- o nobre colega haverá de
para com a Nação. Parabéns a V. Ex•; tenha a minha solidariedade. cumprir, de desempenhar com a maior dignidade. Portanto, quero
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Muito obrigado, nobre Se- levar a V. Ex" a minha manifestação, da mesma forma.como, no
nador.
pleito passado, quando se pretendeu acusar V. Exa, eu, como seu
O Sr. Mauro Bencvides- Permite-me V. Ex.. um aparte?
colega, ofereci o meu testemunho. Como sabe V. Exa, defendia a
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Ouço V. &.•com prazer.
candidatura de Ulysses Guimarães naquela ocasião, mas, sendo V.

Junho de 1994

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

Exa meu colega. tive a coragem de cumprimentá-lo e, na imprensa.
reconhecer a dignidade com que V. Exa sem:Pf_c se posiciOnara na
vida pública. Eram esses os esclarecimilliõS.- _S-enador José Paulo
BisoL que eu me senfiãl::iCi-dever de levar-lhe'
meio deste aparte.

por

O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Senador Mauro Benevides, não-preciso dizer qUe é a mais absoluta verdade que só participenlas CP! do Collor e da CP! do o,.amentó-pela bondade e
pela dignidade com que se houveram pessoas como V. Ex a, que foi
decisivo, e como-o Senador Esperidião Amin.
O Sr. Magno Bacelar- V. Exame permite Uril aparte,- nobre Senador José Paulo Biso!?
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Pois não, Senador Magno
Bacelar.
- -- . - O Sr. Magno Bacelar - Cada um de nós no Senado Federal teria uma razão para se solidarizar cõfu V. Exa na tarde de hoje;
eu principalmente, pela admiração pessoal e o respeito que tenho
pelo desempenho de V. Exa. Depois das palavras do nobre Sena~
dor Nelspn Carneiro, tehlmente nada mais haveria a dizer. Mas até
para caracterizar uma posição de todos, os Partidos - e _é bom que
se note que quase todos, pelo menos os que estavam aqui presen~
tes, se manifestaram-, receba não só de mim mas também do PDT
a solidariedade, o reconhecimento e o respeito pelo desempenho
-de V. Exa na vida ~blica. Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Muito obrigado. Senador
Magno Bacelar.
Comovido, dou por encerrado meu pronunciamento.

Durante o discurso.do Sr, Jos.é.Pal!lo Bisol, o Sr.
Humberto Lucena, Presidenre, deixa a cadeira da presi~
dência, que é ocupada pelo Sr. Lucidio Porte/la, Suplen~
te de Secretário.
Durante o discurso do Sr. José Paulo Bisol, o Sr.
Lucidio Porte/la, Suplente de Secretário, deixã. a cadei~
ra da presidência, que-é ocupada pelo Sr. Humberto Lu~
cena, Presidenre.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
solici_ta a presença dos Srs. Senadores em plenário.
Teremos, além da votação de algumas matérias, em segui~
da, duas sessões extraordináriaS- do Senado Federal, já que a Câ~
mara continua com sua sessão, e só teremos o Congresso Nacional
amanhã à tarde.
A Presidência registra que. ·no prOnuziciamento do Senador
José Paulo Bisol. foram dados esclarecimentos indispensáveis paia
se saber que a entrevista que lhe foi atribuída pelo Correio Braziliense, jogando sobre minha pessoa a responsabilidade pela deci~
são no caso da absolvição do Senador Ronaldo AragS.O, -Dão teve a
ver com o que S. Exa afirmou.
S. Exa deixou claro que, em nenhum momento, nominou
qualquer Senador, ainda mais o Presidente desta Casa. Além do
mais, S. Exa apenas se referiu à morosidade do processo do Sena~
dor Ronaldo Aragão.
Sabe- o- Senador José Paulo Bisol que, no caso do referido
processo, a morosidade deveu-se. às próprias normas regimentais
do Senado. Diferente da Cãma;rá. aqui temos a representação da
Mesa, que foi sempre a tempo -e a hora; depois, o parecer da Co~
missão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a admissibilidade e a votaç~o desse em plenário. Em seguida, como foi o caso do
Senador Ronaldo Aragão, se aprovado o parecer da Comissão de
Constib.lição, Justiça e Cidadania. nomeou-se, como foi feito, a
Comissão Temporária de nove membros para seu julgamento. Pe~
rante essa Comissão, ó Senador teve direito, de ac·ordo com nossa
lei interna, a um prazo de 15 dias para defesa, prorrogável por
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mais 15. que o Senador 1.1tilizou. E, no final, quando o parecer do
Relator foi apresentado, por um projeto de resolução pedindo a
perda de mandato, foi concedida, ainda de acordo com as non;nas
regimentais, uma vista de mais 10 dias ao Sr.__Seriador Ronaldo
Aragão.
Portanto, se houve demora. a demora deveu~se aos prazos
estabelecidos pelo Regimento, no _sentido da mais ampla defesa
àquele que vier ser acusado.
Dou, portanto, por encerrado este episódio.
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Neste instante
concedo_ a palavra, para uma rápida comunicação, ao Senador
Mauro Benevides~ Líder do PIVIDB. para, em seguida. insistindo
com os Srs. Senadores para que venham ao plenário, continuarmos
a Ordem do Dia.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sfls e
Srs. Senadores, desejo transmitir, da tribuna do Senado_ Federal,
um apelo ao Presi4ente_do Banco do_ Brasil, Dr. Alcir Augustinho
Calliari, para que S. Exa não pernüta_ uma medida anunciada no
âmbito desse estabelecimento de_crédito e que tem gerado preocu~
. pação em meu_ Es_tado._A medida diz respeito diretamente ao Mu~
nicipio de Campos Sales. cuja agência do Banco_do Brasil estaria
na iminência de umadesativação.
.
__ .
_ O Senador Reginaldo Duarte, o Senador Cid_Saboia de Car~
valho :: _eu _recebemos do Presidente da Câmara Municipal de
Camp< s Sales uma manifestação de apelo para que intercedêsse~
mos junto ao Dr. Alçh_' Calliari, nQ sentido de que não se efetivasse
aquela providência altamente danosa aos interesses econômicos_
. . desse i,mportante Município na viifuhança do Estado do Piauí.
- d expediente_que transmitimos, assinado pelo Senador Re~
ginaldo Duarte, pelo Senador Cid Saboia de Carvalho e por mim,
está vazado nos seguintes termos:
Sr. Presidente:
Ao cumprimentá-lo, transmitimos a V. s• a preocupação expressa por algumas das principais lideranças do Município de
Campos Sales-CE, através de expediente anexo. no que se refere à
possibilidade de desalivação da Agência do Banco do Brasil da~
quele Município.
A apreensão do Presidente da Câmara Municipal de Cam~
pos Sales e das demais autoridades locais subs_critoras do documento se justifica {?ndo em vista que o Banco do_ Brasil_é o principal agente fmanceiro de fomento do desenvolvimento naquele
Município e região circunvizinha, situada no Ce_ará e nas fronteiras
deste Estado com o Piauí e Pernambuco.
-- A Agência, como o único_ estabelecimento de crédito oficial
da região, é responsável pelo fmanciamento dos setores agrope~
cuário, industrial e do comércio, além de prestar serviços indispensáveis à população em geral, através de movimentação de contas
correntes, de poupança, operações interbancárias e inforinações
sobre __ as diretrizes e planos econômicos governamentais. Agora
mesmo estará desenvolvendo importante trabalho por ocasião da
implantação do 'Plano Real''.
Sob o aspecto humano, vale salientar que os funcionários da
Agência. que gozam de elevado conceito e prestígio junto à popu~
lação local, em sua maioria residem há vários anos no Município,
tendo inclusive constib.lído famílias, e seus cônjuges e filhos traba~
Iham ou estudam em Campos Sales.
Do exposto, infere-se que, caso venha a ser desativada a ci~
tada Agência, o Município e a região na qual o mesmo se encontra
inserido sofrerá prejuízos econômico~fmanceiros irreparáveis, com
reflexos negativos para essa instiwição e o corpo dos funcionários
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lá acreditados.
Certos de contarmos com a sensibilidade de V. gano sentido da manutenção da Agência de Campos Sales, que tantos e relevantes serviços tem prestado à comunidade da região, qUe conta
com uma população de mais de 60.000 habitantes, agradecemos
antecipadamente, ao tempo em que renovamos-lhe manifestações
de elevada e disti.tlta consideração.
Assinam Regihaldo Duarte, Mauro Benevides e Cid Saboia
de Carvalho.
Portanto, Sr. Presidente, o nosso objeGVO-- é apelar para o
Presidente do Banco do Brasil, no sentido de que não permita a
desativação da agência do nosso principal estabelecimento de crêdito situada no Município de Campos Sales, na frÕntdra do Piaut
O Município é representando nesta Casa. também, pelo Senador
Lucídio Portella, um dos mais ilustres representantes piauierise"s ão
Senado Federal, que agora secretaria a presente sessãci:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
vai proclamar o resultado da escolha feita poi vOto secreto- para a
Coniissão Representativa do Congresso Nacional,
Foram encontradas na uma 41 sob_:r~artas. número que
coincide com o de votantes. Foram apurados 41 votos na chapa indicada pelos Srs. Líderes.
Está eleita, portanto, a Comissão RepreSentativa do Congresso Nacional, que exercerá as suas funções no período de I 0 a
31 de julho próximo, no que tange ao Senado Federal.
A Presidência do Senado aguardará da Câmara dos Deputados a indicação dos nomes que irão completar a referida ComiSsão.
Vamos retornar à Ordem do Dia.
-

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coocedo a
palavra a V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, hoje paitiCipa.rri.OS de duas escolhas.
Há muitos dias venho aguardando a oportunidade, nesta
sessão, de escolher também, por voto secreto, ·os. dois representantes do Senado Federal no Conselho da República.
Pergunto a V. Exa se isso ocorrerá anteS ou depois do recesso. Há possibilidade de essa matéria entrar antes dO reces-So?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
esclarece a V. Ex:a e ao Plenário que a escolha dos representantes
do Senado no Conselho da República ainda não se deu, porque
três Lideranças deixaram de apresentar sua lista: as Lideranças do
PT. do PTB e do PSB.
Acabo de ser informado que o nobre Líder do PT, Senador
Eduardo Suplicy, enviou à Mesa as suas indicações.
A Presidência vai convocar ao Plenário todos os Srs. Senadores que se encontram na Casa, para que tentemos votar, nesta
sessão ou na próxima extraordinária, ainda boje se possível, essas
· --indicações.
O SR- NELSON CARNEIRO- Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
insiste, junto aos Srs. Senadores, para que venham ao plenário.
O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, peço a palavra
---- para uma breve comunicação. -O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• não
poderia deixar para depois, nobre senador Ney Maranhão, se fosse
possível?
O SR. NEY MARANHÃO.:. Posso, Sr. Preiideilie.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Agradeço a
V.Exa
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o SeCTe-
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tátio.
É lido_ o seguinte

REQUERIMENTO N' 496, DE 1994
_ Nos termos do art 311, alínea ã, do Regimento Interno, requeiro preferência pai3. O Projeto da Lei da Câmara n° 16/94, a frm
de ser apreciado antes da matéria constante do item n° 1 da Ordem
do Dia.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Magno
Bacelar.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação o
requerimento.
O SR- NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra
V.Exa
O SR- NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, pelo que parece, fomos c_onvocad_os, em fim de sessão, para
apreciar um pedido de preferência para uma matéria que se inclui
entre aquelas que o Senado tem votado _e_ que têm trazido tantas
dQr_es de cabeça.
_
__
Ainda na sessão de hoje, ficou claro que estamos renunciando ao nosso _direito de emendar o projeto para atender às exigências da Câmara dos Deputados. Deixamos de rever projetas importantes, porque temos que atender à ditadura da Câmara dos Deputados. Esse é um caso_ de pressão sobre o Senado Federal, e vamos
no::nrrrepender,_ como acabamos de nos arrepender, com o caso da
Lei Eleitoral.
-Portanto. Sr. Presidente, não vejo nenhuma urgência em votar es~ projeto. Estou certo de que não há motivo nenhum para se
sacrificar a ~pre_ciação de outras matérias de maior interesse públi_co para ate~der_ aos_ interesses de alguns servidores dos tribunais
do Pais. De mpdo, Sr. Presidente, ql!~ me _e_stxan!la que o Senado
possa dar preferência a esse projeto. O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra
V.Exa
O SR- MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para cootraditar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
com todo o respeito que tenho pelo nobre Senador Nelson Carneiro -já tive opOrtunidade de prqclam;tr isto aqui do plenário -.-S.
Ex a comete um engano, e peço vÇnia para dizê-lo.
A matéria consta da Ordem do Dia, nobre Senador. e não
fomos convocados apenas para vOtar as inatérias já apreciadas. Fomos convocados para cumprir uma Ordem do Dia, e eu, como Relator da matéria, pedi preferência, porque sabia que havia quorum
naquele momento.
A esta altura dos acontecimentos, não havia necessidade de
que S. Exa, mais uma vez, proclamasse contra este humilde Relator e orador que oc11pa a tn"buna a urgência ou~ culpabilidade sobre este assunto, visto que não há mais quorum para votarmos
hoje. O pedido de quorum qualificado não foi requerido por mim.
A matéria consta da Ordem do Dia e é uma prática. Não pedi inversãQ de pauta; pedi preferência para uma matéria que estava na
pauta dos trabalhos de hoje, antec~ndo todas as que votamos.
De forma que, diante até _da falta de quorum, é inútil continuar insistindo sobre o assunto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Nobre Senador Magno Bacelar, V. Exa está equiVocado. Temos na Casa 59
SrS: Senadores. A questão é todos virem ao ·plenário. Por isso, es-

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tamos fazendo um apelo aos Srs. Senadores. Ainda são 18h33min,
a Câmara dos Deputados vai ter sessão até _talvez 22h, e não há
motivo para que não tenhamos nossas -sessões.
A matéria-para a qual V. Exa pcdiU--preterência ê da maior

importância. Insisto- em solicitar aos Srs..-))enadores que venham
ao plenário, para continuarmos a vOtação 4a Ordem- do Dfi. Em

seguida, teremos duas sessõ.e_s_extraordinária_s do Senado Federal,
inclusive para tentannos votar as indicações para o ConSelho da
República.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex" tem a
palavra.

O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, 11ão estou aqui para julgar a
presença dos Srs. Senadores e nem para exigiwJa. Dirigi-:nie à V.
Exa, porque cabe à Presidência convocar os Srs. Senadores, e referi-me à falta de quorum em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' man-

tém o requerimentO?
O SR. MAGNO BACELAR- Desde que exista quorum.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Quorum
existe. nobre Senador, porque as votações sãO SünOõliCaS, salvo se
houver alguma verificação de votação.
O SR. MAGNO BACELAR- Mantenho o requerimento.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a
palavra.
O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do ora:dor.) - Sr. Presidente, gostaria de deixar regiStrado
nos Anais que, na minha intervenção, não houve nenhuma-restrição de- qualquer natureza à atividade parlamentar do nosso brilhante_colega Magno Bacelar.
Estou certo de que S. Ex• compreenderá que, em uma Casa
do Parlamento, onde as opiniões podem divergir, cáda um pode
assumir uma posição sem qUe seja~ -uma atitude pessoal contra
qualquer dos companheiros.
A minha admiração pelo Senador Magno Bacelar é velha,
desde o tempo da Câmara. Portanto. a minha restrição não é a S.
Ex•, mas ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar a
campainha.) -: Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão
·
até às !9h. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a prescnt.e_sessão até às 19h.
Em votação o requerimento ..
Os_Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovadc v requerimento de preferência, passa-se- ã apre--·
--,.,.-_.--,.-"'"'--,-- ---=-- -.,_
ciação da-matéria.
O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ) - Sr. Presidente,
peço verificação de votação, com o apoiamento dos Srs. Senadores
Cid Saboia de Carvalho, Darcy Ribeiro e Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O nobre Senador Nelson Carneiro pede verificaçãO de votação.' Sendo regimental a solicitação, S. Ex• será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Há 60 Srs.
Senadores presentes na Casa.
Solicito aos Srs. Senadores que não- estão no plenário que
venham a este recinto, a frm de completarmos o quorum indispensável à votação da matéria, a não ser que o nobre Senador Nelson
----~-
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Carneiro retire o seu pedido de verificação.
O SR. NELSON CARNEIRO- Trata-se de matéria de ordem pública, até porque prejudica os servidõres do Estado do Rio
-de Janeiro, o qual tenho a honra de representar nesta Casa.
O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Enfatizo o pedido porque, além das matérias conStãriteS da Ordem do Dia, serão
votadas as indicações para o Conselho da República.
EncareçO aos nobres Senadores José Paulo Bisol, Líder de
PSB, e Jonas Pinheiro, Líder do PTB. que encaminhem também à
Mesa as suas indicações.
Solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário. Estamos d_ependendo_de_quorum qualificado_ para a votação da matéria constante da Ordem do Dia.
Está registrada na Casa a presenÇa de 59 Srs~ Senadores.
Enti:e:tanto, no momento só temos 25 no plenário.
Encareço _às- Lideranças que providenciem a presença de
suas Bancadas, e peço· a presença dos Srs. Líderes_ em plenário.
Trata-se de matéria de fundamental importância e de interesse nacional.
Lembro que hoje é o p6D:último dia do mês de junho, e, portanto, de hoje para amanhã deveremos votar as últimas matérias
não só no Senado, como também no Congresso Nacio,nal.
- - As sessões do Congresso Nacional serão realizadas amanhã
- durante o dia. A sessã.o de hoje foi cancelada porque a Câmara dos
Deputados está reunida para deliberar sobre matérias importantes,
inclusive sobre duas questões fundamentais para as eleições deste
ano: o_ projeto das duas umas e o pro-jeto de lei que concede incentivo _fiscal às doações atravês de b_õnus para o fmanciamen(O da
campanha eleitoral. Se esses dois projetes foten:i aprovados, haverá, amanhã, sessão extraordinária do Senado, para que sejam submetidos à deliberação do Plenário.
Solicito aos Srs. Senadores que estão em seus gabinetes ou
em o_utros setores do_ Senado que venham ao plenário. Já temos em
torno de 30 Senadores em plenário, faltando 11 para o quorum
quãlificado. Há 60 Srs. Senadores registrados na lista de pres_ença
do Senado no dia_de boje.
Teremos que, em seguida a esta_ sessão, tentar votar as indicações para o Conselho da República.
Solicito aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário, e
aos <:}rie não estão na Casa que a ele acorrain, para· que possamos
fazer as votaçõe~_ das matérias incluídas na Ordem do Dia. Estão
no recinto 30 Srs. Senadores, faltando apenas 11 para completar o
quorum qualificado de 41. (Pausa.)
Faltani apenaS 8 Srs. Senadores em plenário para iliiciarmos
a votação da Ordem do Dia. inclusive as indicações para o Conselho da República.
. Encareço aos Srs. Senadores que venham ao plenário para
iniciarmos a votação do pedido de verifiCaÇãO; de iniciativa do Senado Nelson Carneiro, com -apoiamento regimental.
-solicito aos ~Si's. Senadores que ainda não estão em plenário
qUe a- ele compareçam.
--~-- ·Faltam apenas seis Srs. Senadores- pata completar o quorum. Estão presentes na Casa 60 Srs. Senadores. (Pausa.)
Encareço aos Srs. Senadores que não estão em plenário qUe
a ele acorram para iniciarmos a votação. Vamos passar à verificação requerida pelo Senador Nelson Cameiro.(Pausa.)
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por mais
uma hora. (Pausa.)
Não havendo objeção, está prorrogada a sessão até às 20h.
Vou solicitar 6 Voto dos Srs. Uderes. Como vota o nobre
Lider do PMDB?
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE)- O
PJviDB vota "Não 1\ Sr. Presidente.

3706 Quinta-feira 30 •.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1994

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o
No projeto que ora apreciamos rejeitã~se até uma emenda
nobre Líder do PFL?
do Senador Eduardo Suplicy, onde se declara que a aposentadoria
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE)- O PFL vota "Não".
do tabelião só pode ser· cuD.~edida por solicitação dele. Parece
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o · mentira, mas está aqui no artigo:
11
nobre Líder do PPR? (Pa11~a.)
Aposentadoria cOJJ:i.pulsória aos 70 anOs de idade ... 11
O SR. MARCO MACIEL -Sr. Presidente. gostaria de faÉ _a emenda. mas o parecer é contrário porque se quer que
zer uma retificação. Estamos votando.. ._
essa aposentadoria só Ocorra para o tabelião, para o f.rncionário do
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -· ... o requeri- cartório, quando for aposentadoria voluntária, então_ ele ficará 10,
mento de preferência.
20,50 anos no cargo, até morrer, quando todos os funcionários; to- ·
O SR. MARCO MACIEL - Então, sou favorável ao re- dos os servidores do Brasil se aposentam aos 70 anos. Para os taquerimento de preferência. Pensei que a vOlãção fosse relativa à beliões, não, podem ficar no cargo até 90 anos, se tiverem 90 anos
verificação, mas se se trata de requerimento de prefeiência. o PFL de vida. É a vitaliciedade.
No dia em que me convencerem de que erramos até hoje,
vota 11Si.m".
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Houve uma excluindo do Supremo Tribunal e de todos os órgãos da Repuôlica
os funcionários que completam 70 anos, estou de acordo com o
votação simbólica em relação à verificação.
projeto. Mas não posso concordar coin ele, não defendo aqui uma
Como vota o nobre Líder do _PPR? (Pausa.)
emenda só, eu defendo a dignidade desta_Cas_a, que não pode enO PPR vota 11Sim".
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O nobre Líder golir sucessivamente todos os projetos que chegam da Câmara e
que nãO têm aqui nenhuma possibilidade des_s_e serem apreciados.
do PPR vota 11 Sim".
O defeito do Senado é a sua submissão à Câmara dos DepuComo vota o nobre Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA) -O PDTvota tados. Isso explica apenas que diã. a dia vamos coilstruindo a des11
Sim11•
necessidade do Senado Federal.
OSR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço a palaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~Como vota o
vra para um esclarecimento.
nobre Líder do PP?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex• tem a
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO)- O PP vota
palavra:·- - - ·-·
·
·----"Sim".
0 SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para um esclareO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como vota o
cfmento. SeiD revisão do orador.) - Si. Presidente,_ Sr•s e Srs. Se~
nobre Líder do PRN?
..
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PEf:.:'o PRN vota nadõres, inicialmente não haveria necessidade de encaminhamen11Sim".
.
to, pois estamos votando apenas a preferência.
Estava aguardando para. defender o meu parecer D(J moO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena).:_ Como vota o
nobre Líder do PT?
mento da votação de cada uma das emendas. Mas gostaria de dizer
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP) -. Q j>T vota ''Sim". (jue nâ. última sessão, quando se votou a defesa do consumidor,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)..:- Como vçta o tive o cuidado de anotar todos os Srs. Líderes que se pronunciaram
favoravelmente a que não se emendasse o projeto para que não
nobre Líder do PSDB?
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP) - O PSDB vota voltasse à Câmara dos Deputados.
nsimn.
Isso.·tem ocorrido quando os projetes são de interesse nacioO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Como vota o nal, quando- a urgência se explica. A verdade, Sr. Presidente, é que
examinei esse projeto exaustivamente, que já eStá na eas·a há mais
Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-RS)- (Fora do micro- de cinco meses. Não chegou ontem, para que a Casa se de.smoralifone)-Não sei de que trata, Sr. Presidente.
ze votando-o imediatatnente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Trata-se do
__ Volto a lembrar aos nobres Srs:. Senadores que fiz esse relatório com toda a dignidade e estudei profundamente o projeto. En- ·
projeto de lei que dispõe sobre se--rviços notariaiS· é'de registro.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB-RS) - O PSB vota tendo que qualquer modificação não melhora, de início, e, sim, re·IISimll.
tarda a que se regulamente o artigo da Constituição ora em exame.
No momento, Sr. Presidente, é apenas a preferência que se
O SR. NELSON CARNEffiO - Peço a palavra para uma
está votando.
questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Vamos passar
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a
à votação.
palavra.
O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB-RJ. Para urna quesO SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.
tão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiçlente, sn e Srs.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a
Senadores, quando defendi o requerimento de preferênciã estavam
presentes 6 Srs. Senadores nesta Casa; agora estão presentes 41 ou palavra.
42 Srs. Senadores, de modo que muitos não sabem o que estão voO SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para
um esclarecinielito. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~s
taudo.
Srs. Senadores, neste momento estamos discutindo uma ma- e Srs. Senadores, como Líder do PMDB tenho que esclarecer a potéria de interesse nacional. Tenho sustentado nesta Casa que o nos- . sição do PMDB nessa matéria.
O PMDB entende que _é uma matéria de alta indagação. É
so pecado maior é a submissão ao que vem da Câmara, não podemos rever coisa nenhuma, os projetos importantes passam aqui utlia.'nmtéria muito séria. E tendo em viSta que o Brasil é muito
sem aprovação. Este caso é marcante, o Senado ofereceu mais d~ grande, que os Estado3 federados são muitos, as disposições vintrinta emendas e nenhuma foi aceita, porque o projeto QUe vem da das da Câmara se chocam com alguns Estados como o Rio de JaCâmau tem que ser aprovado hoje ou amanhã e não pode ficar neiro e o Ceará.
para outro dia.
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Há dificUldades localizadas em cada Estado. Então, tudo
isso pode ser resolvido com um exame melhor da matéria. As
emendas apresentadas visaram consertai algumas coisas, algumas
nuanças, alguns detalhes da Câmara dos Dejmtados.
Estamos boje mesmo amargc1lldo o fato ·ae termos aprovado

m
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Henrique Almeida S
Hugo Napoleão
S
Iram Saraiva
S
lr.iipuan Junior S
João Ca!rnon
N
1oão França
S
JoãoRocha
S
J osapbat Marinho N
S
José Eduardo
José Fogaça
N
JoséRicba
S
Lavosier :Maia
S
Louremberg Rocha S
Lourival Baptista S
Lucidio Portella N
Maguo Bacelar .S
Mansueto de Lavor A
Marco Maciel
S
Mário Covas
S
Mauricio Cõrrea S
Meira Filho
S
Moises Abrão
S
Nelson Carneiro N
Nelson Wedekin S
Ney Maranhão
N
Reginaldo Duarte N
Ronaldo Aragão S

a Lei Eleitoral aqui, a toque de caixa. sem um· melhor exame em
face da premência de tempo.
Ora, vamOs apróvar uma lei sobre cartórios-, úlide há temas
dificílimos, -polêmicos. Com essa preferênCia; já In:iina ·sessão ·ex- traordinária, tarde da noite, com vários Parlamentares ausentes, um
quorum relativamente baixo, vamos examinar uma tnatéri8.- com
·
essa importância?
- O P:MDB atê concordaria com a inversão de pauta, a preferência numa outra data, num outro horário. Hoje nãó é possível. A
matéria contém indagações prOfundas córiio essas que fõfahtàhhl.isadas pelo Senador Nelson Carneiro.
--- - Por issO, é preciso cautela, muita cautela, no exame desta_
matéria.- Amanhã. o Senado se arrependerá amargamente de não
ter emendado. Porque sempre nos preocupamos em não emendar.
Daqui a pouco, o que se vai dizer é que o Senado não revisa Iiada,
porque, sempre que vai revisar-; há a argumentação de qtie retarda.
Retarda o quê? E o que tem cm retardar? Há tanta coisa retardada
neste País; não há regulamentação no Sistema Financeiro Nacional; ninguém está preocupado. Muitos dirriitós dos trabalhadores
não estão devidamente esclarecidos; ninguéin. ·se· pieoCüpa: A
questão da greve do serVidor público não está clara~ também ninguém se preocupa. Agora, com o problema de cãrtório; -é essa
preocupação da pressa. Amanhã, vão imputar dúvidas, mais dúviO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- \IÓuirain SIM .
28 Sr:S. Senadores e NÃO 10.
·- ·
··
das sobre a honra desta Casa, já esta.n:i.Os muito cansados disso.
Por isso. o PMDB, através da sua Liderança, está, por uma
Houve 2 abstenções.
-jiieStão âe mera·-cautela; VOtatidO nao--ã -esta: preferêrtcia;-Até ãO.VírTotal: 40 votOs, com o voto do Presidente, 4L
o às demais Lideranças para que reexaminem essá qUestão, ·que
:foi aprovado o requerimento.
não é tão simples quanto parece. CartóriO, hoje, é uma coisa muito
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -'Peço aos Srs.
visada pela opinião pública, há queixas enormes Sobre a questão Senad6ris cjue permã.riCçam enl Plenário, poiS havefâ Votições nocartorá... ') Senado deve fazer um exaril.e maiS CuidadoSo dessa minais, inclusive a votação do Conselho da República.
matéria. Não podemos preterir todas as emendas aqui apresentadas
Item 18:
sob o pretexto de que melhor é continuar -por ciusa da pressa, não
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
é possível.
N' 16. DE 1994
Por isso, o PMDB. Sr. Presidente, votará não, a Bancada
(Em regi.rile de urgência, nos terinoS. do art. 336, b,
orienta seu partido para que vote não nesta preferência.
do Regimento futeino.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
quer esclarecer ao Plenário que se trata, no caso, apenas -do requeV9tação, em turno único, do Projeto de Lei da
rimento de pedido de preferência, de iniciatiVa do nobre Líder do
Câmara n• 16, de 1994 (n° 2.248/91, na Casa de oriPDT, Senador Magno Bacelar, que é o Relator da matéria.
gem), que regulamenta o art. 236 da Constituição Fede~ .
A Mesa solicita- aos Srs. Senadores que ocupem os seus lural, dispondo sobre serviços notariais e de registro, tendo
gares.
Pareceres
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
-sob n_0 132, de 1994, da ConiisSão de Constitui(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
AffOnso camargo s
Alfredo Campos S
AmirLando
A
Aureo Mello
N
Carlos Patrocinio S
Cesar Dias
S
Chagas Rodrigues ... S
Cid Carvalho
N
Coutinho Jorge N
Edeardo Suplicy S
Epitacio CafeteiraS
F. Rollemberg
S
Gerson Camata
S

ção, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com
Emendas n°s 1 e 2- CCJ, de- redação, que apresenta;
·.,. . _ de Plenário, Relator: Senador Magno Bacelar,
em substituição à Comissão_de Constituição, Justiça e
Cidadania, pela rejeição das emendas n°s 3 a 26, de
Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do
dia 7 do corrente. __ Na sessão oi'di.nária-do dia 9 do corrente foi lido o Requerimeiiio n° 440; de 1994, do Senador -Eduardo SUplicy, solicitando
seja procedida votação nominal do proje19, ~emendas e dos_c?-es_taques.
Em votação o requerimento de votação nominal.
____ _Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ~rmanecer senta_<lo~. (Pausa.)
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Aprovado.
trado, um homem da maior respeitabilidade, dizendo: ''Fui obrigaAs -VotaÇões serão nominaiS pelo sistema eletrõnicp.
do a sair do Supremo Tribunal porque completei setenta anos".
Passa-se à votação do projeto, em turno único, sem prejuízo
Mas o cartorário está lá; aquele tabelião pode ficar até os noventa
das emendas.
anos!
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, peço a pas;~ Presidente, que a Câmara faça eSSa--ievfandade. vá lá.
lavra para enc·aminhar.
Mas que nós do Senado, homens maiores de trinta e cinco anos,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen•l - Concedo a cometamos esse erro, é inexplicável.
' pàlaVra ao riobre Senador Nelson Carneiro para encaminhar a voEstou citando esse exemplo para mostrar que essa e outras
1taçã6. -.
-'
--- -- emendas são sacrificadas por essa submissão do Senado Federal à
O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Para encaminhar a Câmara dos Deputados.
vOtAção. :sem·reVisão'do orador.)- Sr. Presidente, quero acentuar
A Emenda n° 43. pela qual luto, e que tem apoio de outros
que estamos votando um projeto que inova inteiramente o sistema Senadores, defende uma posição dos servidores do Estado. do Rio
de serViçOs Iibtariais no Pais.
· ·
de Janeiro, como há outros que defendem os de Minas Gerais e de
Conforme acentuei. estamos ficando habituados a esta práti- outros Estados, porque esta é a Casa dos Estados. A Câmara dos
ca: ·o·· projeto iiriporfaritC vCin pronto da Câmar-a. As piadinhas é
Deputados não olha o problema com os mesmos olhos do Senado
que são examinadas e emen_dadas no Senado federal. Aqui nós só Federal. Aqui cada qual defende seu Estado.
aprovamos. '- ·
- Há que se ajustar a lei aos interesses leg!timos dos estados,
·:
O Presidente declarou que amanhã chegarão aqui dois pro- e somente aos legítimos. No caso, a Emenda n° 23 é_aquela para a
jetos. Todos temos interesse neles: tr~ta-se do projeto de d~as ur- qual peço destaque.
nas e o projeto dos bônus, mas-eles já vêm da Câmara, e o Senado
_
Mas, Sr. Presidente, quero deixar ao exame dos Srs. Senatamhéril.lerá que aprová-los amanhã sob o ·chicote da Câmara.
dOres esse projeto, porque realmente até hoje eu não vi uma irifraAqui não teremos o direito de emendar esses dois projetos porque ção tão flagrante ã Constituição Cotno essa, qu~ nós quereJilOS
a Câniatá deixá· para a última hora a apreciação de matérias impor- aprovar, isto é, o servidor público pode ficar sujeito a uma apásentantes e o Senado, então, aproVa ttido, integralmente.
tadoria voluntária.
Mais do que a emenda. estou defendendo aqui uma postura
Quero perguntar aos homens de 70 anos se eles aceitariam
para esta Casa, que não pode ser apenas a seguidora :do pensamen- essa faculdade ou nós teríamos que reformar a Constituição para
to da Câmara dos Deputados. Podemos aprovar o razoável, mas abrir espaço para todos.
duvido que um projeto de relevância, de interesse, demore mais do
De qualquer forma. Sr. Presidente, tenho cumprido o meu
que vinte c quatro horas nesta Casa. Foram apresentadas aproxi- dever_ e lamento que nem todos tenham feito o mesmo. Espero que
madamente vinte emendas e nenhuma conseguiU parecer favorável
todos meditem quanto ao erro que vão cometer, porque, amanhã,
do Relator. Será que são ·vinte e qualro emendas assinadas por in- dele se arrependerão.
capazes, por pessoas que nãõ tênl interesse Iieilhum na boa ordem
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, peço • paladeste País?
vra para encaminhar a VOtação.
Citei esse ciSO - pãteCé mentira - porque eu gostaria que
O SR. PRESIDENTE (Humbeno Lucena)- Tem • palavra
·algum dos "Senadores examinasse esse artigo.' ·
o nobre Senador Magno Bacelar.
_
O Senador Eduardo Suplicy apresentou emenda ao art. 39,
O SR. MAGNO BACELAR (PDT-MA. Para encaminhar
que passo a ler. Peço a atenção dos Srs. Senadores porque, para se a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de
mostrar o que é esse projeto, só um artigo basta:
_
_
esclarecer esta Casa que esse projeto foi aprovado, tal como o ReArt. 39 - Extinguír,:.se-á a delegação a fl:Otário ou a oficial lator apresentou os seus argumentos, por unanimidade, na Comisdo registro civil por: são de Constituição e Justiça; e que as emendas que não foram
I -IÍJOrte;
acatadas em plenário repetiam aquilo a que se propunham as
II- aposentadoria facultativa;
emendas rejeitas naquela Comissão.
m- invalidez;
Com relação ã apOsentadoria, Sr. :Presidente, o que se tende
N- renúncia;
é privatizar a ativida.Je notarial. Os_ cartórios passarão a respeitar a
V- perda, nos termos do art. 35.
legislação de cada Estado c terão a fiscalização dos Tribunais que
§ ! 0 Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos poderão declará-los incompetentes para o exercício do cargo e
termos da legislação previdenciária federaL
puni-los.
§ Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a
S. Ex'". o nobre Senador Nelson Carneiro, fala de inconstituautoridade competente declarará vago o respectivo serviço •. desig- cionalidade. Com relação à emenda do RiO de Janeiro, o que os
nará o ·substituto mais antigo para responder pelo expediente e serventuários - e eu já tive Oportunidade de esclarecer a esta Casa
abrirá concurso. Então, vejam V. Ex's, o Senador Eduardo Suplicy _-estão pleiteando é apenas um cartório, Sr. Presidente. Em meio a
oferece uma emenda dizendo:
tantos cartórioS neste País, trata-se de um ·cartório que promoveu
EMENDAN"lO
concurso para serventuários da Justiça e não para titulares de c arAcrescente-se_ o seguinte inciso ao artigo~39:
tório.
Art.39----··············
~
Com ielação ã emenda de Minas Gerais, há uma Iegíslação,
VI- aposentadoria compulsória aos setenta_anos de idade,
produto de acordo do Executivo e do Judiciário, que regulamenta a
O Senador Eduardo Suplicy oferece a emenda, dizendo:
matéria. Quem tem direitos adquiridos não será prejudicado, por11
Não, somente aos setenta anos de i®,de a aposentadoria compul- que a lei não retroa'3e para prejudicar.
sória." O Relator chega à conclusão de que não, e cita os exemplos
Fala-se nos diversos Estados da Federação, que sã027, mas
de Barbosa Lima Sobrinho e de outros que chegaram aos noventa apenas dois estão envolvidos com o projeto. O argumento não
anos.
convence esta Casa, usando as próprias palavras do nobre Senador
Ora, Sr. Presidente, com que coragem vou chegar na minha Nelson Carneiro, que representa todos os Estados da União.
casa, num Tribunal ou em qualquer lugar e ver um ilustre magisSr. Presidente, voto pela oportunidade do projeto, que não

zo
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poderá ser rejeitado simp]esmcnte porque desagrada a um cartório
do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes "' ·

REQUERIMENTO N' 497, DE 1994
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, re~
queiro destaque, para votação cm separado, da Emenda D 0 14. de
minba autoria, ao PLC 16, de 1994.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Cid Sa·
bóia de Carvalho.
REQUERIMENTO N' 498, DE 1994
Nos termos do &"1. 312, alfuea b, do Regbileri:tO Interno, requeiro destaque, para votdção em separado, da Emenda n° 16, oferecida ao PLC 16194.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. -Senadora Júnia

Marise.
REQUERIMENTO N' 499, DE 1994
Nos termos do art. 312,;alí.ÇLear b, do Regimento Interno. requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda D0 17, oferecida ao PLC 16194.
Sala das sessões, 29 de junho de 1994. -Senador Alfredo
Campos.

REQUERIMENTO N' 500, DE 199L
Nos termos do art. 312, alínea b, do RegimentO Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 20, de
ID.inha autoria, ao Projeto de Lei daCâmaran~ 16, de 1994.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Cid Sa-

bóia de Carvalho.
REQUERIMENTO N' 501, DE 1994
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 22, de
minba autoria, ao PLC 16194.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994.- Senador Cid Sa·
bóia de Carvalho.
REQUERIMENTO N' 502, DE 1994
Nos termos do art. 319, alínea b, do RegimeiitO Interno do
Senado Federal, requeiro destaque para votação em separado, da
Emenda n° 23, apresentada ao PLC 16/94.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Nelson
Carneiro - Áureo Mello - Cid Sabóia de Carvalho.
REQUERIMENTO l'i' 503, DE 1994
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento futemo, requeiro -destaque, para votação em separado, da Emenda D0 25, de
minba autoria, ao PLC 16194.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Senador Cid Sa·
bóia de Carvalho.
REQUERIMENTO N' 504, DE 1994
Nos termos do arL 312, alínda b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n° 26. de
minba autoria, ao PLC 16/94.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. -Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, peço a
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palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem a palavra
V.Exa
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer
um esclarecimento, para que não pareça depois que há. qualquer
c-ontradição no meu voto. Quando essa matéria foi votada naComissão de Constituição, Justiça e Cidadania, votei o parecer do
nobre Relator com restrições. ComO a restrição não cOílsta do
avulso, eu a declaro, renovando-a neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lt>cena) - Será feito o
registro em at4.
.
. _
O SR. NELSON CARNEIRO-- Sr. Presidente; peço a pa.
lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra a V. Exa
O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ. Pela or~m. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, ofereci_. oportunamente. na
primeira discussão. destaque para votação em separado da Emenda
n° 23. de minha autoria. Já foi lido?
. .O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)~ Já foi lido.
Vamos passar ã votação nominal.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Encareço aos Srs. Senadores que não estão em plenário que
venham votar. Será feita a votação do requerimento de destaque
para votação em separado da Emenda D 0 14.
Peço a votação dos Srs. Uderes.
Como vota o P!viDB? (Pausa.)
Como vota o Líder do PFL?_(Pausa.)
Como vota O Líder do PP? (Pausa.)
Como vota o Líder do PPR? (Pausa.)
Como vota o Líder do PRN? (Pausa.)
Como vota o Líder do PSDB? (Pausa.)
Como vota o Líder do PTB? (Pausa.)
Solicito aos Srs. Senadores que venham ao plenário. A votação é nominal, e só há em plenário 28 Srs. Senadores.
·
Solicito a prese:D.ça dO Relafoi', Senador Magno Bacelar, à
Mesa.
·
Srs. Senadores. queiram ocupar seus lugares.(Pausa.)
Os Srs. Senadores já pcxiem votar.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Josapbat Marinho.
O SR.JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pelaordem.)Sr. Presidente, o que se vai votar é preferência para uma ett}.enda?
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Não. E um requerimento de destaque para votação em separado da Emenda n° 14~
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos ........... N
Carlos Patrocínio........ S
CesarDias ............... N
Cbagas Rodrigues ........ .S
Darcy Ribeiro............ N
Eduardo Suplicy.......... S
Francisco Rollemberg..... S
Gerson Camata............ N
Henrique Almeida......... N
Iram Saraiva ............. N
Irapuan Júnior........... N
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JoãoCalmoo............. S
João França.............. N
João Rocha ............... S
Josaphat Marinho.........$
José Eduardo ............. N
JosêRicha.......... N
JúniaMarise ............. S
Lourival Baptísta ........ s
Lucício Portella......... S
Magno Bacelar............ N
Mansueto de Lavor........A
Mário Covas.....•.... ··~S
Mauricio Coriéa.......... S
c ••••

Meira Filho .............. N
MoisésAbrão............. S
Nelson Camciro..........S
Nelson Wedekin........... R
Ney Maranhão ............. N
ReginaldoDuarte......... S
Ronaldo Aragão ........... N
O SR. PRESIDENTE (ljumberto Lucena) -Votaram SIM
15 Srs. S.enadores e NÃO 15. ·

Hou'\o:e uma abstenção.
Total: 31 votos.
Não há quorum regimental.
A J'residência aguardará dez minutos para pt:oceder à nova

votação.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa que compareçam ao plenário, porque, decorridos dez minutos, a votação será repetida.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram no plenário que
aqui pennarieçãm porque, após a votação, haverá sessão extraordinária do Senado Federal para apreciar as indicações para o Com:elho de República.
Solicít6-a PreSEnça em Plenário dos Srs. Senadores. Dentro
de poucos instantes, vamos repetir a votação. (Pausa.)
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
(Pausa.)
Vamos proceder à votação.
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos N
Carlos Patrocinio- S
CesarDias
N
Chagas Rodrigues N
Eduardo~ Suplicy S
F Rollemberg
S
Gerson Oinlata
N
Henrique Almeida N
Hugo Napoleão
S
Iram Saraiva
N
Irapuan Junior N
João Cahnon
A
João França
N
JoãoRocha
S
J osaphat Marinho S
José Eduardo _ N
JoséRicha
N
Lourival Baptista S
Lucidio Portella S
Maguo Bacelar
N
Mansueto de Lavor A

Marco Maeiel
N
Mario Covas
S
Mauro Benevides A
Meira Filho
N
Moises Abrão
N
Nelson Carneiro S
Reginaldo Duarte S
Ronaldo Aragão N
Ruy Bacelar
S.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucema)
SIM 12 Srs. Senadores;·e NÃO 15.
__ Houve 3 abstenções.
Total de votos: 30.
Não há quorum para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) qüência da inexistência de quorum para deliberação,
constantes dos itens 1 a 15, todas em fase de votação,
eles.

- Votaram

Em conseas matérias
ficam adia-

São os seguintes os itens cujà -votação fica adiada:

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 44, DE 1993
(fucluído em Ordem do Dia nos termos do art 375, VIII,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da
RÁDIO INDEPENDENTE LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidede de Lajeado, Estado do Rio Grailde do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comissão de Educação:
- r pronunciamento: Relator: Senador Amir
Lando, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Aureo
Melo, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

2
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 45 DE I 993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll,
do Regimento Interno)
Votação, em turllo úp.ico, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 45, de 1993- (n° 253/93, na- Câ:tnara dos
Deputados), ~e aprova o ato que renova a concessão
outorgade à RÁDIO CAPINZAL LIDA. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Capiniã.l, Estado de Santa Catarina, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à ComiSSão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Am.ir
Lando, favorável ao projeto;
-_zo_ pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 46, DE~ 1993
-
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(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do art. 375, VIIl,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto âe DeCreto
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 241!!93, na-'Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato _que renova a permissão
outorgada à RÁDIO FRATERNIDADE LTDA. para ex'
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência moM
dulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo
Parecer, proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educação:
- 1° pronunciamento: Relator: Senador Alvaro
Pacheco, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

7

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 55, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIIl,
_ do Regi.memo ln~_~o)

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 48, DE 1993

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VID,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo D 0 48, de 1993 {n° ~64/93, na CâiUãiã: ~doS
D~tados), que aprova o ato que renova a permissão da
RADIO JORNAL DO BRASIL LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüêncii moduladana Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio _de Janeiro,
tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Sena~
dor Au1 ~o Melo, em substituição à ComissãO de Educa-

ção:

-1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos
e procedimentos concernentes à proposição.

5
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N- 49, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arC 375, Vlll,
do Regimento Interrio) · ·
Votação, em turno únicO, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 49. de 1993 (n° 273!93, na Câiruii-a dos
D<:putados), que aprova o ato que renova a permissão da
RADIO LITORAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frcqüência "modulada na Cidade de
Os6rio, Estado do Rio Grande ·ao Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em ·substitui~
ção à Comissão de Educação.
- 1° pronunciamento: Relator: S_enador Amir
Lando, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Ma~
ranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição.

6
PROJETO DE DlrCRETO LEGISLATIVO ...
NO 52, DE 1993
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII,
do Regimento Interno)
·
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo
5::!; de 1993 Cri' 246193. Câmara dos

n•

Deputados), que aprOva: O ato que renova a concessão
outorgada à RÁPIO GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à COmissão de Educação:
-1° pronunciamento: Relator: Senador Ney Marailhão;
- 2 9 pronunciamento: Relator: Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos
concernentes à proposição.
--

na

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 55, de 1993 (n° 267/'}3, na Câmara dos
Deputados), que api"-õVa à ato que renova a -C-Oncessão
outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão Sonora em
onda média na Cidade da Floriano, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, proferido_ em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de
Educação.

8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N-7, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll,
_do Regimento !!tte~o)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados),_que aprova o ato que renova a outorga deferida
à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 50Ilora ent onda média na cidade de Timb_ó, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituiÇãO à- Comissão de
Educação.-

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W9,DE1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vffi.
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na Cidade de Santarém no, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Dirceu Carneiro, -ein substituição à Comissão
de Educação,

10
·. · PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 10, DE 1994
(Jncluido em Ordem do Dia nos termos dO-art. 315, vm.
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do Regimento Interno)
Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ã
FUNDAÇÃO PE. URBANO THIESEN para executar
serviço de radiodifusão- sonora Cm-freqüêilcíi riiOdulada,
com fins exclusivamente educativos, na- Cidade de Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pareceres favorâ'VeiS,~jrroferidoS~em Plenário, em
substituição à ComissãO de Educação.
--1° pronunciamento: Relator: Senador João
França, favorável ao projeto;
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Meira
Filho, pela regularidade dos ato') e proc-edimentos concernentes à proposição.

11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 11, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos tcnnos do art. 375, VID.
do Regimefitó- futemo)
·
-- VOtação, em' turno úiÍicO. do ProjCto-de Decreto
Legisla_tivo n° 11, dÇ '1994 (n° 265/9~:~ ri'a Câmara dos

Deputados), que apr:ova o ato· que renova a pennissão
outorgada à S.A. RÁDIO VERDES_MAREs. para explorar serviço de radiodifüsão sonora eniTreqüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Cearã, lendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Dirceu Carneiro,- em substífuição à Comissão
de Educação.

.• 12

• I I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 12, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ai:C375, V1ll,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para
executar serviço de radiodifusão sonora enl freqüência
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo,
tendo
Pareceres favoráveis, proferidos -em Plenário, Relator: Senador Meira Filhó, ·em substituição à Comissão
de Educação:
.
__
pronunciamento: favorável ao projeto~
pronunciamento: pela regularidade dos atos
e procedimentos concernentes à propoSiÇão.

-r
- zo

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 18, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VTII,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projet6 de Decreto
Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/9~, _na Câmara dos
Deputados), que aprova o alo que renova a concessão
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LTDA. para explorar
serviço de radiodifusão sOnora erii onda m6dia na Cidade de Araguaína, Estado_ elo Tocantins, tendo

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão
de Educação. · ·
. 14
PROJET<fú!l PECRETQ LEGISLATIVO
N° 19. DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 37.5. VTII,
-do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à TV TOCANTINS LIDA. para explorar ser~
viço de radiodifusãO de sons ·e-·inlagens (televisão) na
· Cidade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorâvel, proferido em PleD.ário, Relator:
_Senador Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão
de EducaÇãõ:
-

IS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 24, DE 1994
-(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VITI,
do Regimento Interno)
Votação, em turno úriko, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 24, de 1994 (n° 328/93-, na_Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO V ALE DO
SAPUCAÍ para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüênCia modulada, com fms exclusivamerite educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas
Gerais, teildo
Parecer favorável, proferido em Plenârio, Relator:
Senador Lucídio Portela, em substituição à Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A matéria
constante do item 16 é retirada pela Presidência, nOs termos do art.
175 e do Regimento Interno ..

É o seguinte o item ritir?tdo: __

16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W23, DE 1994
(Em regime de urgêricia~- nos termos do art. 375, VUI,
do Regimento Interno)

Discussão, eniturilo únicO~ do ProjetO de Decreto
Legislativo n° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RÁDIO MONTANH~S DE BOTELHOS
L TDA. para explorar serviço de radiodífiisâó Sonora em
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu-

cação)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - As matérias
constantes dos itens 18 a 26 ficam sobrestadas, nos termos do art.
375 inciso Vlli do Regimento Interno.
São os seguintes os itens cuja votação fica sobrestada:
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18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 97, DE 1993

Votação, em turno único, do Proj(úO de Lei da
Câmara Il 0 97, de 1993 (n° 1.224/88. na Casa de origem), que dispõe sobre a instalação do _sistein'! de antenas por titulares- de licença de Estação de Rad.iocomurii- cações, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob o n° 112, de 1994, da Comissão de Educação.

19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W ISO, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 150, de 1993 (n° 1.052/83, na Casa de origem), que dispõe sobre o forneciriieiilO de leite pelos
empregadores aos empregados, tendo
Parecer, sob n° 146, de 1994, da CóinisSão
- de Assuntos Sociais, favorável nos termos de
substitutivo que oferece.
20

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 180, DE 1993

Votação, em turno único, do ProjetO -de Lei da
Câmara n° 180, de 1993 (n° 1.89819_1, na Casa de origem), que clã nova redação ao arL 5° da Lei n° 6.179, de
11 de dezembro de 1974, que "institUi ampaio previden~
ciário pã.Tã -IDãióieS ae Setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências", tendo
Parecer sob n° 118, de 1994, da Comissão
-de Assuntos Sociais, favorável, com a apresen- -tação da Emenda n° 1-CAS. --

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 184, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 184, de 1993 (n° 1.568/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a concessão de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos
para pessoas idosas ou portadoras de deficiêncía f'lSica,
tendo
Parecer sob n° 150, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas
de noS 1 e 2- CAS, que apresenta.

22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W203.DE!993
Votação, em turno único, dó-Projet~ de Lei da
Câmara n° 203, de 1993 (n° 874/91, na Casa de origem),
que acrescenta § T' ao art. 543 da Consolidação das Leis
do Trabalho- CLT, tendo
Parecer favorável, sob n° 147, de 1994, da Con:llssão
- de Assuntos Sociais.

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W207,DE1993
Votação, em turno UD.1co,-do----projeto-de Lei da
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Câmara D 207, de 1993 (n° 1.830/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a importação de produtos de origem animal e vegetal destinados ao consumo, tendo
Parecer, sob n° 149, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável com a Emenda
n° 1~_CA~~9~~_apresenta. _

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 226, DE 1993
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 226, de 1993 (n° 1.104/91, na Casa de origem), que dá nova redação ao inciso ll do art. 131 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
Parecer favorável, sob n° 151, de 1994, da Comissão
- - de Assuntos S~ciais.

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 240, DE 1993
Yotação, em turno único, do Projeto de_ Lei da
Câmarã: n° 240, de 1993 (n° 2.552792, na Cas~ dC -Ori~
gem), que acrescenta dispositivo ao art. 20 da Lei no
8.036, de -11 de maio cre· 1990. para permitir a movimen~
_tação da conta vinculada quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia
maligna, tendo
Parecer favorável, sob n° 144, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

26
PROJETO DE LEI DO SENADO
W 27. DE 1991- COMPLEMENTAR
Votação, em turno :único, do Projeto de Lei do
Senado n° 27, de 1991 - Complementar, de autoria do
Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° do
art. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a coI:>rança de juros reais rp.áximos, e dá outras providências,
tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão. em substituição à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Item 27:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W !Sl, DÉ 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Re_gimentoJntemo)
Discussão, em turno único, do Projeto ·de Lei da
Câmara n° !51, de 1992 (n° 1.002/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição sindi ~
cal a que se refere os arts. 578 a 591 da ConsolidaçãO
-das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o
nobre Senador Eduardo Suplicy para proferir parecer em substitUição à COMISSÃO DE AS~SUNTOS SOCIAIS ao Projeto de Lei
da Câmara n° 151. de 1992 (n° 3.669-B, de 1989, na origem) que
"dispõe sobre a extúiçãÕ da contribuição slndical a que se referem
os arts. 578 a 591 da C_onsolidação daS Leis do Trabalho e dá ou~
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tras providências".
tos menos independentes ·se adaptem à nova realidade, usando da
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para proferir pare- faculdade de, através de assembléias, defmir o valor da _contribuicer)- Sr. PreSidente, é submetido ã apreciação desta Casa o Proje- Ção para custeio do SisteJJ,la confederativo, nos termos_ da Coustito de Lei da Câmara no 151, de 1992, proposto pelo ilústre deputa- tuição (inciso IV do art. 8°).
do Augusto Carvalho e que trata da extinção da contribuição sindiA parcela destinac4!. a entidades criadas pelos trabalhadores,
cal prevista nos_ arts. 578 a 591 da Coo.solidação das Leis do Tra-. no ~-to, entendemo,s·_~qlle deve ser excluída (alínea d, do inciso
balho e dá outras providências. A Proposta tramitou ei:n_apenso aos II, do art. 2c;, dadas as .difw~ldades de repasse destes recursos a
Projetas no 1.002,_de 1988, e 4.5_2_3, de_l989, dt?_ -~utoria, respecti- . ·organ~smos que poderão ou não existir e a possibilidade de desvio
vamente, dos ilustres deputados PAULO PAlM--e- FRANCISCO ·-de taís recursos. Propomos: -então, o aumento da participação dos
AMARAL, e 4.789, de 1990, do Poder Executivo. :
· sindicatos para 75% (setenta e cinco por cento), com a supressão
Na JustificaÇão de seu projeto o eminente deputado aftrma do parágrafo único_ do me_smo artigo e da alínea referida.
que 11a plena, autonoinía Sindical é das-rilais jüstaST~tigas reivin~
Ante.o expoSto, considerando ajuridicidade, constituciona~
dicações dos_ trabálliádores brasil~jr0s 11• Mais adian~ acrescenta: lidade e_ boa técnica legislativa do Projeto, opinamOs pela ;ua
''Com maior carga de autonomia e~tátuída pela rlov~ ~ConstitUição,· - àprovaçã:O com as seguintes emendas,
podem os sindicatos refazer seus estatutos com obsefvãncia excluEMENDADO RELATOR N"OI- MODJFICATIVA
siva de seus ínteresses, dos interesses maiores da categoria que representam, sem interferências iri.débitas e iníquas." Em defesa da
Dê~se à alínea a, d~ inciso rr.·d~ art. 2°, a se_iuu;.t~ redação:
redução gradativa da contribuição· afirma que "sua "'exclusão:. de
imediato e de ufila' Só.vez..invi'ab~iizãria a reoigaD.Izà.ção decente''Art.2o..................................................... - ............ .
nas, para não dizer Inilhares de organismos sindjcais_:''
_ .
TI-·· ...... ····· ............................,................................
Recebciain, D.a Câmara, paieCeres pela prejudicialida.Qe _os
aJ setenta e cincO pbtoceilto para os sindicatos; 11
Projetos Óen°s. 1:0021&8 e 4.523/89. A ComiSsão:! dç Coo$tit'!il:ã0
EMENDA DO RELATOR N° 02- SUPRESSIVA
e Justiça e cte' ~cda~ãõ cia: Câmãí~Úieu Parecer pera CõiistítUciciialiSuprimam~se a alínea d, do inciso ll, do art. 2° e o parágrafo
dade, juridicidade e técnica lei?Slit~V'a, com elab~~Ção de Súbsü-tutiv-o ao Projeto n° 3.669/89, enqUaD.i.o a Coril.isSãO-de Trabaibo',_ ~~co do mesmo artigo.
de Administração~ e ServiçO PuôliCo opinou-pela aprovação, com
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - A discussão
emenda do Projeto de n° 4. 789/9.0,' aj:ieiisado. __ _ ~ _da matéria fica SObrestada nos termos regimentais, sendo aberto o
0 SubstitutiVo, que fói ap!Ovaào, prevê a iedliÇão gradatlVà ' prazo para oferecimento de emendas ao projeto.
da contribuição sindical a partir do primeiro dia- do exercício se~
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
guinte- ao da publicação da lei. No primeiro ano é- prevista a reduO SR. JUTAHY MA.GALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o
ção de _t.r:illta -por Cento; no segundO, de ses.senii.-em. relação aos
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Si's e Srs. Senadores, até há
valores vigentes' ria' data de publicação da nornia"legal, ficanâo a pouco tempo, em se traU!Ddo de economia mundial, era comum
contribÍ.liçã6 extinta no terceirO àrio. ··· ·
- ': ·.
-~ : ~
_ouvirem-se os neologismos_ intemaciona1izaç_ão e multinacionaliPrevê o Substitutivo, -t.ãrD.bém, a destinaçã9 ~ receitas· àr~ zação. Atualmente, a realidade que se está nlaterializando fez nasrecaã_adas, cabendo setenta por· cento para os sindicatos, dezoito cer outro - mundialização - de_ _conotações mais abrangentes e
por cento para as federações, sete por cento para- as-confederações aberto para conseqüências as mais diversificadas para as nações do_
e cinco por cento a ser rateado entre as entidades _çxj_~s pelos tra- mundo.
balhadores, investidas de comPetênCia para realizai o registro das
Pelo processo de mundialização, as empresas, por meio de
entidades sindicais, nos, termos do-inciso I do axt. S0 _da Constitui~ intenso jogo de pressc3es e alianças, caminham para a constitriíÇão
ção. Enquanto àS entidades referidas não forem c'r::_iadas, os cinco de gigantescas estrUturas oligopólicas, de nível mundial, superanpor cento a elas destinados, no Projeto, são atnôu,l4Q.s aos sinçlica~ . do ou fugindo dos modos de ser e das normas nacionais praticadas
tos.
- até aó preseilte.
.'. .
É o Relatório.
----Nesse contexto, os Estados - entidades portadoras de inte~
resse público.- passarão a desempenhar um papel de_segundo plall -Voto do Relator
no, em favor de _uma legitimidade totalmente nova das empresasA proposta do ilustre Deputado atende aos anseios de mo- portadoras de interesses particulares. Os Estados, no passado, teo~_
dernização da estrutura sindical. Trata de promover, em boa hora, ricamente 11acima dos conflitos", hoje se vêem envolvidos na com~
a extinção gradativa da C<?~tr_ib~içãO sindical obrigatória. para con- petição econôn;llca mundial, em cujo campo as regras ainda não
ceder aos sindicatos ampla autonomia e Plena liberdade, objetivos estão adequadamente estabelecidas.
de tantas lutas, necessários neste momento em que _evoluímos no
O p:xler econômico mundializado alimentará uma dissociasentido de substituir, cada vez mais, a nonnatização com origem ção sempre maior en:tte ele e o poder político, enclausurado este
no Estado, pela normalização privada decorrente de negociação entre as estreitas fronteiras iliiciollais, sem possibilidade de contro~
coletiva.
le ~mocrático daquele.
A mundialização deverá ocorrer mediante a competitividaAlém disso, a proposta prevê a distribuição das receitas arrecadadas, eníre sindicatos, federações, confederaç~s e entidades de, imperativo_ que se tomou a grande preocupação dos industriais
criadas pelos trabalhadores, investidas de competência para reali~ e dos fmancistas para a hora da concorrência planetária. A compezar o registro das entidades sindicais.
titivida.de projetará a triade Europa. Japão e Estados Unidos. Os
Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto -demais países desempenharão ou aluarão em papéis específicos,
foi amplanicnte debatido e aprimorado na busca de um_ consenso. em uma órbita de :interdependência, de tal forma que os membros
ouvindo-se as diversas entidades interessadas. Trilhado este longo da tríade não terão ameaçada a sua hegemonia e os países em decaminho, chegou-se a um substitutivo que atende à maior_ parte senvolvimento, através da interdependência, ri:tante!ão laços com o
dos interesses, pois concede a autonomia e liberdad~ pleiteadas pe- mundo industrializado, na esperança da melhoria de sua sorte, parlas entidades sindicais e permite que, no prazO previsto, os sindica- ticularmente via reforço da cooperação e pela integração regional.
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Alguns analistas vêem essa orientação nas reuniões de cúpula dos países industrializados e na cooperação entre as economias do mundo, incentivada pelo Fundo Monetário Intemacioilal e
pelo Banco Mundial.
·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não ê minha intenção dis-

correr sobre a excelência do progresso e doo _aVanços -da: teCnol6g'fà ·
de ponta, nem sobre a dinârriiCa e· as perSJ)lx:tivas _do ielacionamcnto econôrrricó e político a ser i.i:J.áU:glirado entre os povos riO séculoXXI.
'
Felizmente, está quebrado o monopólio ideológico e cultural do discurso pOlítico e práticO do liberalismo e do sodalisiDo. A
defesa do quadro de vida alcançou um grau tão alto de urgência,
visibilidade e pertinência, que Se conven.eu·em fato político· desafiador. A miséria e a fome assumiram proporÇõeS clamorosas, ironicamente,_ em uma época em que se pr<Xluzem mais riquezas e
bens de consumo do que em qualquer outra da história da humanidade.
Na esteira dessas considerações introdutórias, desejo, sim,
manifestar-me sobre a necessidade de uma_nov·a visão ~--nova prática do processo de desenvolvimento. Como afirmOu Peres de
Cuellar, em recente artigo publicado pela Folha de S. Paulo, precisamos estabelecer um ''Plano Marshall" que -signifiqUe api'õfiindamento das relações entre cultura e desenvolvimento, a fun de
que as nações ingressem no terceiro mílênio cpm as resistências
abrandadas.
Para analisar essa pioblemáticã., i OrgaoiZaçâo- das Nações
Unidas (ONU) criou a Comissão- Mundial de Cultura e Desenvolvimento. A iniciativa nasceu_ da coovicção de que o desenvolvimento necessita de um "suplemento de alma", no sentido de que
não pode configurar-s-e tão-sómente Como um Siri:lples e frenético
aumento dos recursos materiais. O desenvolvimento deve ser entendido como algo que _ultrapassa o ciclo do trabalho· e dós dias,
assumindo sua característica ptópria de ''vir-a-ser a· partir do ser",
para que o ser·seja efetivamente em sua plenitude.
Escreve Peres de Cuellar: 'rpara aqueles que nada têm, ter
mais continua sem dúvida a ser o objetivo priinordial. Mas. para
todos, trata-se sobretudo de viver melhor e de viver mais juritos.
Conseqüentemente - conclui - é indispensável optar pela qualidade. Apostar na participaÇão; riã. solidariedade''.
A comunidade internacional atingiu tal grau de progresso e
disparidades, que necessita estruturar-se para viabilizai um crescimento sustentável, tendo por base o desenvolvimento cultural.
Os caminhos para inidai a criaçao dessa nova realidade já
estão- identificados, mas exigem- modificação do comportamento
de forma radícal e urgente. A solução implica a redução dos gastos
improdutivos, correta e racional utilização doS -reCüi'Sos públicos,
estabelecimento de novas politicas de preços, de modo a integrar
os custos não-econômicos, ambientais e culturais, incrementO de
novas politicas fiscais e cori:terciais, aUm:ento e rilelhor distribuiçãó
da assistência pública e destinação de maior perce:iitual de recursos
para o desenvolvimento humano e cultural; portanto, abordagem
mais sólida e decisiva do problema educacional e cultural.
O combate à fome e à pobreza deveria ter prioridade núméro um, pois é trágica a situação de giandes parcelas da população
mundial. De acordo com relatório sobre o desenvolvimento humano divulgado pelo Programa das Nações Unidas p;:rra o Desenvolvimento (PNUD), oitenta e três por cento da rendá. mundial estão
concentrados nas mãos dos vinte por cento mais ricoS, eD.quai:ito
que os vinte por cento mais pobres ficam com aperias um Vírgula
quatro por cento. Na década de sessenta, os mais ricos detinham
setenta por cento da riqueza e os mais pobres, dois vírgula três por
cento.
Certamente, a superação desse fenomenal abismo não será
o

QUinta-feira 30 3715

atingida por meio de uma simples alocação de recursos, de equipamentos, de tecnOlogias ou de Conhecimeil.tos especializados. Mas
é também verdade que um semelhante desequiHbrió não pode perpetuar-se. Hoje, ~penas dez por cento da poiXJ.lação mundial participa de maneira plena da vida política. econôm.ica, socful e cultural.
'_
O trabalhO. da ConiissãÓ- Mundial de Cultura e DesenvOlvi'inento centrali:W-..'se-á em trêS objetiVos fundamentaiS: 113. promoÇão de ~Ovos -mOOe.los de dese~volvim.ento. combin~cios com novas polí'ticas culturais, a promoção da diversidade cultural e a promoção de uma n()Va dií::J.âmica culru_ral_de transfo:o:nação social".
Tãis obj&ti"Yos tr_~duzem ~ convicção de que nlonge de ser .
um simples legadO, a cultura, hojÇ ~rP-e<wada. é nosso ún.ico horizonte comum. NãÔ pódemos ignOrá-lo:- nossas folmas de desenvolvimento base~9 _na expansão _contínua do consumo material
não sãO-viáVeis netii proiTogáVeiS-ã:õ1nfmito. Não apenas elas dilaceram o tecido de que as culturas são feitas como tainbém ameaçam a biosfera e sobrevivência da hi.lm3nidade11 • . •
Tudo'isso' é 'u·m desafio ·q_ue_eSireme<:e, porqruinto hâ mais
perplexidades do "qu~ ·certezas ~o niundo atual, maS, ao mesmo
tempo, encontrar uma resposta ou, melhor dizendo, gestar propostas de transformação dentro desse novo prisma é um.i necessidade
inadiável.- O séclllô XXI está. 'às' pai-tas.' NãO ccncrétiza nenhuma
oportunidade má@_cà de desenvolviniénlo apenas pelo fato_ de ser
séculO- novo, poréiü · identificar-Se-á péla revolUção científica e
'tecnológica, pelo Sl.rrgilnento da sociedade de comunicação imediata e generalizada, pela mundiali:iáçãO da economia, pelas transformações políticas e, quein sape, _pe~a integração do mundo e a
desintee.raçãO ciaS ~açã<;s.
· · ..
·
E preciso recirperar valores. O trabalho deve encontrar justo lugar no conte~to. de sua i.J::D.poitânCia huri:tana e de seu papel na
coostrução do desCmvcilvim.ento. CieSCiinCmto e geração de empregos devem_caminhar em sincroriia:.o_;\__~ e a democracia são propostas mundiais. ;'A__cultura da paz; da democracia e dos direitos
humanos constitui"_um todo evidentemente indivisível, assim como
os direitos civis e-pOliticos e os direitos econômicos, sociais e ci.dturais".
'·
~ A 'cultura, ~s-e COmplexo de eXperiências, práticas, artes,
símbolos, moral, lels·, costumes e hábitoS, apresenta-se carregada
de valores e padrõeS de_ comportamento, que, constituindo o_ denominado ~thos cultuial, caracteriza um-povo e dá. sentido a sua vida
e a suas práticas. NãO é algo estátiéo, 'não é imortalidade, como diria André Malraux, mas é metamorfose. Longe de ser obstáculo à
modernização, a cultura ass_egura _humanidade ao desenvolvimento, garante a valorizaçãO das experiências humanas, enriquece a
vida dos povos e dá. sentido à existência na diversidade que a tec~ _
nologia tende a eliriliriar.
·
· É preciso superar a intolerânCÚt_da razão do mais forte e suprimir a miopia da- COinpetitividade mercantil. Se a democracia se
tornou de importânCia central no mundo de boje, é porque somente
no diálogo e no respeito democrático se podem produzir sínteses
novas que cultiveni a modernidade, respeitando as culturas e redimensionando os modelos de desenvolvimento, na perspectiva das
visões multifacetadas e singulares dos povos do mundo. Só as~im
esses povos terão progresso com 11suplemento de alma 11•
Era o que ililha a considerar!
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACJR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sfs e Srs. Senadores, é com imensa
tristeza e indignação que recolhi na minha última passagem por
Ariquemes. noticias de que a Escóla Média de Agropecuária Re-gional da CEPLAC de Rondônia- EMARC está. seriamente ameaçada, quase em vias de ser fechada!
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Sr. Presidente, permitir que_ a insensibilidade, porque não
dizer, a inconipetência leve ao fechamento de uma Escola é fato

grave, muito grave.

-

Mas quando, ao fechamento _de uma Escola, se acrescenta o
fato de ser esta uma Escola de 2° _Grau, de Ensino Profissionalizante, com a fmalidade de formar técnicos em Agropecuária, que
serão os futuros profissionais atu-anteS no mais impôrtarite setor
produtivo do meu Estado, a gravidade assume aspectos e conotações mais graves ãihda.
É certo Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a EMARC de
Ariquemes, que é sUbOrdinada ao Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, seri.do vinculada ã._ Ç6missão EXeCUtiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC que é suã ffiaritenedora, já nasceu em plena crise·- a mais longa e mais séria" vivenciada pelo setor produtivo de cacau, nacional e de Rondônia.
Mas, a crise também pode ser uma motivaÇão para à criatividade, para a imaginação, patâ a-busca de rioVas;e, talvez. nuilca
tentadas soluções! O desespero e o desânimo é 4úe nãO leVam a
nada.
A EMARC, de Ariquemes, não ê só de Ariquenies, ela
transcende o âmbito de todo o Estado de Roridôhla. A EMARC é
o resultado da soma de esforços do Governo do Estado e da CE~
PLAC. A primeira propOsitura para a criaçãO de unia escola média
de agropecuária, nos moldes &.l.s EMARC.s .do_sJ.d da Bahia, foi
feita-em abril de 1978, por ocasião da celebração.dos sete anos de.
cacauicultura de Rondônia. Foi o Governador Humberto Guedes,
então Governador de Rondônia, que fez a proposta ao Senhor Secretário Geral da CEPLAC, José Haroldo Castro :Vieira.
A proposta foi acolhida, mas Jorge Teix~ira a fez v_erbalrnente na sua infOim.alidade habitual, no sentido de que o Estado
de Rondônia construiria e eqUipii'aria a EMARC, cabendo à CEPLAC a sua manutenção em tempos futuros; e_ i. sua adminiStraçãO
compartida com a Secretaria de Educação do EStado de Rondônia.
Proposta feita, proposta aceita.
.
. -· ...
""
No penodo 1983 a 1984, a adminiStração da CEPLAC,
através da ação do Departamento Especial da Amazônia, então
chefiado pelo Engenheiro Agronômo Luiz Pereira da Silva, providenciou recursos fm.anceiros e adquiriu uma 'á!e~a de- terraS -Urbano/rural, de 250 hectares, nas imediações da sede-do Município de
Ariquemes.
Foi providenciado, em seguida, a feitura do projeto arquitetôníco, e igualmente a elaboração da Proposta para a criação da
Esc-ola Média da Região Cacaueira de Ariquemes, Rondônia.
Somente ao fmdar o Governo do Cel. Jorge Teixeira, em 14
de setembro de 1984, foi assinado o termo de Convênio que comprom.issou a CEPLAC e o Governo de Rondônia, a contribuírem
com recursos financeiros, ila proporção de 50% do custo total,
para a construção da sede da Escola Média, e para o estabelecimento de uma Unidade de Pesquisa, que conciliaria as atiVidades
de Pesquisa & Ensino.
A partir de 1985, a CEPLAC foi forçada a reduzir a sua participação, devido a cortes orçamentárioS que -llie foram impostos
pela SEPLAN. Mas o Governo Angelo Angelim soube honrar os
compromissos a5Sllm.idos pelo Cel. Jorge Teixeira.
Em meados de 1986, a EMARC Ariquemes estava com a
primeira etapa de Süa constrUÇão c:onclriídã, ·com- mais ae dois mil
metros quadrados de área construída. Área construída para abrigar
e alojar estudantes de todos os quadrantes agrícolas de Rondônia,
para que pudessem vir a ter uma formação cómpet.ente·. aju-Stada ao
meio rural do Estado, para dar sua contribuição ao des~envolvimen
to agrícola de Rondônia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando falo de Escolas,
quando abordo o tema do Ensino e da Educação, não posso igno-
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rar nem ocultar que praticamente tenho dedicado boa parte _de minha vida a promover o seu desenvolvimento.
____ Daí, a minha tristeza e o meu inconformiS:riJ.o ao tomar conhecimento da i.m.irl~ni!i_a do fechamento da EMARC de Ariquemes, tanto mais que tive intensa particípação na c6ncépÇão ·e concretização daquele proj_eto.
Em outUbro de 1986, ocupava a Pasta da Educaç-ão, o Presidente do PFL, Ministro Jorge Bornhausen.
Por seu intermédio foram obtidos recursos· do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no montante do
valor histórico de CR$ 6.900.000,00 que viabilizaram a construção
de mais um alojamento masculino, o r_efeitóriQ e a_ c_o~a. com
todos os seus equipamentos industriais.
No mês de abril de 19F;7, apesar das condições ainda precáw
rias·, ··com ãs CõhsfitiÇõ-es do dormitório masculino e do refeitóriólcOi:inha, inconclusas. a obstinada vontade de; realizar, fizeram
com- que a escola Média de Agropecuária Regional 9-a CEPLAC
de RondôniawEMARC tiVe"sse as suas ati v idades letivas iniciadas.
O então Ministro da Agricultura, Iris Rezende, atendendo à
exposição de motivos do então Secretário Geral da CEPLAC, Dr.
João Carlos Monteiro. de Carvalho, obteve a autorização para a
contratação, em caráter excepcional, de 58 vagas. de funcionários,
que viri'airi a·compor o qUadro de educadores, pessoal de apoio adminístrati"vo ·e operacional, da ErviARC AriquemeS.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ironia do destino, o Secretá-rio Geral da CEPLAC de 1987, é o mesmo Diretor da CEPLAC de
hoje, Dr. João Carlos Monteiro de Carvalho. E que a CEPLAC
perdeu ·a sUa autonomia administrãtiva e fman68iia de outrora e
hoje ·goza de nível de Departamento, na estrutura doMARA.
Portanto, a razão do meu discurso, a razãO da mínha indignação terá que ser compreendida e acolliida por aquele que foi o
próptio"-criador, na prática. da ErviARC, ou seja, o Dr. João Carlos
Monteiro de Carvalho.
Desde o inicio; desde o seti naScedouro~ Sabe-se que a
EMARC obteve o "autorizo" para o seu funcionamento do Conselho Estadual de EducaçãO de Rondônia. através da Resolução n°
049/87, de 04 de dezembro de 1987. Toda a vida funcional da
EMARC fOi acOio.paiiliada, passo a passo, peJo Conselho Estadual
de Educação de Rondônia, apesar da mantenedora, continuar sendo a CEPLAC, Órgão Federal, subordinado ao Ministério da agriw
cultura, Abastecimento e Reforma Agrária.
Em março de 1991, o Conselho Estadual de Educação, cori.~
cedeU uma prorrogação dà aUtorização de funciónamehto da
EMARC, até 30 de junho de -1991. Eni dezembro do mesmo auo;
o Conselho Estadual de educação de Rondônia, nega o reconhecimento e prorroga mais uma autorização de funcionamento da
EMARC, até 31 de dezembro de 1991.
Essa posição, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fOi "iOm.ã.dã.
devido ·às irregularidades constatadas na referida &cola, nos ·aspectOs físicos, AdministrativoS e Pedagógicos. O voto do Relator
foi o seguinte:
Mediante o exposto e o Relatório da Comissão verificadora,
som~s de Parecer que este Conselho negue o reconhecimento e
prorrogue a autorização de funcionamento da Escola Média de
Agropecuária Regional da CEPLAO'RO, ·de 31 de dezembro de
1992, quando a EMARC/RO deverá estar condizente com a legislação de ensino, em vigor, para que possa ser reconhecida.
No Parecer do MEC'SEM1EC'ASSEJUR, n° 841193, datado de 06 de dezembro de 1993, dizia-se que: ;'A Escola em tela,
que tem como entidade mantenedora a Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira, apresenta todas as características de
uma instiruição de caráter particular. para tanto, deve ser regida
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por normas do Consellio Estadual de Educação de Rondônia. Pelo
exposto. depree:çtdeMse que o Conselho Estadual de Educação de
Rondônia, é o -orgão que detém o poder fiscalizador do Estado,
em matéria de Ensino, portanto, capaz de estabelecer regras para o
reconhecimento da instituição em apreço".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a cllã_ç_ão desses Pareceres
que estabelecem a questão essencial da _vida normativa _da
EMARC, faço-as, em virtude de dCciSões equivocadas, rCsultantes
da falta de caminhos mais claros e legais, para bem resolver a
questão do funcionamento da E'MARCAriquemes.
-·
No último trimestre de 1993; o diretor da EMARC Arique:
mes, acompanhado de dirigentes locais _da CEPLAC, em Rondônia, argumentaram junto ao Coiiselho Estadual de EdllciÇão
Rondônia, que o estabelecimento era federal, da jurisdição do Mi~
nistério da Educação e do Desporto.
Este foí um--engano imperdoável, um caininhO esCOlhido
para a solução de problemas sérioS, que a nada cOD.duziu, nem deverá produzir resultados positivos. Desde a p_!'omulgaç_ão d_a. Constituição de 1988, que a manuteilçãá do Ensino -de 2° GraU, inclusive o profissionalizante, passou a ser encargo dos Governos dos Estados.
A antiga COAGRI, extinta e boje subSiifiííClã-j)eiiSOCretã.iia
do Ensino do 2° Grau, do :M.ini.St"érlh ae· Ecitic-ãç-aO- edo Desporto,
vem negociando com os Estados a passagem cla,s e_sco1as que nasceram como federais, que sempre- tiveram manutenção_ e supervi~
são federal, para o âmbito estadual.
Como, então,· Sr. Presidente e Srs. SenadOreS, adoiar -um caminho, no nosso entendimento equivocado, enganoso, e que somente está servindo para retardar a adequada solução,_ que haverá
de ser encontrada?
Temos o compromisso com Rondônia, com a educação dos
jovens de minha Rondônia, e de modo todo particular, com o importante setor, o nosso mais importante setor produtivo que é o
agropecuário, base da economia de meu Estado. Não posso omitir,
também, o meu compromisso com o setor cacaueiro, sobre o qual
tantas e tão repetidas vezes tenho manifestado o meu apoio.
. Sr. Presidente, Srs. S.enadores, faço um apelo todo especial
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, Dr. Sinval Guazelli~ ao Diretor da
CEPLAC, Dr. João Carlos Monteiro de Carvalho, criador da
EMARC Ariquemes, para que se empenhem, na bUsca_ de" um caminho de sobrevivência da EMARCAriqucmes, sabendo que,
para tanto, podem contar com o meu apoio e com a ttünha contribuição.
É importante também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
o Governo do Estado de Rondônia, contribua, como já contribuiu
no passado, para que a E MARC possa regularizar sua penosa situação, que está prejudicando a todos os jovens que acreditaram na
iniciativa e se matricularam na EMARC. Desde a formatura da
Primeira Turma. em dezembro de 1989, já foram formadas ~
CO Turmas de TécnicOs cm Agropecuá.ria, os quaiS Vêem-se prejudicados por não terem seus diplomas regularmente registrados,
estando portanto impedidos legalmente de tra!>alhar, ou até, de se~
guir seus estudos em direção aos CUrsos Universitários.
o Estado de Rondônia encontrará, por -certO, caminhos e
formas, de acudir, mesmo que emergencialmente, a atividade da
CEPLAOEMARC, através dos recursos do PLANAFLORO. Estes recursos estão aí, à disposição da sociedade, e -qual aplicação
mais acertada, mais construtiva, mais reprcxlutiva, do que o investimento na capacitação de jovens, que atuarão junto às comunidades rurais rondonienses?
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho, pelo menos, três for-
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tes motivos para não permanecer· calado e para extravasar o_ J;l!~U
inconformismo, -diante da crise que ameaça a sobrevivência da

EMARC.
Tenho dedicado, toda a minha vida ao setor educacional e
sei, portanto, avaliar o que rePresenta para um Estado como Rondônia, o fechamento de uma única escola.
Comprometi-me, desde aS stias origens~_ cOm_a viabilização
da EMARC, não há de ser num momento de crise que irei Ine esquecer desse compromisso.
~" . Corno ~dJ4ato ao Goy~mo_,~ Rond9t;li~·- <UJ?.pliei e aprofundei esses conipronússos. De ~ato, eleito gov~ador, pretendo
e~penhar:-me n~_-pÍ.eUwria ~ampliação do ensino profissionalizante d~ Rondônia, qe sorte que ele possa oferecer suporte não apenas
ao desenvolvimento de nosso setor agropecuário, t;nas também,
possa complemei:itá-lo, com as ca,p~citações em tecnologia de alímentos e em econOillia doméstica-, Vísando, a um só tempo, à multiplicaÇão de opOrtunidades de trabaÍho para a juventude rondoniense, e ao cresdinê~to.econônlico de meu Ss_tado. ·
·
~l:lito Obljg<!do:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
palàVfá ao·nobfe Senador Marco Maciel.
O SR- MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sr*s e Sis. Senadores, a Editora Paz e
Terra estará lançando, nos próximos dias, Com VocêS,- Antônio
Maria, numa sentida homenagem ao grande pernambucano Antônio Maria de Araújo Morais, o bom e ·gordo Ivlaria, por Ocasião _do
trigésimo aniversáiio de Sua morte. ·
Segundo Moura Jr., d'O Estado de S.Paulo, o novo lançamento é a maiS abrangente coletâne~ de crônic_?S desse que_ foi um
meStre-fio gênero, .â.ó lado, acrescelliarià, de Rubem Braga, Fernando Sabino, Paril9 Mendes Campos,_ Nelson Rodrigues, Renato
CarneirO e Otto Lãrà Rezende.
- -Selecionadas pela pesquisadora carioca Alexandra Bertola,
os antigos e fiéis admiradores, entre os quais me incluo, e a nova
geração teremos oportunidade de reter e ler centenas de crônicas
ainda inéditas em livro e outras tantas _coligidas de uma outrora antologia selecionada pelo jornalista e pesquisador Ivan Lessa, originalmente pubJicada Pela Editora Saga e reeditada, recentemente,
pela Paz e Terra.
Antônio Maria, nacionalmente conhecido como radialista,
cronista e compositor, nasceu no Recife no dia 17 de março de
1921, filho de Inocêncio Ferreira de Morais e Diva Araújo de Morais, com raízes fmcadas no massapê canavieiro da Zona da Mata.
Antônio Maria fez, no Recife, os seus primeiros estUdos, inClusive de inúsica e de francês, e aos 17 anos, sem as facilidades
pr6prias dos ftlhos e netos dos usinciros de então, iniciou, como
apresentador de programas musicais da Rádio Clube de Pernàmbuco, a sua vida profissfonal, nos "áureos tempos de Oscar Morei-.
ra Pinto, quando os pemambucanos possuíam e faziam o que havia
de melhor no Brasil radiofónico", conforme ficou registrado em
Leitura, publicação cultural da Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo- IMESP.
Em pouco tempo, graças a seu talento cri_a_tivo! esp!rito comuniCativo e bom humor permanente, Antônio Maria se tornava
uma das figuras mais queridas do rádio recifenSe, produzindo programas de auditório e, de microfone em punho, inovando a locução esportiva.
Em 1940, chega pela primeira vez aO Rio de Janeiro, "coni
quatro roupas novas e cinco contos no bolso", como diria mais tarde em crõnica admirável, para trabalhar na Rádio Ipanema como
locutor esportivo. Demora pouco no emprego, retornando a Per~
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nambuco e a sua sempre lembrada Rádio Clube.
Somente 11 por cento dos funcionários brasileiros prestam
Em 1944, já casado, muda-se -para Forialeza: onde trabalhou atendi.JJ:lento ao pliblicQ. ~. portanto, 89 por ceoto executam tarefas
na Rádio Clube do Ceará. e, dali, para Salvador, .como d_iretor das .burocráticas. Estas .tan~fas burocráticas são executadas (apenas
EmisSoras Associadas, tomando-se amigo de Dorival Caymi,_ Di para dar um exemplo) por 38 por cento dos servidores na Suécia.
Cãv3.1canti e Jorge Amado.
.:, . ·,- -.Esta é uma distorção gravíssima, pois o- serviço público
Em 1948. a convite de Assis Cbateaubriand. vai definitiva- existe para a população, para o público. O servidor público é um
mente para o Rio de Janeiro como diretor de produção da Rádio servidor da sociedade, não do Estado, não do Governo, não do
Tu pi e cronista de O Jornal.
·
~~
' • ·Partido qUe está rio GOverno.
Foi no Rio que Antônio Maria se fez ilacicinalmentc ·conhe>:-__ Há Vários organismos públicos para os quais existC falta de
cido e consagrado, seja como croriiSta. do cotidiano, mesclando servidores; há outros onde há ociosidade e sobra. E sempre há tencom maestria, poesia-- e simpliCidade; seja, sob!etU-do, como com~ ·- dê0éiã. 'de qÜe a falta· se dê nas atividades-fms, como a saúde. a
positor, dando forma e contorno definitivos ao-gênero dor-de-coto- · educação, a $egurança. a pesquisa, a agricultura, a assistência sovelo.
ciã.L
, É inacreditável, mas no caso do Governo Fe.deral, nem foi
De sua lavra, entre outras, "t\inguém mé ama". -"Menino
possível saber com precisão quantos funcionários foram demitidos
Grande". 11Se cu morresse .amanhã", 11Suas mãos" e "Manhã- de
Carnaval", que viria a se tornar uma das_ cançõ.e~ brasileiras máis pelo '.'vendaval Collor'': os números variam entre 108 e 201 mil
çi~tp.it.idos.
· ··
conhecida!> no e~terior, com Illl!-is de 200 gr?':'a_ç~s.
·
Tudo ainda piorou, quase ao limite, com o desgoverno ColTodas essas músicas, além dos Frevo U0 :l-e. Frevo nq 2. ambos conhecidos como o melhor de sua.acendrada pemambucanida~ lor e com sua concepção de serviçólservidor público. a qual se esde ainda vivas nos discos e CD's 1 desafiando o tempo, vencendo o palhou por outras áreas e instâncias administrativas~ a concepção
·de que o serviço público é um ma1 em si, de que o Estado é necese.-.qnecimento e perpetuando a sua memória~ '
AntôniO Maria·- poeta,--coiDPositor, ·croni.$1a e bOêmio asso-_ sariamente ineficiente, e que tudo precisava ser desmantelado e
desfeitO.
·
mido - morreu aos 43 anqs, na ·madrugada do dia 15 de outubro
O que já era-ru~ ~e toniou ainda pior em todos os lugares.
de 1964, quando saia da boate O .CangaceirQ,. {ulminad9 por um
enfarte.
. . - · Àlterar esSe quadro implica numa polítiCa de valorização do
Como seu conterrâneo e·admirador, ·de"Sejo registrar riOs -- servidor._ E valorizar o servidor significa um plano de cargOs e sa~
Iários que tenha permanência e duribilidade; qUC -t.Criha sido discuAnais do Senado o oportuno lançamento de_Çom Vocês, Antônio
Maria, incorporando nesta segunda antología o que de melhor tido pelas entidades representativas do funcíonâlismo; que con~
- -produziu, no dia-a-dia dos jornais e revist.as-·on.Cie trabalhou, o cé~ _te~ple o _ni.éJito, o· esforço, a dediCã.ção.·
rebro privilegiado des_se ~'pernarUbaioca", coirlqJ o defmia seu ami~r~mll!leraçãO-dlgna ê·o:Princlj)al. Não_ se p_ode exigir quago e parceiro Vinícius de. MorafS~
-~ ~ ~ ~
-- - lidade e:m qualquer serviÇo, seja ele público ou seja privado, sem
Antônio Maria, que segundo seu primo Eurico Rodolfo de que se re~unere condignamente o 'traballiador, o prestador de SerAraújo está "suavemente enc.an_ta.Q.p na estre_ll!- mais gorda do _céu viço. · '
que nos cobre pela madrugada", continua viVo n6s corações e
As té_cniCis. as práticas administrãtivas requerem atualiZamentes de milhares de pessoas pela sedução de suas músicas e ção, requerem a aplicãção dos métodos Contemporâneos, c dos ínspela magia de suas crónicas que tinham sempre o mais puro sabor lrl:I:tn~tos que nos permit~-m ~Õje a_c}ência, _a t~nõlogia.
de poesia em prosa.
É trabalhO pira mais de um GOvernO, sem dúvida. Mãs é
Reeditando-as, a Pai CTerra presta um -inesthnável serviço preciso começar, no Governo Federal, nos estaduais, nos municià cultura brasileira.
- -- - - ·PaiS.--É uma das tarefas ínã.diáVeiS de qualquer governo, inclusive e
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a principalmente por que os serviços públicos se destinam soófetuao
para ãs Camadas mais pobres da população: um serviço público de
palavra ao nobre Senador Nelson Wcdekín.
qualidade é um patamar necessário de cidadania.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-St:. Pronuncia o se. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
guinte discurso.) _;_ Si'. Presidente, Sr's e Srs.· Sénildore~, a situação
convoca sessão extraordinária a realizar-se às 19h45min, destinada
do serviço público no Brasil é, para dizer 6 _niíriil:nõ, calamitosa,
caótica. Os servidores ganham mal, estão _desmotivados._Os servi- à apreciação do Reque-rimento 0°_218/94. quando serão colocadas
ços são, em geral, ineficientes, rião funcionam. nãoseryem à popu- em votação, no plenário, as indicações para o Conselho da República.
lação.
Encareço aos Srs~ Senadores que venham ao plenário para
Os motivos desse estado de calamidade no serviço público
são vários, mas certamente o prlridpal é o ari'ocho dos salários, a votarmos as indicações para a composição do Conselho da República, feitas pelas Lideranças Partidárias. (Pausa)
que estão submetidos os funcionários públicoS em geraL

...

Não pode haver qualidade no serviço pUblico sem que seja
resgatada a dignidade, inclusive salarial, da Categoria; em tõâas as
suas instâncias, municipal, estadual, federal.
Há enormes distorções entre salários do funcionalismo. Há
algumas categorias nprivilegiã.das" e outras que mal ganham o salário mínimo vigente no País.
Claro que existem algumas (raras) ilhas em qu~ p serviço
público vai bem. Mas a regra, infelizmente, é o caos, o desânimo,
a falta de perspectiva, a completa desmotivação.

---·'-~"'·-~-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para a sessão extraordinária das 19h45min. anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Item 1
REQUERIMENTO N• 218, DE 1994
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Votação, em turno único, do Requerimento n°
218, de 1994, do Senador Marco Maciel, solicitando,

nos termos regimentais,

a trá:D:Sbríção, nos Anais do Se-

nado Federal, do editorial"A Pril:D.eira Vítima", e do artigo ''Síndrome do adiamento'~. de autoria_@ Ministro da

Fazenda, Rubens Ricupero. ·publicados no Jornal do
Brasil, edição de 24 de abril de 1994.
'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Está encerrada a sessão.

Ata da 77a Sessão, em 29 de Junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária da 49aLegislatura
EXTRAORDINÁRIA..
Presidência do Sr. Humberto Lucena
ÀS 19 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES .- Marco Macle1 - Epitácio Cefeteira - magno Bacelar - IraOS SRS.SENADORES:
' puãn Costa Júnior- Nf!!' Marnhão- Francisco Rollemberg
Affonso Ca::oiargó- Albano Franco'..._ bJ.exandre Costa~O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucenà) - O requeriAlfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello mentO lido serã'votado após a Ordem do Dia. cori:fohne o disposto
Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- César Dia.S- Chagas Rodri- ·no art. '340, II do Regimento Interno.
gues - Cid Sabóia .de Carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro
.Sobre a mesa, projeto a ser lido pelo Sr. 1° Secretário.
-Dirceu Carneiro....: Eduardo-Suplicy- Epitácio Cafeteira- Fran·É
o segÕinie' ' ~ ·
cisco Rollembcrg - Gerson Camata --Gilberto Mil:_anda ~ Guilherme Palmeira - Henrique Almeida .... Hugo Napoleão - Humberto
PROJET9 DE RESQLUÇÃO N" 59, DE 1994
Lucena - Iram Sarãiva - Irapuan Costa Júnior - João Cal.moil Altera dispositivos do Regimento Interno.
João França -João Rocha - Josaphat Marinho- José EduardoO Senado Federal resolve:
José Fogaça- José Paulo Bisol-~José Richa- Júlio Campos- JúArt. 1° O art. 25 e a alínea c do inciso I do art. 197 do Regimento
nia Marise - Jutahy Magalhães - Lavosier 1'4aia. :.. Lquremberg
Nunes Rocha -. LQurival Baptista - Lucidio Porte!la - Maguo Ba- lntemo do Senado Federal, passam a vigocarcom a seguinte redação:
celar - Mansueto de Lavor -- Mareio Iacerda - Marco. Maciel fiArt. 25. Se algum Senador pratibàr, deD.trq do
Mário Covas- tvlarluce Pinto- Mauricio Corrê<l- Mal.ri:o BeD.eviedifiéió do Senado, ato inCompatível com o decoro pardes - Meira Filho- MoiséS Abrãó..:. NeisoD Cameuri -'Ne'lSon
lamentar ou com a coinPQstUra pessoal, a Mesa dele coWedekin - Ney Maranhão- Odacir Soares -Onofre Quirtan - Renhecerá 'abrirá inquéii.t.o: ~bmetendo-se o caso ao-Plegina!do Duarte- Rooaldo Aragão~ Ruy Bacelar- V aln,;r_Campelo.
nário, no prazo improrrogável de dez dias.

lido

e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs: Senadores. Hávendo
número reginiental, declaro aberta a sessão:
- ' -_ : ·. _ _ Sob a proteção de Deus, i.riiciamos nossó& trabalhos.·,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o s.cfuill\o.

É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N" 505, DE 1994

Requeremos urgência, nos termos do art. 336? _h; !}o_ Regimento Interno, para o OfíciO n° S/51,- de 15194, através do_ qual o
Governo do Estado do Rio de Janeiro solicita autorização do Senado Federal para a emissão de Letras Financeiras do Tesoúro do Estado do Rio de Janeiro- LFIRJ, cujos recursos ~serão destinados ao
giro da Divida Mobiliãria do Estado, vencível no 2° semestre de 1994.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Magno BacelarNey Maranhão - Odacir Soares - lrapuan Costa Júnior Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, cooforme disposto
no arl 340, ll do Regimento futemo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N°_506, DE 1994
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento lntemo, para o Ofício n° S/54, de 1994, relativo ao pleito do
Governo do Estado de Mato Grosso, referente à rolagem de sua dívida interna, do 2° semestre de 1994.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1994. - Mauro Benvides

~ Art.197. -··············--······································· .. ······

~'I- ..................................................... ,.........."····'······

:c) suspensão de imunidades de Senador durante o
estado ·de_ sítio. 11
~ ~~~ Art. 2° O art. 190 do Regimento futemo do Senado Federal
passa a vigorar AcresCido do seguinte'§ 2°, renum~ralldo-se o prrágrafo único para § 1":

nArt.I90 ....................-.......................................~ ... .
§ 2°A sessão, quando o Senado tiver que se manifestar
sobre perda de mandato de Senador, será sempre pública."
Art. 3°Estaresolnção entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° ReyOgam-se as disposições em contrário.

Justificação
A regra para a atividade parlamentar deve, sempre, ser a da
publicidade dos atos. O parlamentar é um representante da socie-dade e não se justifica, salvo em casos em que o exija- a segurança
da sociedade e do Estado, que se realizem sessOOs secretas das Casas dó Ccngresso N~cional.
A realização .de sessões secretas é, ainda. mais injustificável
e condenável naquelas ocasiões em que a sociedade civil deve estar atenta aos atos de seus representantes.
· Assim, estamos propondo a alteração do Regimento Interno
desta Casa, no sentido de determinar que serão sempre públicas as
sessões que se destinarem ao debate da questão da perda de mandato- do Senador. Sem dúvida, deve o cidadão ter o direito de
acompanhar os debates deste tipo de matéria, onde está em jogo,
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efetivameUte'. p :dêSiinõ de seu voto~

Art. 15. Os ~. em cuja ~~ não estejam os
filhos, deverão Yisitá-los e tê-los em Sll3. companhia, segundo nxar o juiz, prestando-lhes a assistência afetiva
neç_ess~a, à fç>nnação e ao desenvolvimento biopsicossocial dos menores, bem assim fiSCalizar sua manuten-

Impõe-se, aqui, não apenas retirar a previsão da sessão secreta nesses casos, como, também, incluir dispositivo que determi-

ne que, em qualquer hipótese; não se possa convocai sessão secreta para que o Senado se manifeste sobre a matéria.

. ção e educação.
Art.!6. As disposições relativas à guarda, à prestação de alimentos e à assistência aos filho_s menores es-

T~mos certeza que a aprovação da presente proposição significará um importante passo no sentido da democratização da sociedade brasileira e do re$gate da cidadania. ~
_ __ .
_
Saladas Sessões, 29 de junho de 1994. -.l'utaby MagalhãeS. -

tendem-se aos filhos maiores inválidos".

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -O projeto vai
à ·publkaç.ãd, devendo ficar sobre a Mesa durante_çjp._çgscessões ór,:,

Art. 3" O art. 22 da Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990EstatutO da Criahçã e -do Adolescente, passa a vigorar com a seguin_te iedação:

di.nárias a ftm de receber emendas~ nos termos do parágrafo 1° do
artigo 401 do Regimento Intemo. Findo esse prazo, será remetido
às comissões Competentes. -

"Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento,
educação- dos filhos menores, bem assim o de
prestar-lhes a assistência afetiva necessária à sua formação e ao seu des_envolvimento biopsicossocial.
ParágrafO único. Cabe, ainda, aos pais, no interes.:.
se dos filhos menores, a obrigação de. cumprir e fazer
cumprir as determinações judiciais"

. gua:Í'da

Sobre a mesa~ projeto que será lido pelo Sr.' 1° Secretário.
É lido o seguinte

. PROJETO DE LÉI DO. SEN ADQo N" 47, DE 1994
· ·Altera dispoSitivos das Leis n°s 3.071, de 1° de
janeiro de 1916 - Código Civil, 6.515, de 26 de dede 1977, e 8.069, de 13 de julho de 1990, para
o fim dê incluir a asSistência afetiva como dever dos

zembro

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. SO Revogam-se ás disposições em contráriO~
-- -

pais Para- cOm os filhos, edá outras 'PrOvidências.

O Congresso· Nacional decreta:
Art. 1° Os dispositivos da Lei n° 3.071, de 1° de janeiro de
1916 -Código Civil, abaixo enumerados, passam a vigorar com as

seguintes alterações:
''Art.231. ................................... ----------·······

IV - sustento, guarda e educação dos- fllhos, dispensando a estes a assistência afeq.~a necessária à sua
formaçãá e aci seu_de.senv.olvimentobiOpskossocial''.
Art.384.............. ··············--··----------·-···-···-

e

Justificação
O"ProjeiD de lei em epígrafe objetiva iílcluir, oa legislação iiJ.fracOO.Stib.lciOO.al, a assistênca afetiVa cóiil()"~dever dos pais para com
os seus filhos, consagrado de forma ampla na Coostituição de 1988.
--'Efetivamente, ao dever dos pais de sustentar, guardar, criar e
edocar os filhos menores previsto na legislação ordinâria (arts. 231 e
-384 do Código Civil), o CoosÜtuinte acrescentou, explicitamente, o
deveide lhes prestar asSiStência (arL 229 da Coostituição). Há de se ver a norma constitucional não como mera exortação mas como repercussão do testemunho de individualismo, embrutecimento, indiferença e insensibilidade que freqüentemente
envolve p. ser ln;! mano nos dias presentes, em face das difíceis e
angustiantes condições de vida_e da desintegração familiar, fazendo com que, muitas vezes, os pais desassistam os filhos em momento crucial de seu desenvolvimento.
Não houve, Jcis, apenas reiteração do consagrado no Código
Civil, mas preocupação em acrescer algo mais aos deveres ali enumerados que aperfeiçoasse a relação entre pais e filhos oa sociedede
ab.lal, exigindo-se dos primeiros t.c.xla a contnõuição indispensável à
fonnação"dos menores; comO valor maior a ser preservado.
O pai ou a mãe que promove o sustento, a guarda, a criação
e a educação de seu filho sem lhe dedicar a assistência afetiva (aSsistência"í:tD.at&rial) decorrente de sua presença efe:tiV3.. constante e
assídua, na vida da criança, com demonstrações de desvelo, carinho, preocupação e amparo - necessária ao deseD.'v01vimento integiãl do ser humano, descumpre não s6 o art. 229 da Lei Maior. já
mencionado, mas também as disposições coritidaS no art. 227.
Isto porque o direito à saúde de forma ampla (física, psíquica e psicológica), o direito ã convivência f8.niili.ar, o direito a ser
COlocado a salvo de qualquer forma de negligência, violência e
crueldade foram, dentre outros, com absoluta prioridade, asseguradOs -f criança e ao adolescente como princípiOS norteadores da sociedade brasileira, defmidos, no mesmo dispositivo, em primeiro
plano, como dever da família.
Segtmdo doutrinadores e juristas, a família,. no direito mo-

c•

n- (196 tê-los em sua companhia e guarde, dispensando-lhes a assistência afetiva necessária à. sua formação e ao seu desenvolvimento biopsiCossocial;

Art. 394. Se o pai, oo mãe, abusar do_seu poder,
,faltando aos devereS paternos, ou arruinando os bens dos
filhos, cabe ao juiz. requerendo algum parente, ou o Ministério Público, adotar a medida qu~ lhe pareça reclamada pela salvaguarda da formação do menor e de seu
desenvolvimento biopsicossocial. bem assim pela segurança de sua pessoa e de seus haveres, suspendendo até,

quaodo c_onvenha, o pátrio poder.
Art. 395. ················-····-···--:.:_______
. --------·-··

m- que negar-lhe a assistência necessária à sua
formação e ao seu desenvolvimento biopsicossocial após
decretação, pelo mesmo motivo, da suspensão referida
no artigo anterior,
IV - que praticar atos contrários à moral e aos
bons costumes".
Art. Z' Os dispositivos da Lei n• 6515, de 26 de dezembro de

1977, abaixo enumerados, passam a vigaar canas seguintes a!leraçõeS:
"Art. 9° No caso de dissolução da sociedade coo.jugal pela separação judicial canseosual (art. 4"), observar-seâ o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos e a
assistência a ser prestada no interesse dos mesmos.

demo, distanciou-se do principio da autoridade sobre o qual se
constituíra para fundar-se no da compreensão e do amor. Assim,
os pais exercem o pátrio poder no interesse da prole menos como
direito do que como complexo de deveres (Caio Mário da Silva
Pereira in Instituições de Direito Civil, vol. V, Forense, 6a edição,
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Rio de Janeiro; 1987, fls. 22/23).
Àrt. 384. Compete aos pais; <\u....io à pe&sÚà dÕs ftlli.ás nienore~
Daí pór' qu'e se propõe a configuraÇão, nâ lei ordinária, da
I-dirigir~~esacriaçãôeeduCaçãef;·
-assistência afetiVa como -deVer dos pais Par:a com os seus fi.I.hos. e
II-tê-losemsuacompanhiaeguarda; _ _ __
_
de possibilidade ·de imposição de medida clefmide pelo juiz ou,
lli-ccnceder-Ihes ou negar-llies coosentimentos para Casàrem;
• Vide arts 183, XI, 185, 188 c 209.
' ' .
ainda, suspensão e perda do pátrio poder em decorrência do desN - nomear-lhes tutor; por testamento· óll documento aucumprimento da obrigação aludida.
Para Uuito, toma-se imperiosó faZer alterações não só no têntico, ·se o ·outro dos pais lhe n:ão'S"obreviver, ou o sobrevivo riãO
·
Código Civil e :cio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tam- puder exercitar o pátrio poder;
. •Vide~4Q.7e408.
·, ,
bém na Lei do DiVórCio: Trata~se da assistência afetiva, i.rilaterial e
_
V.- representá-los, até aos 16 (dezesseis) anos, nos ·atos da
psicológica, 4evidfl aos filhos por·am.bQs.os genitores, com cãtáter
intransferível,. porquanto indispensável ~ fc;>~Ç~C? ~- c~iãriçJl epl: vida.civil, e assisti~Ios, após essa-idtde, nos atos em.qu.e.forem·
'
processo de créscimento, independente da manutenç~o do .laço. partes, suprindo-lhes o consentimentq; ----~-· •Vufea$.5°e6°
... _ .
,,
.
conjugal. Esta assistência materializa-se no direito de visita, resVI- reclá:riiá-los de quem ilegalmente os_dçtenha;
,
guardado àquele_ cj_ue não fica com a·guarda do menor,- que· ora se
vn- exigi.I: qpe lhes prestem Obediência, respCitO.e os serpretende elevar à condição de dever. ·
viços próprios de sua idade e condiçiib.
· · · ·
A idéia predotninante· é pela preServação do i.rite~sse dos fi•••••• •••~•u•••••n•••••<•••••••• •••'"'" •••••••••••-""•'••'•.!•••••••• •••.,•••t••••••••.,•••••••-••~•••
lhos, que prevàlece sobre quaisQUer outras jxmderações de natureÁrt.-394. Se- Opai ou mãe abUsar do ,s~Q ~r.,f{Utando aos
za pessoal, ou sentimental, dos pais. A visita é um daqueles direideveres paternos 9~- a.f!uinando_ Õ:S -~Qs do_s fd.hos. cabe ao juiz, retos que melhor se caracteriza como dever porque dela provém a
qUerendO algum.J;,a;r~n~. ou o Mi.ni~tro Público,- ãdotar a medida,
relação pais e filhos, necessária ao desenvolvimentO biópsicosso- 'F.l~ !he pfl_reça rec;lamada pela seguTança do menor e: ~eu's haveres,
cial destes úlljmos., prejudicada com-a quebra do vínculo m3;trimo- su~dendo até,_quando convenh-a, O_pátrio Poder. · · '
nial e conseqüente fiXação da~~~ 4os_menores por ape"Qas um
- -Parágrafo ~4i~~- Suspeil~e-·?~ igu~enttt Qexercí~io do pádos genitores.
~
trio pOO.er, ao pai ou mãe condenados por sentença ittecorrível, em
Sobre a presença indispensável dos pais no processo de crime cuja pena exCeda de 2 (dois) ands de prisão.
·- ·
cre,scimento ~ criança e formação_ do. adulto de amanhã,. tem-se
- Art 395. Perderá por ato judicfu! o pãtrio poder pai ou mãe:
manifestado estudiosos do assunto:
.I~- que castigar imoderadamente o f"llho;
11
Separados, ou sob" o mesmo teto, os pais de~emes~
n - que o deixar em abandono;
tar conScientes de suas funçõeS. Oferec·eooo referênCias sem- que praticar atos _contrários à nioral e aos bons costui:nes.
xwris difermciadas, eslarà'lYpartilhando dos encargos é ale-·
grias no desenvolvitnc.D.to ·e edúcação dos filhos. ·. · - ·
,LEI N" 6.515, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977
Viven"ciandó D.ovós' thOdcis de organi~ã9. fàmi:.
-~--ae~la os casOS 'de· disSoillçãó da' Sociedade
liar, em todos os níveis "soCiã.iS-e-ecOnômicos, a maternidade e paternldade serão assumidos como uma 'opÇão lúconjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos
cida, Í:mm convívio de carinho, cumplicidade e partiCipa-proCessos~- é dá outraS providências.
ção, abandonando, em defmitivo, a eStrUtUra baSeada em
relaçõe< de poder e dominação.
·
•
sEÇÃon
Para os pais, -é- ú~inpo de romper com os padrõDa -Proteção da Pess.Qa dos Filhos _
es tradicionais e com .as imagens estereotfp·ada?'ãôs
Art. 9" No c~so de dissolução da sociedade conjugal pela
papéis matemo e paterno, compartilhando os "ôims" e
""bõnus" da procrfação e criação". (Tânia dà Silva Pe- separação judicial 'Gonsensual (art. 4°) observar-se-â o que os côn(~~s_
- ·
reira, in "A Estrutura Jurídica
S-oCial da -Família jUgeS- acordarem sOO!~ a guarda
após a ConstitUiÇão Oe "l9SS no Brasil", :Revista Di~ ·~·-·······················
reito, Estado e Sociedade, PUC-RJ, n° 2, jan:eír"o/jU:- · Art. 15._ Os
em cuja guarda nã<;t estejam os fllhos. poderão viSitá-los e tê-los em sua companhia, segundo fixar o juiz,
lho/93, pp. 101/W2).
bem como fisca.IizatsU.a manutenção e- edUcação
Em face do exposto, contamos com o endosso dos ilustres
Art 16. As disposiçoes relativas à guarda à prestação de aliPru:es: para aprovaçãO do presente projeto de lei.
mentos aos filhos menores estendem-se aos filhos maiol'es inválidos.
Sala des Sessões, 29 de junho de 1994. -Júlio Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA
..
LEI N" ~-069, DE 13 DE JULHO DE 1990
CÓDIGO CIVIL
LEI N" 3.071, DE r• DE JANEIRO DE 1916
Dis[>õe sobre o estatuto da criança e do Adoles-

o

•••••••••n•;••••••••••••••.,•••••••••••.,••••••••••••••••••••••••••••••••~··-•••••••••••••~••~·-·

e

.................................. ..
F:is.

dOs:

..-········h············"'·····-···-·

cente, e dá <;tutras providências.
Art. 231 São deveres de ambos os cônjuges:
· I- fidelidade recíproca;
II- vida em COOllllll, no domicílio coojligal (arts. 233, N, e 234);
__ _

. Art 22 Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda. no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

m- mútua assistência;
.N - sustento, guarda e educação dos filhos.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO ilRASIL- 19~8

•\i.de.art.223_.

• Vide art. 26dal..efD'j6.5fS, de26de dezembro de 1m.

SEÇÃOll
Do Pátrio Poder Quanto à Pessoa dos Filhos

Art 227. É dever da famllia, da sociedede e do Eslado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta pribridade, o direito à

3722 QUiritá-feiia 30

o

~PIÁJUO DO CONGRE$SQ 1'/ACIONAL (Seção II)
0

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à proftssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade

e

e opressão._
§ 1' O Estado promoverá programas de assistência integral
à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:
I- aplicação de percentual dos recursos públicos destinados

à saúde na assistência matemo-infantil;
n- criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência -fisiCi, sensó.dãl ou
mental, bem como de integração social do adolescente portador de
deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitaçáo do acesso aos bens e sexviços coletivos, com a
eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
§ 2' A lei disporá sobre normas de construção dos logradoures e dos edificios de uso público e de fabricação de veículos
de transporte coletivo._ a f:un de garantir- acesSÇ) _ª~ado às pes ..
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criança e ao adolescente dependente de __ entorpecentes e drogas
afms.
§ 4° A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do_adolescente.
-§ 5' A adoção será assistida pelo poder público na forma da
lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte
de estrangeiros.
· -·- · · § 6° Os fllhos havidos-ou não da relação_.dp casamento, ou
PQI'_ :J,4oção, terã~ _f:?S_ meS~s direitos e qualificações prmbidas
quaisquer designações discriminatórias relatívàs à filiação.
§ 7° No atendimento dos direitos _da criança e do adolescente levar-se-ã em consideração o disJX)sto no art. 204.
Art. 228 São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir. criar e educar os
filhos menores, e os f:U.hos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhic.e, carência ou enfermidade.

(À Comis.são de Constituição, Justiça e Cidadania -Decisão Terminativa.)

soas portadoras de deficiência.
§ 3'0 direitO à proteção especw abrangerá os seguintes aspectos:
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O projeto será
I- idade mínima de quatorze anos para admissão ao traba- publicado c remetido ii. comissão_çompetente.
lho, observado o disposto no art. 7°, XXXIU;
Sobre a m,e~ Ieql!Orimenlo que será lido pelo Sr. I' Secretário.
n- garantia de direitos previdenciárloS e traõalh_isiãs;
.E li(lo o seguinte
·
III- garantia de acesso do trabalhador adolescerite_ à escola;
REQUERIMENTO N" 507, DE 1994
N - garantia de pleno e fonnal ccnhecimenlo da atribuição de
alo inful<:iatal, igualdade na relação processual e defesa !&:nica por
Requeiro, nos termos do arL 40, §-1°, alínea a, do Regimenprofissicnal habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar especifica; to Iri.temo do senado Federal, lic.enÇ.ii para participar da 311. Sessão
V- obediência aos princípiOs de brevidade, excepcionalida- Ordinária da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que se
de e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, · realizará na cidade argentina de Mendoza, de 30 de junho a 2 de
quando da aplicação de qualquer medida privativa da lih\>rdade;
. julho de 1994, conforme programação de atividades em anexo.
VI - estimulo do pcder pdblico, atrvés de assistência jur!dica;
· ' Ress'alto que na oportunidade estarei sendo empossado
incentivos flSC3is e ·subsídiOs, nos termos da lci, ao acolhimento, sob a como Presidente da Comi.ssã.o.})arlamentar Conjunta do Mercosul.
foana de guarda, de criança. ou adolescente or!Oo ou aoaridroado;
_ c_Sala das Sessões, 29 de jul;ilio de.1994.- Dirceu Carneiro.
VII - programa de prevenção e atendimento especializadó à.

• I:
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COMISION PARLAMENTARIA CON)UNTA

DEL MERCOSUR
3a SESION OROINARIA
Mendoza- Argentina
30 de junio- 1° y 2 df julio de 1994

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Programa de Actividldes
Jae-.-es 30 de junio
ARRIBO OE L'\S OELEGACIONES

ACTIVIDWES OFIOALES
16_00 , horas. Apertura legislatura PrO\.-incial_
18-00 horas Trabajo en ComiSi<>nes.
a
Céutro de Exposiciones:_
20_00 OOrdS21 _()O hor.as. Cockta ii.

a
12_00 horas_ Trabajo en Comisiones_
13.00 horas. Almuerzo_
15_00 horas_ City Tour_
17.00 hords

a
20.00 horas_ Trabajo en·Comisiones_
Noche libre
·

''

Sábado 2 de julio
9_00 horas

a
1LOO horaS- Trabajo en ComisioneS~11.00 horas.

a
12.00
lJ_OO
17.00
19.00

h01as Elaboracioo de condusioneshoras. Almuenohoras. Plenario GeneraL

horas. Trgnsrnisióri de la Presiclencia y la Secretaría Ge--.
neral a la Oelegaàón de &asiL

19.30 noras. Cierre-.
20.00 horas. Vino de honor.

·
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requerimento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Diã.. nos
termos do§ 3° do a,rt. 40 do Regimento Interno.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente. antes que V.
Ex" passe à Ordem do Dia, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a

m

Junho de 1994

está em contacto com todos os Srs. Senadores em seus gabinetes_e
até fora deles. para que venham ao plenário.
-:.. -- Pã.ssa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno únicO, do Requerimento n°

palavra a V. Ex""

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pela ordem. Sem re-

218, de -1994, do Senado:i' Marco MacieJ, ~olicitando,

visão do orador.) -_Sr. Presidente. eu gostaria ~-~ncarecer à Mesa
que, se possível, procurasse se _articular com os gabinetes dos Srs.
Senadores, para que S. Ex 0 s pudessem comparecer ao plenário,
porque acredito que há na Casa quorum.
Se houver mobilização dos gabinetes, será possível alcançarmos pelo menos 41 Srs. Senadores, indispen-sáveis a 'qüe'COncluamos a tramitação desse processo c, de a_lgunla forma.· Cóthpletemos o próprio Conselho da República. A Câmara dos Deputados
já aprovou a indicaçãO dos nomes; portanto, já ·o fez, tempestivamente, e nós _ainda não concluímos esse processo_ e, de alguma forma, o Conselho da República, por conta do Senado, está desfalcado.

nos termos regimentais, a transc":fição, nos Ariais do Senado Federal, do editorial "A Primeira Vítitna",- e do
artigo "Síndrome do adiamento", de autoria do Ministro da Fazenda, Rubeps Ricupero, publicados no Jornal
do Brasil, edição de 24 de abril Pe 1994.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência

já está providenci<_mdo, nobre Líder, O gab~etC da Pres~dêil.Cia já

--- - - Em votação o requerimento, em turno único.

Os Srs. Senad_otcs que o aprovam queiram

penn~ecer

Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
São.as.segulii:tes asmatéljas_ cuja tran._s~rição é solicitada:

Jornal do Brasil - 24.04.94

A-Primeira Vitima
fiasco da I'C\isào constitucional não piora a
situação dos deputados c senadores interessa·
O
tlos apenas nu própria rt..'Cleicào: o eleitor tem c9ntaS
_anti~.'-1, <J,justar Ç011.1 Ci~. A dívida. çsta acumulada

desde os tempos do autoritarismo. que deixou o
Congres:;o na posição de devedor relapso. A primeira
vitima do insucesso dá revisão. nO ~tanto. será ó
presidente que sair das t1l"11llS este ano, Sobre ele cairá
com prioridade a irigovemabilidade que fói"einliutida
na Constituição. em meio a um festival de novidades
a:que nenhuma legislação complementar conseguirá
dar. aplicabilidade.
Depois de seis meSes funciorunido no vácuo. tendo. aprovado propostas que não chegam aos dedos da
mão. de um total de de=te mil sugestões que deram
a·. "fàlsa impressão de interesse dos parlamentares em
melhorar a Constituição. Mas o que mais se destaca
como uma nuvem pesada no horizonte político é a
certeza de crises que estarão à espera de todos os
governos. É aconselhá'd ter em mente que a Constituição foi concebida e votada numa penpectiva parla·
meotarista c. em cima da bora. os constituintes volta·
tãm atrás e optaram pelo presidencialismo. A opção
linal foi transferida aos eleitores mediante plebiscito.

A consulta aos eleitores consagrou o presiden·
cialismo, por larga maioria. como preferência na-

sen-

tados. (Paqs~)

cional. Tudo, porem. continuou na mesma. A conversão às práticas do presidencialismo ficou. na
dependência da reviSão q_ue malogrou. A Co:nStí.:tQfó,te, para ressalvar sua responsabilidade. havia
~belecido. nas_Disposições Transitórias. que a
n:visão se faria a partir do quinto ano da nova
.Constituição. Era apenas uma questão de tempo.
Quando chegou a oportunidade, o assunto foi
çe.nsiderado tendo em_ vis~a. Q peso político que pas-.SOU a ter como fator de crise. A maioria do Congresso
aprovou a revisão e recolheu as sugestões. O elevado
número de emendas mostrou que a necessidade era
reconhecida. exceto por uma parcela de esquerda que
perdeu o centro de gravidade politica com a crise dos
a'regímes soci•listas. e ainda não se refez do choque.
Cllu do Muro de Berlim. mas não caiu em si Insiste
em ignorar que a ingovernabilidade é patente.
É verdade que a CP! do Orçamento devorou m;
·ilrençÕes politicas pelo envolvimento de algumas figu.
~de destaque na vida parlamentar. Estava implícito
qpc ao PMDB. como maior partido, caberia um
importante papel nas alterações para dar viabilidade
~ Constituição. O PMDB. porém. foi mortalmente
atingido em seus nomes de destaque na escala de
responsabilidades do partido. A revisão se ressentiu
déSde logo do envolvimento dos lideres e figuras
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pemcdebistas com a imoralidade à s("'mhra do Orça~
#i,nto. Foi uma ducha de água liia.
O relator-geral. deputado Ndson Jobim. do
PMDB, dedicou-<e com devoção à tarefa à qual
:uribui importância histórica. e que a bancada, fulminada pelo escândalo, deixou escapar. Jobim tentou
com o exemplo mobilizar o iiueres.'IC da represemação
.:m linal de mandato. qu~ oonU!'ntrou suas a~nçlli.-s.
nà CPI do Orçamento e voltou suas antenas para a
p'rópria salvação no pleito deste ano.
., Com ·o éostume de reduzir a se-mana a dois dias
ÚII.'ÍS. dispondo deste rtstO de abril C de maio pard dar
oonta do que não- foi capaz efif meio ano: o CongitSSO
!TIO$lfOU CUt!' nào hc.•sira na tl('ril dl• trOC:lr O futuro t'lelll
pn::::;ente. O 111\00laUSlno ck:ntmll talou mats alto do q~
a ,......sidade de gar-.mtir longa VIda à Constituição. O
máximo que 'se pode adiantar como a.-rto ea cassação

e

uns apontados pela CPI. o que l<m ''"''do como uma
""1'>éQe de salvo-conduto pára os demais. que se julgam
~ntão livres pam trJ.tar de suas 1\."t.-leicõe-;.
Não se consumando agora a rcvi:-.ão. o 4uadro
politico imprevisível se encarregará de podar a frondosa Constituição a cuja sombra nada se faz. ludo
lica por fazer. o futuro presidente e a conseqüente'
composic;-:io polilica para governar. com as bancJdas
que sairão das urnas. dc;:verdo refletir outr..t ·corrêla- .
cão de forças numa sociedade que perdeu vári<IS
ilusões e que se mostra ávida pórmudanç:ci. "airjdíi
que sem uma noção objetiva das necessidades.
Os que reststtram e esvaziaram a revisao correm.
mais Uma -\1\!z._ c rist:o histórico de terem cometido
erros irreparâYeis de avaliaÇão política. Se fic~rern em
minoria mais acentuada. nada se salvará dos objetos
de sua devoção ideológica.· E se a revisão não puder
ser retomada. tambêm não há o que prever. senão a ·
inevitabilidade de crises sucessiva>.
A questão. antes de ser relativà ao mérito das
modificações indispensáveis. diz respeito ao próprio
conceito sobre qual o melhor tipo de Constituição.
Quarido eque os políticos brasileiros perceberão que
é mais· prático e menos perigoso modifiéar leis complementares do que textos constituciciniiisT Parece
que nunca. porque a cada Constituição são acresci-
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dos ponnenores como se fosse suflCiente constarem
do texto para vigorar. A Constitmção de 1946 viveu
dewito anos sem que o Congresso cumprisse a exigência de legislar sobre direito de greve e panicipação
nos lucros. Princípios Ttào conseguem vigorar apenas
por estarem no texto constitucional.
Já era tempo, portanto, de que a Constituiçi.'o
ficasse com as definições genêricas e com princípios
para inspirar a legislação complementar. cuja mudança eventual pudesse atender ás exigências temporais
sem gerar tempestades polilicas e sem prolongar o
sentimento de eterna instabilidade legal.
. . . De que adianta o Brasil pretender. atravês dos
polítiCos.· mariter intocável a Conslituiçào, se· as crises
acabam patrocinando soluções mediante alterações que
atendem apenas às injunções do momento? Em 1961.
com uma Conslituiçào que pedia maioria de dois terços
rara ser relonnada. a crise impõs o parlamentarismo
L'OIDO ltlllédio para os veto& militares à posse do vicepresidente. Logo depois. com o precedente. a pressão
~odical forçou à antecipação de um ano para a consulta
que a emenda constitucional fooua para o final do
mandato. Tudo em nome da legalidade.
• • A Constituição de 46 nunca mais foi a mesma. A
crise se acelerou e passou por cima do seu texto.
Nada autorizasupor que a Constituição de 88, por
conter avanços e inovar alguns conceitos.. estefa gar..mtida contra os riscos de crises. se da própria km
sido fonte de dificuldades cujo tratamento está além
do que dispõe. A crise é inquilina da Constituição, e a
reforma seria a oportunidade de despejá-la.

"' BrJSil Sofre há muito tempo (...)de uina graviS- _

sima siodrome dó adiamento", afirma o ministro Ricu~
J"!-'"1'0- em

artiª'o. na página ao ládo. E mais: --Nenhum

- iJOvetho po<ierà cumprir o seu pàpel sem a revtSão- de
alguns pontos-dtavcs do texto constitucional". Em Minas. 1111 quinta-feira. ele comparou o ambiente inslitu-

- âonal atual aaunoslera do final do governo Goulan. O
presidencialismo que. a contrd@lls!O e por baixo do
puno. divide a Poder com o Congresso_ está moral e
.... ,liticatlll.-nte !~.i."ln t't,ru.licc\.-s llc v~"tlt'L'f l.T1~"""· _(~ ~~l~-"il_{'l~,
1\.'S

-espt!r'.tvam -que a repreSI!:iUaçilo pouuca nw..1o1tal

quisesse jogar na normalidade institucional. e não cultuar a crise c.:omo a \'aca sagrada.
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Síndrome do adiamento
chanceler Azeredo da Sih-eira falou
•m "síndrome do _adiamen_to'J'ara descre-.,.

_. ra qtrãlquer coisa e deixa-se para depoi~
das festas.
Entre nóS, tornou-se sinônimo de sabedori~ politica aguan:l~tr qu~ as soluções se
imponham "por gravtdade , como um fru-

jolução dos problemas do subdesenvolvitnento é constantemente protelada no prol:e"o decisório global.
~ Neto de destacado parlamentar da Ref,üblica Velha- o_ senador Antônio AZt!-

acontecimenroo. Diante de qualquer SltuaÇão absolutamente nonnal de falta de <:onsenso, muitas de nossas lideranças dectdem
apenas não decidir. deixar para mais tarde
.e ver "como é que fiCa". É esse grave

h'EIE!'\S RICUPERO •

___

i_

IJ m meados da decada de 197\1. o então

k

~·er uma ordem mternooon

em que a

to supostamente espontâneo do curso~ dos

redo, ele próprio um arguto operador pohdesvio de comportamento que explica, enti c o Silveira talvez esth·esse
intuitivã.-~ente ap.licando ao ce
.. n. áiio mtiil- ·
tre outros. 0 rato de convi~rmos há.déca~
•
de. das, de modo complacente e a!~ irrespon~ial um diagnóstiCo parucu1armenfe-a
sável, com uma inflaç<lo que so serve para
quado à realidade brasileira. ~tretan!o,
retardar o desenvolvimento e agravar os
ainda que nao houvesse tal vmculo no
_ profundos desequilíbrios que nos aproxi~
pensamento de meu antigo chefe. permito--mam de um autêntico apartheid social. Ne~
fne empregar com esse sentido a expressão
- nhum pais democrático conseguiu acabar
por ele OOTt...,1grada em nosso disçurso di·
.. -tOm fenôinenos innacionários agudos (e/

plomátit:o.
ou crõnioos, como o nosso) sem que o
· Sim. 0 Brasil sofre há muito tempO,
sistema político tenha tomado decisões fir·
(alvez desde o seu n~imento~ de uma
mes,logo assumidas com detenninação pe-gravísSima ··síndrome do adiai1)e!\lO... Ao -'-' la coletivídade. Como a própria caiacteri·
longo de toda nossa história; é evidente
Zação sugere, quem ·espera que oS
esse vício de deixar para depois o enfrentaproblemas se resolvam "por gravidade" ab-inento dos desafio,. mais cruciais e- urgentes
· dica de definir a formula do remédio e corre
da n.1cionalidade. Um caso paradigmático
o risco~ de que soluções indesejadas lhe caiam
foi 0 da abc>lição. Como último país do
sobre a cabeça. O Brasil já teve a sua cota
continenle a ~cat"lar com a estra\ idão. "1'3-·
. dessas nã.crsoluc;:ões.
gamos até agora o preço dessa demora: o
~ ~~ Os (egimes democrãticos mais sólidos rode sennos uma das sociedades mais desi·
ram.justamente os que conseguiram reSolver
guais e injustas do mundo.
~ ~.os seus problemas mais graves. No caso dos
··Estados Unidos, essa capocidade fiCOU eviDesse episódio podemos extrair facildeliciada ém momentos oomo o do New
mente uma verdade óbvia qiJe teimamos
Deal. em que Franklin Roosevelt mobilizou
em ignomr - resolver
problema ama~ o país para tirá-lo da maior depressão de
nhã não produ= o mesmo rtsultado f/JII! ~·
todos_ os tempos. ou ainda na contenção da_
so/!'i-lo hoje. Mas essa tendência ao adia- ___,iolência racial pela legi~ação de direitos
mento, o brasileirissimo -··empliriãf oomacivis nos anos 60. Daí vem a fOrçã do sistema
barriga'', faz parte do Jl<_>SSO f~lclore. da
norte-americanu, ~uc se provou_em numero-antologia do bom humor nac10nal. No
· sos outros epis \dios, na paz e na guerra.
segundo semestre de cada ano velho, as
Também a derlOCI"Jcia brasileira deve ser
coisas começam a ser deixadas para o ano
ca~ de encamnhar as decisões' iridispensá·
novo. Passado o réveillon, espera-se o fim
veis à retomada do desenvolvimento e à
das férias e do carnaval, depois aguarda-se
construção de um modelo ma~ equilibrado e
a Semana Santa, as rerias de julho (even·
justo. Por não tt·r con~o até agora pro-tuais copas do mundo e olimpíadas), os
du1ir essas decis·3es cruciais. por insistir em
sucessivos .. feriadões", e então, mesmo
~r por conciliações e unanimldades in·
não ~vendo eleições. fiCa muito tarde paviaveis, o nosso sistema político desgasta-se

w•

aos olhos da op;nião pública. Mais do que
nunca, sobretudo em nações egressas de experiências autoritárias, a legitimação pennanente pela fonna democrática deve fazer-se
acompanhar da legitimação cotidiana pelos
resultados efetivoo.
Nos últimos dia~ diveoos jornalistas perguntaram a mim e a meus colabomdor<S se
eu iria Cóntinuar a lutar pela revisão- constitucional, apesar do ceticismó de muitos dos
lidms parlamentares diretamente envolvidos
no processo. -A resposta é sim. Por uma
razão muito simples: embora não concordem
quanto à substância das mudançaS necessárias- na Constituição, esses mesmos líderes
m:onheo:m que nenhum governo poderá
cumprir o seu papd sem a revisão de alguns
pon~ves do 1exto co~itucionaJ. Para
dar
exçmr)lo, mencionemos o·caso'dtJ
orçamento. A emenda do Fun<J•, Sociai,Jio
Emergência viabilizará a atuação ·lo gove,.,j,j.
em áreas fundamentais para a pOpulação
durante o ano de 1995. O pn\ximo pres~,
te, porém. terá de enviar ao Congresso, a(Ç_g_
mês de abril, a proposta de orçaMento para
1996, aqual não poderá prescimlir de ottu>
danças na Constituição. Em OU!r.IS palavTfir
logo após sua posse. em plena fa-.e de fani?-.
liariz.ação com o ternário goven1amentabe
sobrecarregado de demandas, o rovo ~·
dente teria de preparar e negociar um _.ea:,
forço de revisão. Por mais que '' eleição4··
as esperanças do po>'o lhe confiram mai
capacidade de atuação, não se•·á melb _
que já encontre urna solução ar iculada ·
encaminhada? Como disse. este e apenag
um de muitos indicadores da premênciatdei
revisãQ constítucional. Por ess< moti~
tenho recebido o incentivo do !•reside~
Itamar Franco para seguir adkonte, OOi
estamos unidos por uma única ca 1sa: faAf,
todo o possível (e até o que pare~ a im~s::
sivel) para legar ao seu sucessor, q~
quer que seja ele, um país econom icame~ttb
eªtável e polit~te viâvel.
_•JV :._

um

• Ministro !a

F~

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Passa-se, agora. ã apreciação do Requerimento n° 505/94, de urgência, lido no
Expediente, para o Oficio S/n' 51, de 1994.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere f~rafá
na Ordem do Dia da segunda ses~ão ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345, inciSo ll, do Regime:Õ.to Jnte'mo~ O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n° SOó/94, de urgência. lido no Expediente, para o Ofício S/n° 54, de 1994.

Em votação o requeriniento;
Os Srs. Senadores _que o aprovam queiram penria:riec'er sentados. (Pausa.)
__
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará

na Ordem.:...do Dia da segunda sessão ordinária süb_seqüente, noS
termos do art. 345, TI, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Humberto_Lucena)- Passa-se, agora, à apreCiitçãO do Requerimento n° 5.(17/94, lido no Expediente,
deautoriadonobr.e_8en~dorDii:ceuCameiro.
_
. _ __ _
Solicito _ao nobre: .S~nador Alfredo Ca.lp:pQS o parecer da Co~
mis_são_de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR- ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, o .Senador Dirceu
Cameiro requer, nos termos do _art. 40, § 1°, a, do Regimento ln~
terno do Senado Federal, licença para participar da ID Sessão Or~
dinãria da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSOL, que
se realizará na cidade argentina ~~ Mendoza, de 30_ de junho -a 02
de julho d_e 1994, _conf~e programação de atividades ane~a.
Ressalta que, na -oportunidade, estará ·sendo empossado
como Presidente da Comissão Parlamentar Conjuiit~'do MERCO:SUL.
Sr." Presidente, Srs. Se~adores, o- parecer- da'" Corissão d8
Relações Exteriores do Senado é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:: O _parecer é
favorável.
Em votação o reqtierimeilto.
Os Srs. "Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.) .
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Eilcateço aos
Srs. Senadores que venham ao plenário e tomem assento nas suas
bancadas. V amos iniciar -a apreciação das indicaçõeS para compo:.
síção do Conselho da República.
Passa-se, agora, à eleição dos membros do Cotiselho-da República, escolhidos pelo Senado Federal, nos tenitõS da Lei n°
8.041, de 5 de junho de 1990.
..
. . .. ,
.
A Presidência, além da mobilização que está fazendo, solicita aos Srs. Líderes de Ba,ncada que peçam a presença em plenário dos membros de suas respectivas bancadas, para que possamos
ter o quorum indispensável à votação de tão importante ii:.tatéria.
Há na Casa 60 Srs. Senadores.
A Presidência reCebeu das Lideranças indicação dos seguintes nomes, por ordem alfabétiCa:- - -- -- -- - ----1 - Senador Alfredo Campos
2- Senador Francisco Rollemberg
3 -Franco Montoro
4- Goffredo de Silva Telles
5 - Senador José Ricba
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6 - Dom Luciano Mendes
A eleição processar-se-á através de cédulas uninominais,
sendo escolhidos dois titulares e dois suplentes em votações separadas.
As cédulas estão à disposição dos Srs. Senadores, que serão
chamados a votar em seguida.
-Passa-se à votação do primeiro titular.
-~cada Senador votará em um desses seis indicados. em um
primeiro escrutínio.
.
. O SR. EDUARDO.SUPLICY- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' tem a
palavra.
·- O SR- EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem
reviSão do orador)- Sr. P!esidente, em quantos- nomes cada $"~na
dor pode votar?
O SR, PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Diz o art.
384...
.
O SR. EDUARDO SUPLICY- É uma lista sêxtupla?
--~Q SR- fRESIDENTE (Hum)lerto Lucena) -: É uma lista
sêxtupla para escolha de d~is n9meS.
_ .
.
O SR. EDUARDO Sl!I'LICY - Portaillo. cade Senador
de.v~ votar em dois nomes. É iss9~ .
.
_ .
_ .
__Q._SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Cada Senador
vai votar primeiro em um nome e depois em outro. As votaÇões
serão em separado.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Serão dois escrutínios?
Sr. Presidente, para economia processual, não seria o caso
d_e_ se colocar duas umas?
_
_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Diz o Regimento:
Art. 384 - A eleiçãO dos membros do Conselho
da República será feita rrie"diante liSta sêxttipla elaborada
pela Mesa. ouvidas as lidei<mças com atuação no Senado.
§ 1° - Proceder·se à eleição por meio de cédulas
ub.inori:Linais, consideiando·se eleito o indicado qué obtiver a niaioria de votos, ·presente a maioria absoluta dos
·- · meinbros do Senado.
.§ 2° :.. . Eleito o primeiro representante do Senado,
proCeder-se-á à eleição do segundo, dentre o·s cinco indicados restantes, obedecido o mesmo critério pte\is~o no
· '
parágrafo anterior.
( ...)
§ 5°.- À eleição dos suplentes, previstos na Lei n°
8.041, de S.de junho de 1990, aplica-se o disposto neste
artigo.
.

.

O SR. MANSUETO D!l LAVOR- Sr. Presidente. peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Concedo a
j)ãJ.ãVra a V. Exa
O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- -Sr. Presidente, dos nomes relaciovai escolher dois, alguns não pertencem à
nados, dos quais
Casa Lembro-me, por exemplo, dos nomes de Dom Luciano
Mendes. do ex-Seri.ador Franco Montoro e de Goffredo da Silva
Telles.
PergUnto, então, à Mesa Se- liá, por parte desses nomes que
não pertencem à Casa, algum documento de assentimento às candideturas.
Ora, não deixa de ser um ato político. Candidatarno-nos e
manifestamos perante o órgão da Justiça Eleitoral o nosso ass_entimento ao registro da nossa candidarura.

se
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As indicações foram as seguintes:
O Senador Mauro Benevides indicQU Os Senadores AlfredOs
Campos e Francisco Rollemberg; o Senador José EdUardo, o Sena~
dor José Richa; o Senador José Paulo Bisol, D. Luciano- Mendes
de Almeida e Goffiedo da Silva Tell~s; o Senador Eduar(!.o_Suplicy, D. Luciano Mendes e Goffredo da Silva _l'e_lles; _q _S_enador
Magno Bacelar, os ~enadores Alfredo CampOs e FranCiSco. Rol~
lemberg; o Senador EpitâCio Càfetelri.~O=sOnàdorFran~jsc9_ Rollemberg~ o Senador Ney Maranhão, o Senador Frãncisco RõllemPartidárias. No caso de Dom Luciano Mendes de Almeida, S. Ema berg_; o Senador Marco Maciel, os Senadorc_s Alfredo_ Campos e
Frap.dsc-o RollembeÍ-g; as- minhas indicações foram enl faVor do
foi indicado pelo Líder do PSDB e pelo PT.
O SR. MANSOETO DE LAVOR- Desculpe, Sr. Presi- Sr. Franco Montoro. de D. Luci3nõ. MeD.des dê -A.lmeicta "e cios Se-- ------"
dente, mas, -se o eminente Líder_ do PSDB dec1ar~_ aqui que con- _ nadoresAlfredoCampos-eFrandSco'Rofiemberi.
Esta não é uma eleição convencional; em que
pessoas se
versou com seu candidato e o consultou, vamos acreditar na_ palavra do emib.ente Líder, mas o ideal seia um assentimento
es- inscreveni para ·serem votadas, participando do processo. Não
critO! Considero um tanto temei'á.rio votarmos n~~ personalida- acredito que alguém anuísse, através de um documento,- quanto a
de nacional correndo o risco de- cl:iar constrangimento ao próprio uma indicação desse tipo, cOrterido o i-iscO de não ser indicado.
Penso que isso é muito complicado.
·
e. mais ainda. à Casa.
AS nianífCsl.açõeS aqui feitas foram gestos de reConheciO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena}~ Ocorre, ]lebre
Senador Mansueto de Lavor, que o Regiinenio s6 Se-refere ã i.ndi- mento da qualificaÇão dos indicados. Eu- não teria coragem de perguntar a·nenhmn dos quatro indicados- afmal,_esse foi o númerO
cação das Lideranças.
Acredito absolutamente corrio certo que qualquer Líder que que IDe disseram que pOdeiia ser tOI:n"ad.o- aceila.riain.ori não o
tenha indicado um nome tenha previamente tido um entendimento · cargo, porque. a rigor, eu estaria, çiesde logq~ cOiocaridO anuência
em-relaçãO a Uma disputa.
·-com a personalidade, para que recebesse dela o seu a$sep.timeitto.
A rigor. há um risco, que é o de aprovarmos alguém e esse
Nesse sentido, pens-o que V. Ex a tem toda~ razão, mas é de
se acreditar que esse assentimento houve; do contrário, nãO teria algué~ não qu~ret ocupar o caigo. É possiVer ciue isSo ·ocorra. A
havido a indicação.
·
·
___ ___ __ __ _ __ retilicação, Sr. Presideriie. nãsce exatameriie-dO"fatO de que. emboM
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, sem ra. pudesse ter feitO a indiC3Ção Isólád.ai:iierite"
àpi-Çsêmtádo
querer discutir com a Mesa - longe -de mim essa· Pretensão -, eu como únicà ·opção o riOme de D. Luciano Mendes de_ Aimeida, que gostaria de ponderar que vamos iniciar um procesSo eleitoral de está acima de qualquer comentáriO; tudo se passou tal qual li agora.
O SR. PRESI!)_ENTE (Humberto Lucena)- Vamos passar
um elevadíssimo c3.rgo' da República: o cargo de Conselheiro da
:
_ __
_
__ . .
_:
. _. - República! Como n6s. qUcf somás- o cOlêgio eleitOral, vamos esc-o- à votação~
As cédulas estãO-à disposição_dos srS. Sena.dui:es: <Fie serãO.
lher alguém que não está aqui, que não está diretámente demonstrando o seu assentimento; que está ausente e esSi _ausênciá não é chamados a Votãr ei:n seguida.
suprida por uma manifestação inequívoca do relacionado na lista.
Vota-~e apenas em um titular.
Considero uma temeridade, Sr. Ptêsidente. votarn'los esses nomes
Terminada a primeira votação, eleger~se-á o D.ovo Conse-- -ausentes agora, sem que haja manifeStação de assentimento da pãr- lheiro.
te dos ilustres relaciOnados.
,_
Trata-se de_ votação individual.
Peço ao Sr. 1o seCretáriO que proceda à chamada.
Não preciso dizer que essa minha colocação não contéin rienhuma ·reserva à qualquer dos ·relacionados; pelo contrário. Mas
(Procede-se à chamada.)
devemos ter uma c~prudênéia Dessa votação. Atê agora o que
há e- uma manifestat;ão da Mesa e uma indicação 4e um líder partiRESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENA·
·
dário; b eminente Uder do PSDB.
DORES:
Louvo:res a S: E"-' pela indicação adequadíssima, mas esse
Affonso Camargo - Alfredo Campos - Anllr Lando - Carnão é o processo. O modo indicado seria que, além da indicação los Patrocínio- César Dias- Çbagas Rodrigues- Cou!fuho Jqrge
do PSDB, houvesse um documento de anuência da pessoa indica- - Úarcy Ribeiro - __ Eduardo Suplicy - Francisco ROllemberg da, para se proceder à votação.
'
Gerson Camata- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram SaM
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Sena- raiva- João Calmon- João Fran_ç~- João Rocha- Josaphat Maridor Mansueto de Lavor, V. Ex• não levantou uma questão de or- nho -Josê Eduardo- Josê Richa -Júlio Campos- Júnia Marisedem. mas, diante da dúvida de V. Ex•. devo fazei esclarecimentos. Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio Porte liaTenbo que me ater à Lei n• 8.041, de junbo de 1990, que dispõe Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco
sobre a organização e funêioiiari:lêtito ao- Conselho da_República, e Maciel- Mário Covas- ~o Benevides- Meira Filho- MoiM
ao Regimento. Nem um diploma nem outro exigé esSa anuência; sês Abrão- Nelson Carneiro- Nelson Wedekín -Raimundo Lira
exige apenas que a Mesa faça a lista por indicação das Lideranças. - Reginaldo Duarte~ Ronaldo Aragão- Ruy Bacelar.
·
Então, eu tenho que cumprir 6 Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encareço "llS
Vai ser :iiiiciada a votação, com a ressalva do Senador Man- Srs. Senadores que estão em seus gabinetes ou em outros locais do
sueto de Lavor, mas a votação tem que ser procedida, nobre Senador.
Senado que venham ao plenário. Está em processo de votação a
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, peço a palavra indicação para o Conselho da República.
pela ordem.
A Presidência solicita o comparecimento ao plenário dos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra Srs. Senadores que ainda não votaram. Já votaram 39 Srs. Senadoo nobre Senador Mário Covas.
res, faltam apenas dois para completar o quorum regimental.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pela ordem. Sem reviA Presidência aguardará apenas mais I O minUtos antes de
são do orador.)- Sr. Presidente, é preciso fazer um:a- retifiçação.
encerrar a votação. (Pausa.)
J:lergunto, por exemplo, se, para votar-se aqui O nome de
Dom Luciano Mendes, S. Em'" se manifestou acCíiariOO essa carididatura. Se não, Sr. Presidente- desculpe-me por considerar deste
modo-, entendo ser um risco. Pode ser que D. Luciano, como
qualquer outro dos que não estão aqui presentes, declaie arilanhã
que não foi consultado e que não aceitaria e-sSá candidatura. Pergunto se há algum doc_umento de assentimento desses nomes.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobre Senador Mansueto de Lavor, o que há são indicações das Lideranças

e
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Está encerrada a votação.
Não houve quorum.
O SR- MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a
palavra, nobre Líder.
O SR- MÁRIO COVAS (PMDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicito a V. Ex"' uma gentileza.
Quando solicitaram às Lideranças 1_10mes para ocupar esse cargo,
fiz a indicação dos quatro que, até aquele instante, haviam sido_citados por vários companheiros. Não gostaria de colocar qualquer
deles em disputa, porque me parece pouco razoável, eni primeii:o
lugar, que eu vá fazer um trabalho em fav~ de um candidato para
um problema dessa natureza; em segundo lugar, porque não é razoável propor um nome e submetê-lo a uma derrota.
Constatei que, c6m muita propriedade- e estou inteiramente de acordo com isso-, dois nomes foram cotados entre os companheiros: os Senadores Alfredo Campos e Francisco Rollemberg.
Não vejo nisso nenhum inconveri.iente; peJo contrário, vejo isso
até Coin ri:triitã- SiiD.patiã. Mas eu não gostaria de deixar indicado o
nome de uma figura que já paSSoU.por eSta ~Cis-a-cOiilo ·senador em
várias oportl.inidades, que é Franco Montoro, e a figura de Dom
Luciano Mendes. Fazer·isso s.'eriil 'submetê~los 3. Uma d~rrota que,
afmal, nem representou um.a·dfsputa. De forma que: no meu caso·
específico, eu pediria a V. Exa retirasse essas·ihdicações. São no~
mes da melhor ·qualificação, como são da meJhor qualifiéação os
dois que acabei de citar. De modo que não vejo nenhum inconve~
niente nissO;· Pessoalmente, não tenho nenhum constrangimento,
nenhuma dúVida em perfilar esses nomes, mas eu simplesmente
não gostaria.de ver duas figuras daquele porte disputa.D.do e, even~
tualmente, sendo derrotados; até porque a minha iniagem, o ,meu
pensamento a respeito desse processo - e não tenho nenhuma
queixa, nenhuma crítica com relação a isso- é o de que, depois de
feítâs e-ssaS Í.Iidicações: fôsSemOs Sentar pata tentai Viã.bilizai algu- .
ma alternativa.
·
O critério, porém, está cotTeto: ·é O que 'dei.e"Tffiína o Regimento; não vejo inconvCniimte .. Apenas preferiria; Si-. Presi~ente,
não promover essas indicações pelo simples fato de que se pode
perceber que há uma tendência deJ:?.trO <4t Cása para- essa escolha.
Se fizéSsemos isso provisoriamente, seria a mesma cOíSã.; não há
nenhuma razão para ficar teimando em fazer uma votação na qual
se vai expor os nomes a uma eventual derrota.
Assim; eu pediria novimCnte a V. Ex·· que retiraSSe da minha relação os nomes do meu· companheiro Franco Montoro e o de
·
Dom Luciano Mendes exatamente para evitar esse fatO.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- V. Ex' deseja
retirar a indicação dos dois nomes?
O SR. MÁRIO COVAS- Sim.
O Sk. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Então, eu pediria a V. Ex• encaminhasse um ofício ã Mesa fonilaliz"ando a sua
desistência para que, na próxima VOtaÇãO,". Sejam hídicados outros
nomes.
O SR- JOSÉ EDUARDO - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra
V.Exa
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB-PR. Pela ordem. Sem revisão·do orador.)- Sr. Presidente, nessa mesma ordem de raciocínio
do Senador Mário Covas, o PTB indicou o nome.do Senador José
Richa por desconhecer que havia um entendimento prévio em torno de dois outros companheiros. Também gostaríamos de retirar e
indicar aqueles nomes da mesma maneira como o PSDB está fazendo.
·
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O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - V. Ex' deve
encaminhar o referido ofício.
A Presidência, no entanto, tem que esclarecer que desconhece qualquer entendimento nesse sentido. Penso que a votação é
livre e secreta, e a decisão é soberana do Plenário.
O SR. JOSÉ RICHA- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra
V.Ex•.
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB-PR. Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, os dois companheiros que se pronunCiaram (êm toda razão. O Senador Mário Covas pede.que sejam retirados os dois nomes indicados por ele, nomes da maior respeitabilidade, porque amanhã a imprensa vai noticiar e não fica bem.
Eu próprio aceitei a indicação como homenage!IJ. do !IJ.ep., amigo,
COri.ierrâneo e companheiro de longa data Jõsé Eduaido. QUando. S ..
Exame disse que tinha de cumprir uma forrnáu.dade, porque obrigat~a! 1ente, pelo Regimento, ~em de hf!.ver seis candidatos, ac~i
tei" dize.J.do que eu próprio não teria condições de votar em mim,
pois jã havia assumido compromisso de votar no ex-Senador Franco Montoro e no Senador Alfredo Campos. Este. constrangido,
acabou me liber~do, mas eu lhe disse que já havia assumido o
compro.inisso e qUé. não voltaria ·atrãs. ·confi.tmei, entãO, meu voto..
no Alfredo Campos.
Agora, com o problema levantado por S. Ex-s, também me
dei conta do fato. Seria muitO desagradável, amanhã ou depois a
iíilprelisa--noticiar que· fui eu mesmo que votei em· inim, poiS provavelmente terei qm voto só, o çlo Senador José Eduardo,..
O Sr. Aft'onso Camargo -.V. Exa teria também o meu
voto.
O SR. JOSÉ RICHA- Seria uma solidariedade paranaense e. portanto, mais do qu.e suspeita, porque, além de colegas e
·
meus conterrâneoS. s.ão meus a,migos,
_ _Os Senado~s Mário Covas e. José Eduardo têm toda ra.z,ão._ .
Se o Regimento diz isso !ealmente, Sr. PréSiderite. tem.os de mudálo, porque tem.de-~aver um con~eD.so.-As lideranças indicam, mediante um consenso entre elas; ma.s ,que se indique pessoas que terão obrigatoriameitte trânsito livre entre todos nós, e só dois candi,
datos para duas vagas.
Acredito até que politicamente as pessoas indicadas terãO
muito mais força: força do _cOflsenso de uma C~sa respeitável
comO o Senado Federal.
·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
esclarece que, aléiU dos dois titulares, são eleitos também dois suplentes di lista sêxfupla.
Insisto em dizer que descçnheço, e creio que também o Senado de modo geral, qua!quer entendi.tnento sobre um:a matéria
que Vaí Seiâ.ecidida Por voto secre"to. .
S.eja como for, se as duas ~ideranças que aqui se pronunciaram viererii a desis"tír das suas indicações, a Mesa terã que completar.<~: lista sêxtupla, porque isso está no Regimento. A lei não fala
em lista sêxtupla, fala em duas vagas; mas_o Regimento, _sim. Tenho impressão de que isto se deve aos .dois suplentes.
A não ser que se mude o Regimento, não há outra maneira
de se fazer as indicações pari o ConseJho da República.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se às 20h28m.in, com a seguinte

a

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N"218, DE 1994
Votação, em turno único, do Requerimento n° 218, de 1994,
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do Senador Marco Maciel, solic"it.ando, nos termos regimentais, a
tarnscrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial A Primeira
Vítima, e do artigo Síndrome do adiamento_,. de autoria do Ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, publicadoS no Jornal do Brasil,
edição de 24 de abril de 1994.

Junho de 1994

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessao às 20h27min.)

Ata da 783 Sessão, em 29 de junho de 1994
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Humberto Lucena e Chagas Rodrigues
ÀS 20 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Çosta Alfredo Campos - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello Carlos De'Carli ---Carlos Patrocínio- Cêsãr DiaS- Chagas RodriR
g>Jes - Cid Sabóia de Carvalho -:-_Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, etn turno único, do Requerimento no
857, de 1993, do Senador Gilberto Miranda, solicitando,
nos ~QS regimentaís, a transcrição, nos Anais do SeDado. Federal, d6 artigo-íniitulido Veta nãó,'presidente!
de autoria do jurista Saulo Ramos, publicado no jornal
Folha de. S. Paulo, edição de 27 de agosto de 1993.

-Dirceu Carneiro- Eduardo Suplicy- Epitáclo Cafeteira- Fra:à-

cisco Rollemberg- Gerson Caniata- Gilberto Miranda-:- Gugberme Palmeira -_Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júni& :.... João C3lmori João França - João Rocha - Josaphat Marinho - José: Eduardo José Fogaça- José Paulo BisOl- José Richa- Júlio Campos -Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Louremberg

Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucidio PortelÍa- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor ..:.. Mãrcio Lacerda - Marco Maciel Mário Covas- Marluce Pinto- Maurício Corrêa- Mauro BenevideS--=--Meira-Filho..,_ Moisés Abrão - Nelson Carneiro - Nelson
Wedekin- Ney_ Maranhão --Odacir Soares.,.. Qnofre_ Qriinap,- Reginaldo Duarte -Rooaldo Aragão -Ruy Bacelar c; Yahnir O!g!pelo.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A lista de presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadm:es,_Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção .de Deus, -inicíamOS :rioSsbsetrabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lidõ pelo Sr. 1° Secre-

tário.

É lido_ o seguinte
REQUERIMENTO N" 508, DE 1994
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, _b do Regimento Interno, para o Oficio S/n° 53, de 1994 (Of. Presi no 2.279,
de 21-6'94, na origem), do Sr... Presidente do Bauco_eentral do
Brasil, encaminhando solicitação dO Governo do Estado dO Paraná, para contratar operação de: credito externO junto ao Banco Internacional para ReconstruÇão Desenvolvimento- BIRD, novalor de CR$87.86!.!20.000,00, equivalentes a US$96,000,000.00,
em 30-3-94, destinados ao fmanciamento de parte do Projeto Qualidade no Ensino Público do Parauá.
Sala das Sessões 29 de junho de 1994. - Affonso Carmar·
go - Mauro Benevides - Marco Maciel- Magno Bacelar - Irapuan Costa Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia. cOOforine dísposto
no art. 340, II do Regimento Intyrno.

e

O Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da presidência que é ocuptida pelo 8_r. Chagas Rodrigues, l 0 Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Passa-se à

Votação do requerimento, em tUrno único.
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
. E-.a-~gulnte 3. matéria cuja transcriçãO é Solicita:di.
Folha de S. Paulo- 27-8-93
VETA NÃO, PRESIDENTE!

Saulo Ramos
11

11

Somos todos sonegadores! - disse há algum tempo um Hder empresarial, no aug~ da crise do finado governo Collor. Assiin., e·pelã filosofia fazend4rla dos arrecadadores de im}Jos.t.ós, 'todos deveriam estar presos. E, portanto, fácil acabar com a sonegação: cadeia. para a tOtalidade dos agentes econômicos, paralisa-se a
atividade produtora, evita-se a ocorrência de fatos geradores, não
há iniposto apagar, Dão há Sonegaç-ão. O Tesouro Nacional troca a
arrecadação pela moralidade plena. Mas fica sem dinheírO.
Ora, tem o país qUe arrecatlar impostos, aplicar bem a arrecadação, evitar roubalheira ·e equilibrar o orçamento fiscal, sob
pena de jamaiS cOnSegUir nada contra a inflação, esta, Sim, culpada
máxíma: peta -decadência de costume·s e da moralidade; por ser o
impJsto nlâiS tenivel suportado pela nação (todos pagam este maldito tributo; ningilêm é -capaz de sonegá-lo!) e a maioria da população paga com a desumana moeda da miséria absoluta.
É verdade que o povo não tem lá grande simpatia pelo cumprimento de su_as obrigações tnbutárias, coiSa que Itamar Franco
sabe compreender bem, posto que se trata do lado mineirO da população braSileira. A Inconfidência e Tiradentes são venerados, até
hoje. pelo heroísmo do movimento contra os impostos cobrados
pela louca da Maria.
··Esta aversão tem lá seus motivos, poís o povo não se conforma em ver- quando vê- os recursos, por ele pagos, com sacrifíciOs, ·serem ·roubadOs- em negoc_iatas ou desperdiçados pela incomp6tência. Por intuição, a sociedade sabe que deve pagar ao Estado para receber, de volta serviços públicos decentes. E quando
não recebe a contraprestação, revolta-se. A seu alcance somente
tem um Íneio: sonegar. É re~ão primitivista, mas não dolosa.
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Não é justo, porém, cjue tantos brasileiros paguem corretaM
Veta não, presidente. Se vetar, faz bobagem igualzinha a de Colmente seus tributos, e grande parte de nossos patricios apenas penlor. Sua biografia não merece isto. Já cheg_a ter sido vice dele.
sem em sonegar, ora para viabilizar os gravosos negóciOs da emJosé Saulo Pêrdra Ramos, 60, e advogado e membro do Conselho da RepúblicS.:. Foi
presa, ora para conseguir um barato capi~l de giro, ou pelo simConsultor-Geral da República e Ministro da Justiça (Governo Samey)
ples prazer de embromar o Fisco e levar vantagem.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, agoPor isso, a lei considerou a sonegação fiscal como -crime,
ra, à apreciação do_ Requerimento n° 508/94, de urgência, lido no
punível com cadeia. Mas o legislador brasileiro; conhecendo _bem
Expediente, para o Oficio S/n° 53, de 1994.
seus país, quando tipificou o delito deu uma oportunidade ao soneEm votação o requerimento.
gador~ se pagar o imposto com todos os seus acréscimos antes ela
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sendenúncia criminal, teria extinta a punibilidade. :Milhares de sõnetados. (Pausa.)
?adores autuados trataram de pagar os tributos devidos e, com
Aprovado.
lSso, ganharam os tesouros pú_l?_licos. ~ o que interessa, o restO é _
_ Aprovado o requerimento, a matéria a que se· refere figUrará'
bobagem ou muita malícia.
·
na Oidem do Dia- da segunda sessão ordinária subseqüente, nos
Veio, porém o governo Collor e modi_ficO!i__~ I_e_i. Mesino patermos do art. 345, inciso ll, do Regimento Interno.
gando os impostos, o crime não será elidido. ora. ci contribuinte
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência
faltoso teve a reação bem brasiieira: perdido por perdido, truco! A
convoca sessão do Congresso Nacional a realizar-se amanhã.-às 1Gb.
arrecadação dos sonegados caiu vertiginosamente.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
O sonegador, diante dessa legislaçã'o, teiD. a(inas duas Optrabalhos, desiguando para a sessão ordinária de amanhã a lieguinte
ções: ou acerta-com.o fiscal (o que é raro pela grande-_IÍlaioria dos
fiscaiS honestos) ou s_erá condenado criminalmente. Es-se critério
ORDEM DO DIA
legal serve ou para o fiscal ou para o advogado_do soDegador. Não
serve ao_ Tesouro.
- -- - ~
--- 1
Agora o Congi'Csso:=por emenda do Senidor. Gilberto. MifROJETO DE l)ECRETOLEGISLAT1VO N" 44, DE 1993
randa, corrigiu a bobagem do governo CollOr. AprOvou a extinção
(Ioeluldo em Ordem do Di.o nos termos do art. 375, vm, do
da punibilidade se o sonegador solver suas obrigações antes da deRegimento lutemo)
·
núncia criminal. A meninada da Receita está fazendO forÇa para
Itamar vetar. Veta não, Presidente! A volta ao sistema anterior é
Votaçilo, em turno único, do Projeto de Decreto
moralizadora, e o Tesouro vai sair ganhando muito, em vez d_e ganharem apenas alguns fiscais e muitos- adv02;ados. O sonegador, Legislativo n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Cantara dos Deputados),
quando pego, prefere acertar com o Tesouro, é mais ·seguro, pois que · aprova o ·ato que renova a permissi!o da RÁDIO
poderá sofrer outra fiscalização além daquela que ficou acertada INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifosi!o
sonora em freqtlência modJJada na cidade de Lajeado, Estado do
com o fiscaL Casos raros, é claro, é claro. .
Preferível, portanto, que o sonegador pague e continue tra- Rio Grande do Su~ tendo
bálhando, em vez de ir para cadeia e não produzir mais. Dizem
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
que a extinção da punibilidade irá beneficiar PC Farias, o que é
uma arrematada idiotice. O te.souieiro .d~ ~Collor :f~ponde por ou- Conussão de Edl1caçlo:
- 1e pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
tros crimes, e a cadeia o espera pela exploração de prestígio, cor_ _ __
_ _
rupção, etC.
favorável ao projetp;
Quanto ã sonegação fiscal, seria umã-belez.a se- ele pagasse,
. r pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello,
em vez de fugir. O povo ficaria feliz sabendo que O espertalhão pela regularidade dos atos .e procedimentos concernentes à
teve que morrer com 30, 40 ou 50 milhões d.e dóla.re.s para os co- proposição.
freS]iliblicos, como imposto sobre a fortuna arre<:-adada a pretexto
de fmanciar c-ampaiiha política. Se _o_so_negador comum paga para
continuar trabalhando, PC nunca mais voltará a célebre atividade
2
arrecadadora de verbas, por absoluta ausência da assustada.clientePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45 DE 1993
Ia. E, pelos inquéritos sua sonegação fiscal deu-se em 1990 e início--de 1991, na vigência da lei arttiga Tem, pois1 _0 dir~ito de_ pagar
(lncluldo em Ordem do Di.o oos termos do art. 375, vm, do
e safar-se pelo princípio tempus i-egit actum (desculpem).
'
Regimeotó lo~mo)
É preciso, ainda, pensar nos impostos inconstituc:ionais,como aconteceu como o adicional do Imposto de Renda cobrado
Votaçilo, em turno único, do Projeto de Decreto
pelos Estados. QUem não o pagou, ou quem pagou depois de au- Legislativo n• 45, de 1993 (n" 253/93, na·camara dos Deputados),
tuado, pode estar preso ou condenado. Mas, agora, quatro anos de- que aprova o ato que renava a concessão outorgada à RÁDIO
pois de sua instituição pelas leis estaduais, o Supremo Tribunal CAPINZAL LTDA. para explorar serviço de radiadifosi!o som>ra
Federal declarou-o inconstitUcional. Muitos sonegadores foram
em onda média na Cidade de Capinza/, Estado de Santa
condenados injustamente por mais irônico que isso_ pareça, e aque· Catarina, tendo
le que pagou passou a ser credor do Fisco, mas a coi:tdenação criPareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
minal continuará pesando em suas costas até que requeira revisão;
Comissão de Educaçlo.
cujos custos os estados não pagarão.
_
---"' - -- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
No campo do direito triblltáiiO, como diz ives Gândra MM:
fàvorável ao projeto;
tíns, a pena priVativa de liberdade objetiva desestimular a sonega- 2• pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro,
ç_ãg, logo, para aqueles que incorrerem no delito, o melhor sistema
reside na extinção-da punibilidade para quem pagar, ainda que por pela . regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
"livre e espontânea vOntade" na frente do delegado de polícia.
proposição.

3735· Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE-1993
(Incluldo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do
Regimeoto Interno)
Votação, em turno único, d~ Projeto de Decreto
Legislativo n• 46, de 1993 (n• 248/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão Outorgiida à RADIO
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifosllo
sonora em freqüencia modulada na Cidade de Araras, Estado de

Sao Paulo, tendo

.

___ _

Parecer, ·proferido em Plenário, em substituição à
Comissão de Educaçlo:
- t• pronunciamento: Relator: Senador_ Álvaro Pacheco,
favorável ao projeto;
- 2• pronunciamento: Relator: Senador_ Jonas _l:'inheiro,
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à
proposição.
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6
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993
(Incluido em Ordem do Dia, DOS terlnos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, . do Projeto de Decreto
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos Deputa?os),
que aprova o ato que renova a concessélo outorgada à RADIO
GRANDE LAGO LTDA. para explorar sen~iço de rodiodifusllo
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do
Pçzraná. tendo
Pareceres faVorá.veís, ptoferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educação:_
- t• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão;
- 2., pronundainento: Relator. Senador Affonso
Camargo, pela regularidade dos atas e procedimentos
concernentes à proposição.
7

4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993
~"'eluído em Ordem do Dia, nos termos do art.. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votaçao, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 48, de 1993 (n• 264/93, na Câmara d~s Deputados),
que aprova o alo que renova a permissllo da RADIO JORNAL
DO BRASIL LTDA., para explorar serviço de radiodifosllo
sonora em freqflência modulada na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, tendo

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator: Senador Áureo
Mello, em substituição à Comissão de Edu<açAo:
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2., pronunciamento: pela regularidade dos atas e
procedimentos concernentes à proposição.

s
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1993
(lnclu(do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273/93, na Câmara <!<'S Deputados),
que aprova o ato que renova a permissélo da RADIO LITORAL
LTD.A. para explorar serviço de radiodifuséio sonora em
freqaência modulada na Cidade de Osório, Estodo da Rio
Grande do Sul, tendo
Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à
Comissão de Eduaçio.
- t• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando,
favorável ao projeto;
·
- 2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão,
pela regularidade dos atas e procedimentos concernentes à
proposição.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 55, J)E 1993
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
RegimeDto Interno)

Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos Deputados>,
qJJe aprova o ato que renova a concessélo ®torgada à PAQUETA
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar . "rviço de
radiodifusdo sonora em onda média na Cidade de F/oriano,
Estada do Piaul, tendo
· ·· ·
· .. · ·
·
Parecer fàvoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranbão, em substituição à ComissãO de Edueaçlo.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 7, DE 1994
(lo<iu[do em Ordem do Dia aos termos do art. 375, VIII, do
Regimeoto lutemo)

Votação, em turno único, -do Projeto de Decreto
Legislativo n• 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputa?os),
que aprova o ato que renova a outorga defel'ida à RADIO
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estad~
de-santa Ci:ttCiiitia, tendo
Parecer favofá.vel. proferido cm Plenário, Relator: Senador
Meira Filho, em substituiçao à ComissãO de Educaçio.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 9, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do a-rt. 375, VID, do
Regimeoto fnterno)
Votação, em turno, único, do' --Projeto de Decreto
Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmara dos Dep'!tados),
que aprova o ato que renCNa a concessdo outorgada à RADIO E
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifosllo de
sons e imagens (televisllo) na Cidade de Santarém, Estado do
Pará, tendo
-Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Edueaçlo.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•1o, DE 1994
(lncluido em Ordem do. Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em tum.o (inico, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 10, de 1994 (n" 297/93, na.Câmara dos Depu~os),
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇAO Pe.
URBANO TH!ESEN para executar serviço de radiodifosão
sonora em freqüência modulat:kz, com fins exclusiy_a_"!_ente
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grcin ie
do Sul, tendo
Pareceres. favoráveis, proferidos em Plenário, em
substituição à Comissão de Educaçlo.

• t• pronunciamento: Relator: Senador João França,.
favorável ao projeto;
_ _
_
• 2• pronunciamento; Relator: Senador Meira Filho, pela

regularidade dos atos e proçedimentos concernentes à proposição.
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t~m onda mÉdia na Cidade de Aragua(na. Estado do Tocantins,
tendo
Parecer favorável, proferido- em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação.

14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994
(Incluído em Ordem do DiaJ nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254/93; ria Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renoVa a conCeSsão outqrg~q ?t TV
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifosão de
sonS e_ imagens (/elevisão) na Cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Carlos Patrocínio, eni substituição à Comissão de Educaç:lo.

11

15
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIU, do
·Regimento Interno)

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do
Regimento Interno)

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Decreto
Votaç!o, em tum<> único,· do Projeto ·de Decreto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328/93, na Câmara dos Depu_!ados),
Legislativo n• 11, de 1994 (n" 265193, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇAO DE
que; apNwa o ato que. renova a permissao outorgada à S.A. ENSINO SUPERIOR DO VALE, DO SA.PUCAi para. executar
RÁDIO VERDES MARES. para explorar serviço de radiodifosão serviço de. ratüodifosão sonora em freqilência modulada, com fins
sonora emfreqilência modulada na Cidade·de Fortaleza. Estado exclusivamente educativ03, na cidade de Pouso Alegre, Estado de
do Ceará, tendo
Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Dirceu Caineiro, cm substituiç!o à Comissão ôe Educação.
Lucfdio Portela, cm substituiç!o à Comissão de Educaçilo.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" U, DE 1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

16
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1994
(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, Vlll, do
Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 12, de 1994 (n" 319/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga- permissi!o à_ FUNDAÇÃO
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de
radiodifúsão sonora em freqilência modulada na cidade de
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo
Pareceres favoráve~ prOferidos em Plenário, Relator:
Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educaç:Ao:
- t• pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2" pronunciamento: pela regularidade dos ates e
procedimentos concernentes à proposiçao.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
MONTANH~ DE BOTELHOS LTDA. para explorar.serviço de
radiodifisuiio sonora em onda média_ na _Cidade de_ Bote/hos,
Estodo de Minas .Gerais. (Dependendo de parecer da Comissãode
Educaçlo)
·

13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE.1994
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VITI, do
Regimento Interno)
Votaçao, em turno único,- do Projeto de Decreto
Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252/93, na Câmara dos Deputados),
que aprava o ato que renova a concessiJo outorgada à RÁDIO
-!RAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifosi1o sonora

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 16, DE 1994
(Em regime de urgfncia. nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)

Votaçao, em turno único, do _Projeto de Lei da _Câmara n°
16, de 1994 (o0 2.248/91, na c~ de .origem). que regulamenta o
art. 236 da. Constituição Federal, dispondo sobre serviços
notariais e de registro, tendo

Pareceres
-sob n• 132, de. 1994, da Comissão de Constituiçlo,
-Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto COJD Emendas n°s 1 e 2
- CCJ, de redação, que apresenta;
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- de Plenário, Relator: Senador Magno Ba<:ellll', em
substituição à Comissão de Constituiçlo, Justiça e Cidadania,.
pela rejeição das emendas n"s 3 a 26, de Plenário.

23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 184, DE 1993

18
OFÍCIO N' SISO, DE 1994
(Em regime de urgfncia, nos termos do art. 33~ "b", do
Regimento Interno)

Votação~ em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
184, de 1993 (n" 1.568/91, na Casa de origem~ que dispõe sobre
a concessdo de desconto nos valores dos ingressos em
espetáculos culturais e artfsticos para pessoas idosas ou
portadoras de deficiência física, tendo
_
Parecer sob n"150, de 1994, do Comissão
- de Assuntos Sociais, favorável com Emendas de n°s I e
2 • CAS, que apresenta.

Oficio n• S/50, de 1994, através do qual o Governo do
Estado de Minas Gerais solicita autori~ para emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG,
cujos recursos sedo destinados ao giro da Divida Mobiliária do
Estado, venclvel no 2° semestre de 1994. (Dependendo de parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos)

19
OFÍCIO N" S/52, DE 1994
(Em regime de urgência,. nos termos do art. 336, "b", do
Regimento Interno)
Oficio n• S/52, de 1994, através do qual a Prefeitura
Municipal de Silo Paulo solicita autorizaçl!o para emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Municipio- LFTM-SP, cujos recursos
serão destinados ao giro do Divido Mobiliâria do Prefeitura,
vencivel no 2• semeste de _1994. (Dependendo de parecer da
Comiss!io de Assuntos Econ3mlcos)
·
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 97, DE 1993
Votaçl!o, em turno único, do Projeto de):..ei do Cãmara n•

24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 203, DE 1993

Votação9 em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
203, de 1993 (n" 874/91, na Casa de origem), que acrescenta§ 7•
ao art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT. tendo
Parecer favorável, sob n• 147, de 1994, do Comissão
- de Assuntos Sociais.

25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 207, DE 1993

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
207, de 1993 (n" 1.830/91, na Casa de origem), quedispõe sobre
a- importação de produtos de origem animal e vegetal destinados
ao consumo, tendo
Parecer, sob n• 149, de 1994, do Comissl!o
- de Assuntos Socillis, favorável com a Emendo n• 1-CAS,
que apresenta.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 226, DE 1993
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°

97, de 1993 (n" 1.224/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a 226, de 1993 (n• 1.104/91, na~ Casa de origem), que dá nova
instalaçiio do sistema de antenas por titulares de licença de redaçilo ao inciso II do art. 131 da Consolidação das Leis do
Estaç4o de Radiocomunicações, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n• 112, de 1994, do Comissl!o
- de Educaçlo.

Trabalho, tendo
Parecer favorável, sob n° 1:51, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 150, DE 1993

27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 240, DE 1993

Vota.ça.o, em turno único, do Projeto dé Lei da _Câmara n°
150, de 1993 (n• 1.052/83, na Casa de origem), que dispõe sobre
o fornecimento de leite pelos empregadores aos empregãdos,
tendo
Parecer, sob n•!46, de 1994, doComiss!io
- de Assuntos Soc:ia~ favorável nos tennos de
substitutivo que oferece.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 180, DE 1993

Vota.çlo9 em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
240, de 1993 (n• 2.552/92, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo ao art. 20 do Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990,
para permitir a m(}lJimentação da conta vinculada quando o
trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de
neoplasia maligna, tendo
Parecer favotável, sob n° 144, de 1994, da Comissão
- de A5suntos Socillis.

Votaçl!o, em turno único, do Projeto de Lei do Cãmara n•
180, de 1993 (n• 1.898/91, na Casa de origem), que dá nova
redaçilo ao art. s• da Lei n• 6.179, tk 11 tk dezembro tk 1974,
que n;nsti.Jui amparo previdenctárlo para maiores tk setenta Q1ZO$
de idade e para inválidos, e dá outras provtdincias", tendo
Parecer sob n•118, de 1994, do Comissl!o
- de Assuntos Sociois, favorável, com a apresentaçl!o do
Emendo n• 1-CAS.

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 27, DE 1991 COMPLEMENTAR

28
Votaçl!o, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n•
27, de 1991 ~Complementar, de auioria do Senador Mansueto de
Lavor, que regulamenta o § 3• do art. 192 da Constitulçao
Federal, que dispõe sobre a cobrança tk juros reais máximcis, e
dá outras providências, tendo
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Parcecr favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Ney Maranh.Ao, em substituição à Comissão de Assuntos

Econômicos.
29
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 132, DE 1991

Discussão, em turno único, da Redaçl!o Final (oferecida
pela Comissl!o Diretora em seu Parecer n' 174, de 1994), do
Projeto de Lei do Senado n' 132, de 199t, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, que dispile sobre o depoimento de autoridade
ou cidadão periznte ds comissões da Câmara- dos Deputados, do
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Harto. 1° Designar os servidores JAZEM SEBASTIÃO
MARTINS LOURENÇO (matricula n° 1329-CEGRAF) e VÂNIA
REGINA GOMES DA SILVA (matricula n• 1926-CEGRAF) gestores, titular e substituto, respectivamente, do Contrato n° 030, de
1994, celebrado entre o Senado Federal e Carlton Hotelaria e Turismo Ltda., para a "prestação de s_erviços-·de hospedagem em estabelecimentO hoteleiro de 5 (cinco) estrelas (classificação Embratur) a Senhores Senadores e· pessoas não residentes ~m Brasilia,
convidadas ou convocadas a prestar depoimento.''
Art. ZO Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Em 27 de junho de 1994.- Manoel Vilela de Magalhães,
Diretor-Geral.

Senado Federai e do Congresso Nacional.
ATO DO DIRETOR-GERAL
W79,DE1994

30
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 146, DE 1992

Discussão, em turno único, da Redaçl!o Final (oferecida
pela Comissl!o Diretora em seu Parecer n' 163, de 1994) do

1m

Projeto de Lei do Senado D0 146, de
de autoria da Senadora
Júnia Marise, que dispõe sobre a inclusão do Vale do

Jequitinhonha da &tado de Minas Gerais na área de atuaçilo da
Superintendirwia do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 185, DE 1993

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei çla Câmara
n' 185 ' 1993 (n' 2.398/91, na Casa de origem), que acrescenta
parágrafo ao art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. preScrevendo sanção a ser aplicada em caso de
descumprimento do disposto no caput do reforido artigo, tendo
Parecer favorável. sob n• 119, de 1994, daComissl!o

- de Assuntos Sociais.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 313, DE 1991

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno)
De autoria do Senador Nelson Wedek.in, que concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados -/PI para os
vefculos destinados ao uso de representantes comerciais
autónomos. (Dependendo de parecer da Comissão_ de Assuntos
Económicos)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues- Está encerrada
a sessão.
-

(Levanta-se a sessão às 20h34min.)
ATO DO DIRETOR-GERAL
N' 78, DE 1994
O Diretor-Geral do Senado -Federal, no Uso -de suas atribuições regulamentares e de acordo com o disposto no artigo 2° do
Ato n° 9, de 1992. do Primeiro Secretário, resolve:

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares e de acordo c9m o disposto no artigo 2° do
Aton° 9, de 1992, do Primeiro Secretário, iesólve:
-

Art. 1° Designar os gestor~s dos ~ontrat9s ~elebr~dos entre
o Senado Federal e as empresas abaixo relacionadas:
- Rio Platense Construç_ões, Projetas -e Consultaria Ltda. -:Contrato n° 029. çle 1994: realização de "reforma e adaptação da
Unidade Infra-BaSilar do Anexo I do Senado Federal 11 - Titular:
Tãdeu Izidro Patrocínio de Moraes (matricula n° 3180), Substituto:
Carlos Magno Fagundes Franci{matricu1a n' 2369).
· ·· . . .
- Eleservice do Brasil - comPonente-s Êletrônicos "ltda.--:Contrato n° 031, de 1994: realização de_ "serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com_foiil_eci.mento de peças, de 5 (cinco)
elevadores do SeriadO Federal,-marca OTIS".;.. Titular. Rainmndo
Manoel do Nascimento (matricula n° 323); Substituto: Sidnei José.
Kronemberger (nialricu1an• 1263).
- :Método EmpreendiirieD.to de Engenhaiia Ltda. - Contrato
n° 032, de 1994, "Construção de um Castelo d'àgua para_ atender
as Unidades de Apoio do Seriado Federal" -Titular: Tadeu lzidro
Patrocínio de Moraes (matricula nQ_ 3180); Substituto: Carlos Magno Fagundes Franci (matrícula n° 2369).
Art. 2° Re~ogam-se as diSPOsiçõeS _em ~Oiitr~o:- _
Art. 3° Este Ato entra em vigOr na data de sua publiCação.
Em 29 de junho de 1994. - Manoe1 Vilela de Magalhães,
Diretor-Geral

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DE REI.:AÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

12"' Reunião (Especial), realizada
em 18 de novembro de 1993
Às dez horas, dO -rua deZoito -de noVeinôro de hum-mil novecentos e noventa e trê·s, na Sala de Reuniões da ComissãO, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Alfredo Camp_os, com a presença dos Senhores Senadores Jos_é
Richa, Cesar Dias, Magno Bacelar, Lourival Baptista, João- Calmon, Joshaphat Marinho, Eva Blay e Dirceu Carneiro, bem como
do Serihor Ministr.o de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Celso Amorim reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, com a fmalidade de ouvir os segmentos. in~res- -
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sados e autoridades governamentais, em audiência pública, acerca

dos Projetos de Decreto Legislativo no 37 e 38, de 1993,-que dispõem sobre os acordos firmados entre a República Federativa do
Brasil. a República Argentina, Agência Brasileira e Argentina de
Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares e Agência Jnterw
nacional de Energia Atômica. que propõem a aprovaçãO, entre ouw
tros assuntos, da modificação do texto do Tratado de Tiatelolco.
estando presente ainda, os Srs. Carlos Feu Alvim- ABACC, Guilherme Camargo- ABEN, Oynarte Portilho- UNB/SBPC, Evcrton Carvalho- CNENIIME, Ariel R. de Cunto- MEC, Luiz Carlos Ballock- CELAUIEMFA, Alexandre Maciel- MS, Paulo Cesar Siqueira- SCI/CNPq Flávio Sotto Mayor- MME/ José Mauro
Esteves-SAE/PR, e outros, que não se identificaram através da lista de presença. Abertos os trabalhos,o Senhor Presidente forma a
mesa dos trabaJhos convidando também o Senhor Senador Irapuan
Costa Júnior para presidir os trabalhos, uma vez que por motivos
alheios a sua vontade não poderá permanecer na reunião. Assumindo a direção dos trabalhos, o Senhor Senador Irapuan Costa
Júnior, clã prosseguimento à reunião passando a fase expositiva,
tendo como primeiro expositor o Senhor MiniStrO Celso Amorim.
após a fase expositiVa: pass-a-se aOS debates, transcritos na íntegra
em anexo a esta ata. A reunião foi pre:sidida também pelo Senhor
Senador Lourival Baptista, em sua segunda fase, encerrados os debates. o Senhor Presidente declara cumprida a fmalidade da reunião, agradecendo a presença de todos, dando por concluídos os
trabalhos. Nada mais havendo a tratar, encerra-se-a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário -da ComiSsão, a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação juntamente cõril õ apanhamento
taquigráfico.- Senador Alfredo Campos
Íntegra do Apanhamento Taquigrãficô___ Reunião do dia 18 de n.ovembro de 1993
Presidente: Senador Alfredo Campos
V ice-Presidente: Senador Hydekel Freitas

ANEXO A ATA DA REUNIÃO DO DIA 18 DE
NOVEMBRO DE 1993, QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTEAUTORJZADO PELO SENHOR PRESIDENTE
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Carupos) - Havendo número regimental, declaro aberta a reunião da Comissão cl,e Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Senado.
O item I da pauta refere-se à audiência pública para a discussão sobre os Proje~oS de ])ecretq_J,..eg~slativo n°s 36, 37 e 38, de
1993, que dispõem sobre os acordos f1I'D13.dos entre a República
Federativa e Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais
Nucleares e a Agência JnteJ;:nacional de Energia Atômica _que propõem a aprovação, entre outros assuntos, da modificação do texto
do Tratado de Tlateloclo, tendo como _convidados, para participarem como expositores ou debatedores os Srs. Ministros da E:MFA,
SAE, Relações Exteriores, ABEN, CNEN, CPBC, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, IPEN, JNPE, ABACE e outras entidaéles.
GostaríamOs~ inicialmente, de convidar - já está fazendo
parte da mesa- o Ministro das Relações Exteriores, Ministro Celso Amorim; o Senador Dirceu Carneiro, que é O Relator da matéria
e, dentro em pouco, será meu substituto - peço vênia aos senhores
presentes, porque tenho um outro compromisso a partir desse momento-; o Secretário-Geral de Assuntos Estratégicos; c, :representando o Ministro Mário César Flores, o Ministro Castro Nees.
Queremos convidar, para tomar assento à me~a. o representante do terceiro expositor, José Rubens Maiorino, Presidente da
Associação Brasileira de Energia Nuclear, o Dr. Evcrton de AI-
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meida Carvªlho. Go~tarlamos de _co!lvidar, ~ambém, o representante__de Luts Piquelis Roça. Coordenador do Fórum cte CiênCia e
Cultura e Professor de Coordenação de Programas de Pós_~gra~ua
Ção de Engenharia., da Universidade Federal do RiO de Janeírõ,
Odair Gonçalves, que é Professor do fustituto de Físka, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e assessor do Fórum de Ciência e Cultura dos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Convidamos, também, o Dr. Rex Nazareth Alves, ex-Governador do Brasilna Junta de Governadores da AIEA; ex-Presidente da CEN e ex-Coordenador Chefe do Progratpa Atómico de
T_ecnologia Nuclear.
- GõstaríiinOs de saber se o Sen,ad.Çlr Irapuan Costa Júnior,
ex-Presidente da Comissão de Rélaç_ões Exteriores _e Defesa_Nacionai do _Senado, Se dispoiía em pre:Sídir esta reunião:0 SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Sr. Presidente, posso
desempenhar essa honrosa tarefa até às 11 horas, aproximadamente, quando terei que me retirar. Como V.Exa sabe, esta Casa nos
incumbe de múltiplas funções; às vezes, várias delas com coincidência de horários. É o que acontece hoje. Disponho de urna hora
aproximadamente. Gostaria ·até que surgisse alguém menos comprometido e mais capacitado para desempenhar essa função.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Isso é modéstia
de sua parte. Fico grato a V.Ex" e, dentro de poucos minutos, eu o
convidarei para me substituir.
O SR. JRAPUAN COSTA JÚNIOR (Alfredo Campos) Concedo ã palavra a V.Ex",
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR --Sr. President•, ]lão
sei como V. Ex" programou esta reutP.ão. Haverá uma exposição
das várias autoridades e os debates acontecerão na parte da tarde?
Haverá uma limitação de tempo?
. O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campas) - Faremos uma
exceção, porqUe o Miillstro das RehtÇõe5 Extêi:ioies, :ór. Celso
Amorim, tem assuntos relevantes a tratar, o que o afastará desta
reunião ainda cedo. S.Exa sugeriu-me fazer sua palestra agora, seguida das discussões sobre o tema que ele irá traur agora, seguida
das discussões sobre õ tema que ele irá trazer à ComiSsão e, poSte-riormente, teremos a expoSição dos outros expositores à tarde, se.
_
guida dos debates.
_
Qualquer modificaçãO será feita pelo RElator da matéria,
Senador Dirceu Carneiro.
Gostaria rle pedir desculpas a V.Ex", Sr. Ministro, mas tenho um compromisso inadiáverpara agora. Prometendo, se ainda
houver tempo, voltar a esta reunião, principalmente na parte da
tarde, na hora dos debates.
Convidio V.Ex", Senador lrapuan Costa Júnior para presidir
esta rel.nlião.
0- SR. JRAPUAN COSTA JÚNIOR - Com respeito, ainda,
a minha questão de ordem: há li:Ini;tação de tel:npo para as exposições/
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)-, O Senador Dirceu Carneiro é que está a par dessa matéria, porque foi S.Ex" que
elaborou as normas.
Convido V.Exa a me substituir.
M.Iito obrigação, senhores.
O SR. PRESIDENTE (Irapuan Costa Júnior)- Tem a palavra, então, o Sr. M:nistro das Relações Exteriores, Celso Amorim.
O SR. CELsO AMORIM- Sr. Senador, lrapuan Costa Júnior, que preside esta reunião, por "intermédio de quem peço envürr
meus agradecimentos ao Senador Alfredo Campos, que permanecia conosco; Senador Dirceu Carneiro, Relator, Srs. Parlamentares,
srse Srs.:

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma ressalva em relação ao que vou dizer. Por d'ª_cisão dÕ Presidente da -República. o

interlocutor oficial com o Congresso Nacíonal sobre este tema é o
Secretário de Assuntos Estratégicos. Na realidade, quando houve
uma audiência pública similar a esta na Câmara dos Deputados. o
Almirante Flores falou em primeiro lugar e, em seguida, fiz um
pequeno complemento sobre internacional. Devido à ausênci(! d()
Almirante Flores, embora, hoje, representado apelo Ministro Castro Neves, também devido ao fato muito especíal, que terei que me
ausentar para acompanhar o Presidente Alfredo Campos e pelo Senador Dirceu Came.iro, eu estaria, depois, disponível para questões
que se desejem fazer. A minha limitação de tempo é um pouco Similar à do Senador lrapuan, o que me deixa um pouco consolado
quanto à necessidade de me ausentar.
Desejo dizer que quanto ao tema da minha exposição, estarão presentes, na parte da tarde, o Embaixador Viegas c o Ministro
Bustane. aqui presentes, pessoas que, efetivamcnte, negociaram os
vários teXtos. Assim, questões mais específicads sobre as negociações também poderão ser dirigidas a eles.
·
Não poderia sú mais oportuna a realiza-ção- dessa audiêncía
pública t: é com grande honra que dela participo, em Vista da importância dos assuntos considerados. Quando falo da importância.
deveria, a rigor, r~ferir-me ão próprio projeto de política exterior
do Brasil nesse pe1 odo, pós-guerra fria, em que as atitUdes cristalizadas, de um passado recente, tornam-se anacrónicas e já não
conÍribuem para a consecução dos intªresscs permanentes do Pais.
Com efeito,-o Acordo Quadripartite entre o Brasil e a Argentina, a ABAC e a Agência futemadonal de Energia Atômica,
para aplicação de salvaguardas, bem como as cincndas Atômica,
para aplicação de salvaguardas, be"m como as emCndas ao_ Tratado
de Proscrição de Armas Nucleares na América Latina, conhecido
como Tratado de TlateJolco, são peças essenciais pãrã que o Brasil
dê seguimento a uma linha de conduta que o habilite a uma inserção positiva e benéfica do ponto de vista dos scus_infer_esse& nacomunidade internacionaL
Em virtude da relevância dos temas que hoje consideramos,
é essencial que se abordem as diferentes queStões que forem levantadas de maneira serena e objctiva, serii i:los deixar sucumbir à
fácil tentação de lançar mão de conceitos que drívam de um emocionalismo que não leva em conta a real percepção da situação internacionãl e dos verdadeiros interessados do País, eh1 face -dessa
situação.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer algumas palavras sobre
o Acordo QuadriParlite entre ·o Brasil._ Argentina á Agêncía Brasileira e Argentina de Contabilidade e Controle de Mª~rial Nuclear
-ABAC, e a Agência InternaciOnal de Energia Atómica. relativa à
aplicação de salvaguardas, assinado em_Vi_en_a, cm deZembro de
1991, e já aprov-ado pela Câmara dos Deputados, após, também,
amplo debate, não só público, como esse, mas também de vários
encontros que eu e o Almirante Flores ma.Iltiyemos, inclus~ve_l:JID
encontro com todas as Lideranças partidárias justamente no dia
que antecedeu sua aplicação.
Creio ser importante assinalar- e o faço com toda a convicção- que esse acordo em nada fere a soberania nacional. Naturalmente, qualquer tratado internacional acarreta compromissos para
os estados que dele são partes e, caso, se não fosse, as relaçé5es internacionais seriam cã.racteri'mdas por um estado de permanente
desordem. No_caso em exame, o Brasil não será obrigado- uma
vez aprovado o acordo - a deixar de fazer nada do qu'e já faz, e
tampouco se lhe criam empecilhos a que desenvolvam as atividades na área nuclear que julgue ncces_sárias para o desenvolvimento
tecnológico e julgue necessárias para o desenvolvimento tecnológico e económico, no q 1.1adro dos pertinentes preceitos constií.ucio-
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nms que contam com amplo c generalizado apoio da sociedade
braSileira.
Gostaria de lembrar que acordos de salvaguardas abrangentes são hoje mantidos_com agências de energia atômica por todos
os países do mundo, à exeção da._queles que ou dispõem de armas
atôruicas ou se suspeita que possam dispor de armas atómicas. O
único caso cm que. di_gamos, não há talvez ess~ suspetia em relação ao futuro mais imediato, é a Argéli-_--Mas Os outros pa'i.ses não
nucleares, oficialmente, os países que não têm acordos de salvaguarda abrangente são: Índia, Paquistão e Israel. Índia e o Paquistão, como todos sabem, têm uma rivalidade intensa. No caso da Índia. há um explosivo nuclear já detonado e, no caso de Israel, todos sabemos que dispCe de arma atómica, é conhecimento corrente nas relações internacionais. No caso do Paquistão, há uma forte
suspeita de que ele tenha. w.mbém, essa capacidade, em função,
justamente. da sua rivalidade com a Índia. Então, a não _assina.tura
pelo da sua rivalidade com a Índia. Então. a não 1!$-_Sjpatqra_ pelo
Brasil de um acordo _dcs.s~ tipo. teria o significado_ paradoxal de.
ao mesmo tempo, escrevermos na nossa Constitujção uma autolimitação, que decorre do sentimento do povo brasileiro, de não dispor de armas nucleares, e, paralelamente. nos recu~armos a-dar à
comunidade intema.cional a garantia de que estamos nos comportando de maneira que, na própria Constituição, dizemos que estamos nos comportando.
Ao contrário do que pensam algunS., o acordo assinado em
_'li.ena não afeta, adversamente. a soberania n~cional, A primeira
resposta tem a ver com o próprio objetivo do acordo e com o sentido que se atribui ao conceito de salvaguarda. O objetivo do açQrdo
não é I_x::rmitir uma ihtrusão pot parte dos isnpetores da agência,
nas atividades nucleares brasileiras.
As salvaguardas pretendem a medição e a contabilidadç do
material nuclear utilizado, de mane"ira a garantir que ele não seja
desviada para fms bélicos que, de resto, como já disse. seja desViado para fms bélicos que, de resto, como já disSe, _a nossa própria
Constituição proíbe terminantemente.
Desde que se verifique lião haver desvio, para finalidades
que não sejam de natureza pacífica, à Agência Internacional de
Energia Atômica não interessa os pormenores das atividades nudeares que estainos empreendendo _ou_ que venhamos empreender.
Trata-se, repitO, única e excluSiVamente,-de tini Sistema atuarial,
que incide no fim e no início do processo de utilização de materiais nucleares, mas cujo prOPósito não é do cOnhecimento do processo proriamente dito.
O acordo não afeta segredos tecnológicos brasileiros, Ou a
capacidade de Vir o Brasil a çl.esenvolver, de fOrma que julga,r mais
adequado, o seu programa nuclear. Sobre esse aspecto, o acordo
explicitamente assinala no art. 4a.. alínea a, que "M salv:_agU_ardas
serão levadas i cabo de forma a evitar criai Obstáculos ~9 ~en
volvimento económico e tecnológico dos estados-parte ou a coopemção internacional na esfera das atividades nucleares. inc_\uindo-se o intercâmbio intemacion,~ de materiais puclear.es_. '".'
Ainda no mesmo artigo, alínea d, estipula-se que a agência,
ao cumprir suas obrigações, deverá levar em consideração- cito11
0 requisito de_ se preservarem os segredos tecnologicos.1111 Em
conseqdência, o argumento de que o acordo conferiria à agência
uma função intrusiva nas atividades nucleares desenvolvidas pelo
Brasil e Argentina não tem fundamento nem no texto do acordo
nem nos precedentes que poderiam ser citados de acordo_s de salvaguard...ts entre: outros paíseS e agência.
E eu faço aqui a pergunta: Será que o Brasil tem segredos
tecnológicos mais importantes do que o Japão, a Alemanha, a
Austrália e o Canadá, todos eles países que têm amplas atividades
_nucleares? O Japão, inclusive, possui tecnologia de emiquecimen-
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to a laser, por exemplo, possui acordo de salvaguardas abrangente.
cialmente da boa-fé e da cooperação das partes envolvidas e que
O argumento que se ouve constantemente é no sentido de
sem o consentimento do Estado-parte nada lhe pode ser imposto,
que a Agência de Energia Atômica evidentementé não é composta
mesmo porque o nome dos inspetorcs e: o momento das inspeções
por seres extraterrenos; ou seja. eles têm nacionalidades c por isso
tem de ser por ele aprovados.
podem, embora vindo ao pais com detertn.inada fmalldade explíciA execução do acordo, uma vez em vigor, dependerá da
ta, realizar algo ilícito, algo-que extravasaria os objetiVos do acorconclusão de arranjos subsidiários. Este é um ponto que despertou
do; por ex(;mplo, algum tipo de espionagem industrial. Essa situa- especial preocupação e foi objeto de discussã.o particularniente
ção, que é cxplicitamcritc excluída pelo acordo. é a mesma situa- densa c profunda, não só na aucliência pública da Câmara, mas
ção em que se encontraria uma empresa comercial que pedisse a
também no contato que tivemos o Almirante Flores e eu com as liuma fmna- como a Empresa Price Water House -,para fazer uma deranças de todos os partidos na Câmara dos Deputados. A próxima reunião para discussão dos arranjos subsidiáriOs está prevista
auditoria em suas contas e depois descobrisse que um dos fll:u.cionários da Pricc Water House _era um espião de uma fuma concorpara: os dias 29 e 30 de novembro e 1o de dezembro em Viena. Esrente. Não há dúvida que o risco é uma margem que· sempre existe,
ses arranjOS dizem respeito à maneira como serão efetuadas em
mas tanto quanto previsto pelo acordo, ele é absolutamente minisetiS pormenores as sal Vaguardas previstas n-o a:cordo.
mizado.
Depois de uma primeira sessão negociadora formal, realizaUm dos aspectos do Acordo Quadripartite, que foi minucioda em setembro, no Rio de Janeiro, tenho a convicção de que, pe~
samente negociado e que constitui uma vitória para-a eq-tiipe nego- los prlricípios basilares do Acordo Quadripartite, nenhum dos nosciadora de brasileiros, entre os quais se inclui o Dr. Bernardino
sos interesses nacionais será adversamente afetado por um instruPontes, que está presente, é o art. 13, que isenta atiVidades ligadas
mento que nada mais é do que a codificação, em termos -ae aplicaà propulsão do âmbito de aplicação das salvaguardas tais como deção prática, do acordo que_llie deu origem. De qualquer forma, refthidas no acordo, o qual remete para arranjos l.'speciais a serem
gistro que no projeto de decreto legislativo do Seriado Federal há
negociados no futuro a maneira como serão contabilizados os maum parágrafo único que recorda que estão sujeitos à apreciação do
teriais nucleares utilizados, com vistas à propulsão de qualquer Congresso Nacional os arranjos subsidiários está prevista para oS
tipo de veículo.
dias 29 e 30 de noverilbi'o e 1o de dezembro em Viena. Esses arEssa, se entendo bem, o Prof. Bernardino poderá, confirmar, ranjos dizem respeito à maneira como serão efetuadas em seus
é uma cláusula singular de que nenhum outro país dispõe e que pormenores as salvaguardas previstas no acordo.
claramente protege a possibilidade de termos o projeto que tanto
Depois de uma primeira sessão negociadora formal, realizaprezamos, o submarino nuclear e todas as etapas de enriquecimen- da em setembro, no RiO de Janeiro, tenho a convicção de que, peto que são correlatas a esse projeto.
los princípios basilares do Acordo Quadriparlite, nenhum dos nos:De acordo com esse ponto de vista, o projeto de desenvolvisos interesses nacionais será adversamente afetado por um instrumento do submarino movido à propulsão nuclear, a cargo da CO- mento que nada mais é do que lhe deu origem. De qualquer forma,
PESP, está devidamente resguardado. É necessário salientar que registro que no projeto de decreto legislativo do Senado Federal há
principalmente depois da descoberta do programa paralelo do Ira- um parágrafo único que recorda que estão sujei_tos à apreciação do
que, que por sinal é signatário do TNP. coisa que -o Brasil não é e Congresso Nacional os arranjos subsidiários e quaisquer atos que
do qual a agência de Viena não tinha -conhecimento, verifica-se
impliquem revisão do presente acordo, bem como quaisquer atas
uma tendência para o fortalecimento das salvaguardas, tendência que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, acarretem
essa que no futuro pOderá acarretar incJusive o cerceamento de no- compromissos gravosos ao património nacional. De qualquer mavas atividades ligadas à propulsão nuclear, o que, felizmente, não neira, está prevista a apreciação pelo Congresso Nacional desses
é o caso dO nosso acordo. Daí a necessidade e a conveniência de arranjos.
se aprovar o quanto antes o Acordo Quadripartite, que continua
Pensar que o acordo poderá vir a ser desvirtuado em detrimento dos objetivos a que aspiramos equivaleria a fazer pouco da
baseado nos conceitos tradicionais de salvaguardas.
A postergação;com base_em dúvidas, algumas segurament~ capacidade dos negociadores brasileiros e do próprio profissionalegítimas, mas que espero seja- dirimidas nesta audiência pública, lismo dos representantes do S_ecretário_da Agência. As dfsCussões
poderia ter efCitos nefastos para os esforçOs nãCionais de desenvol- ainda não se encerraram e, como é normal em tais circunstâncias,
vimento da energia nuclear para f'ms pacíficOS.
perduram pontos de divergência, tais como o envio à Agência de
Um dos pontos do acordo que poderia, em princípjo, dar informação sobre o desenho de. novas instalações, pontos esse_s
margem a algum tipo de preocupação tem a ver com as chamadas que certamente encontrarão equacionamento quando da retomada
inspeções especiais. Estas se dariam quando as informações fõrnc- das negociações. Afmal, se houvesse acordo sobre tudo, não havecidas pelo Estado-parte não coincidissem com os registras e dados ria sequer a necessidade de se negociar.
Devo dizer que a postura f'rrmc e de vigilância do Congresque a agência dispusesse. Ora, ainda que o Brasil se encontre em
situação semelhante, o acordo explicitamente reza que evéntuais SO Nacional na realidade é um elemento que fortalece a mão dos
inspeçõeS especiais estão sujeitas ao resultado de consultas entre o negociadores brasileiros. Parece-me que este ~ um ponto da maior
Estado-parte, a Agência de Energia Atômica e a ABAC, além de importância e que deve ser ressaltado.
terem que ser aprovadas pela junta de governadores da Agência de
Seja com~ for, os arranjos subsidiários não poderão ser imEnergia Atômica, da qual evidentemente o Brasil é membro.
postos, mesmo porque devem ser eles ser aprovadás pela Junta de
Basta termos em mente _o exemplo da República Popular e Governadores da AIEA, da qual o Brasil é membro atuante.
Democrática da Coréia do Norte, que apesar de todas as pressões,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de me referir agora a
inclusive do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não foi -outrO texto objeto de exame desta Comissão. As mesinas circuns- _
ainda objeto de inspeção especial, embora já há muitos meses te- tâncias que ensejaram a negociação do Acordo Qu_adripartite pernha a agência in-dicações de que esse pafs empreende atividades mitiram também o início do processo para colocar em vigor o Tranucleares não declaradas.
tado de Tlateloclo. Coino é do conhecimento de V.Exas~ o BraSil
Em suma, é importante ter presente que á eficácia de um assinou esse tratado em 9 de maio de 1967 e depositou seu instruacordo de salguarda, tal como o Acordo Triparti te, depende essen- mento de ratificação em 29 de janeiro de 1968. Devo lembrar que
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as primeiras proposta.<; em relação a·o Tratado de Tiateloclo foram
feitas pelo Brasil ainda na época em que o Minístró-San Thiago
Dantas, grande propugnador de uma política externa independente,
estava à testa da diplomacia brasileira. De modo que o objctivo de

desnucleariza.ção a nossa região, no qual se insere o Tratado de
Tlatelolco. é tão antigo quanto a política externa do Brasil.
O tratado porém não entrou em vigor para o -Brasil visto que
o Governo brasileiro optou por aguardar o cumprimento dos rcquiw
sitos contidos no parágrafo primeirõ-do art. 28 do próprio tratado,
a saber:
A) Assinatura e ratificação do Tratado por todos os Estad_o_s
situados em sua zona de aplicação.
B) Assinatura e ratificação pelos países que mantêm território sob sua responsabilidade na área do Protocolo n° 1, pelo qual
se comprometem a aplicar o Estatuto de Desnucleari,zação nesses
territórios.
Este é, por exemplo, o caso de potências coloiDais que ain~
da tinham territórios aqui e que tinham que assumir compromissos
em relação aos países membros do tratado.
C) Assinatura e ratificação pelas potênCias-nucleares do
Protocolo n° 2, anexo ao tratado, e pelo qual se comprometem a
respeitar o Estatuto de Desnuclearização na área compreendida
pelo instrumento.
D) Conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais de salvaguardas com a Agência de Energia Atômica:
O Brasil poderia, como fiz eram outros países, ter dispensado o preenchimento de tais requisitos, conformé dispensado o
preenchimento de tais requisitos, confornie cláusula disposta no §
2° do art. 28, que daria ao País_ essa faculdade. À época, o Governo
brasileiro. acertadamente, julgou conveniente não fazê-lo. O contexto internacional era marcado pela guerra fria e a lembrança da
crise dos mísseis ainda estava forte e o contexto regional era condicionado pela atmosfera de desconfiança predominante, inclusive
nas relações Brasil-Argentina.
A não entrada em vigor para o Brasil do tratado não impediu contudo que o País durante todos essc_s anos respeitasse o e_spfrito do instrumento.
A evolução da situação inteniacional-,-especialrnerite o fmal
do conflito Leste-Oeste, e da situação regioilal nos _últimos anos,
trouxe diversos desdobramentos positivos. Com efeito, Brasil, e
Argentina passaram a desenvolver intensos programas de cooperação e ·aruação conjunta, que incluíram o comproiirissó forinal do
uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, consagrado no
Tratado Bilateral, firmado em-18 de julho de 1991, e a Agência
Brasileira e Argentina de Contabilidade e Controle - ABAC - e a
AIEA, assunto que já foi objeto da primeira parte da minha exposição.
Outra evolução fundamental foi a decisão da França, último
pais com território sob -sua re-Sponsabilidade na região do-Tratado.
de ratificar o Protocolo n° 1. A decisão foi formalizada em 24 de
agosto de 1992. Adiconalmente, registram-se claros sinais de mudança na atitude de Cuba, que tradicionalmente resistia ao Tlatelolco no sentido de que estaria disposta a aderir a esse instrumento
tão logo o Brasil, a Argentina e o Chile, únicos signatários que não
tinham lançado mãO da cláusula. de dispensa, o pusessem em vigor.
Nessas condições e consoante o acqrdado na Declaração de
Foz -de lguaçu sobre Política Nuclear Comum, a plena entrada em
vigor do Tratado de Tiatelolço passava a ser objetivo comum e o
prioritário dos Govemos brasileiro e argentino e também do chileno.
Aliás, na sem.aila passada, o Congreso argentino ratificou o
Tratado de Tlatelolco e tenho notícia de que proximamente isso
ocorrerá també-m no Chile, o que deixará o Brasil numa posição
singular, pois, além de Cuba, será o único País latino-americano a
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não ratificar o Tratado de Tlatelolco.
Para a c-onsecução desse objetivo seria riéceSsârio prelimnarmente inocorpora emendas ao Tratado de Tiatelolço, as quais,
sem alterar seus principias e objetivos, retificariam imprecisões
técnicas que tomavam ou dificil a sqa aplicação ou suscetível de
utiliZação indevida Esse era o ponto de vista tambêm compartilhado pelo Chile. Desenvolveu-se, então. um processo de consultasnão creio que seja necessário entrar em detalhes sobre o mesmopelo qual foi possível obter, posteriormente, por aclamação de todos os demais membros da Organização para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e Caribe - OPANAL -, a aprovação dessas emendas.
.
No processo de elaboração das emendas, o Governo brasileiro procurou atender essencialmente à preocupação de preservar
ao máximo a confidencialidade das informações referentes às nossas atiVidades nucleares e evitar a manipulação com fms políticos
dos mecanisiDás de inspeções instituídos no Tratado. Deve se dito
que o Tratado de Tlatelolco, que fci assinado há muito tempo eratificado pelo Congresso Nacional, embora não tenha sido posto em
vigor devido a não utilização da cláusula de dispensa. tinha entre
os seus dispositivos sobre inspeção cláusulas muito mais intrusivas na realidade do que as que normalmente adota a própria Agência de Energia Atômica e até me-smo o TNP.
De modo que o Brasil já tinha aceito hà muito tempo cláusulas muito mais intrusivas e que pennitiam certa exploração poUticã. Isso foi justamente o que conseguimos ·agor~cmodificar com
as emendas. Apenas para exemplificar, o§ 2° do art. 14 visa arestringir o· envio, à OPANAL, das cópias dos relatórios env-iados pelas partes contratantes à Agência. daqueles relativos a matérias que
~jam relevantes para o trabalho de Agência. Pela sua v~rsão original. a OPANAL deveria receber cópia de todo relatório envi3.do à
ElA. A emenda ao § 3° do mesmo artigo visa a controlar a transmissão a terceiros das informações a serem fornecidas pelas partes
contrantes à ElA e à OPANAL, sujeitando essa transmissão ao
cons_entimento ex pressa das partes contratantes, o que antes não
ocorria.
A emendas ao art. 15 objetiva qualificar as informações
complementares que poderão ser solicitadas pelo Secretário-Geral
da OPANAL. Pela nova versão, apenas aquelas referentes a eventos ou circunstâncias extraordinárias relativas ao cumprimento do
Tratado poderão ser solicitadas. Ai também existe o objetivo de
reduzir o grau de instrusão que havia no Tratado de Tlatelolco.- Na
forma original, o Secretário-Geral da OPANAL põderia solicitar
informação complementar ou suplementar sobre qualquer evento
ou ciicunstâncias relativa ao tratado. A emenda ao art. 16 visa a
consolidar e racionalizar o mecanismo de inspeções especiais instituído Pelo Tratado- estou referindo-me sempre ao Tratado de
Tiatelolco -,o qual se prestava a uma utilização abusiva e politizada. As emendas não agregam nenhuma instância de verificação,
definem um meCanismo consuQstanciado_de análise das justificativas de eventuais pedidos de inspeção especial e atribuem à Agência mandato exclusivo sobie a execução das ditas inspeções, cujo
desencadeamento-dependia originalmente do arbítrio de qualquer
país e, portanto, prestava-se a uma alta politização, no caso de
eventuais controvérsiaS ou -coriflitos- políticos na região e poderia
fi"c3r a cargo de órgão de natrueza política e não técnica. POde-se,
portanto , concluir que o interesse brasileiio é mais bem ~rvido
pelo tex.to emendado do que pelo texto original.
Nessas condições,. parece de grande importância a aprovação das emendes pelo Congresso Nacional, a qual permitirá, medianJe a declaração de dispensa dos requisitos contidos no art. 28,
§ 1°, a plena entrada em vigor dq Tratado de Tiatelolco para oBrasil. Esse passo consolidará, perante a comunidade internacional, o
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frime comprometimento do Brasil com a não-proliferaÇão nUclear,
atrav6s de nossa inoorção num regime de um Tratado não discriminatório e equilibrado.
Gostaria. agora, de comentar quais vantagens de entrarmos
para esse Tratado. Até agora, limitei-me a abordar por que não vemos inconvenientemente mais- sérios à sua adoção.
Por que, aprová-los? Se eles não prejudicam os interesses
fundamentais do Pafs - como espero ienha ficado demonstrado de que maneira eles promovem?

Afmal, podia-se pensar que, na ausência de um acordo de
salvaguardas com agências, o Brasil poderia continuar a desenvolver suas atividades nucleares, como tem feito até agora, sem usar
importantes óbices que tem encontrado. Penso que acreditar nisso
seria laborar em ilusão.
E para explicar a necessidade de aprovar o acordo e as
emendas de Tlatelolco, gostaria de vOltar ao que mencionei no iní~
cio-de minha exposição, sobe a sua importância crucial, no contex~
to da política exterior brasileira e dos esforços que a diplomacia e
outros setores da sociedade estão empreendendo, com vista a inse~
rir o Brasil, positiva e atiVamellte, na c-ómunídaâe internacional, da
qual devemos ser um ator relevante no processo_e_transformações
mundiais, ao invés de mero expectador ou de termos posturas ex~
clusivamente defensiva retraída.
Há de ter presente, antes de mais nada, que vivemos um período de profundas transformações no c_enário.iri.~·ãêtôD.al. em
que a bipolaridade despareceu. Queiramos ou não, _esse é ~_dado
da realidade que um país responsável, como o_ Brasil, não pode
deixai de levar em conta na exçcução da sua política externa.
Enfrentamento Leste-Oeste, que dominou
relações int_e_r~
nacionais por quatrO décad_as', deu lugar a uma _ordem- ou desordem. se proferirem.:., em que as incertezas de outrora chocam-se
com a realidade de_ comportamentos e não se coadunam como estrutura baseada na competição estratégica em nível mundial.
Hoje, pelo contrário, o que se vê é um consenso entre as
grandes potências, com o objetiVo de conferir às felações internacionais o mínimo de previsibilidade, de modo qUe, -possa ainda influir sobre elas, na esfera de seus interesses. Es_s~ é um fa~o inquestionável e inc_ontestável.
Como eu estava dizendo, antes da reunião, ·o Brasil não escolheu desenhar a ordem mundiaL Não fomos nóS que i.Jiterriãciónal que vem se formando nos últimos anos. Isso é__Um _dado da r_ealidade, na qual podemos influir, até certo pontO, mas que lemos
também de aceitar na sua essência.
Eu diria que algumas mudanças são transcendent_ais nos
anos recentes. Não vou me estender muito, mas, por exemplo, há 4
ou 5 anos atrás, a França e a China não eram signã.tários do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o que abria oportunidades, inclusive, de cooperação com esses países na área nuclear, que hoje já
não existe.
Mesmo os países que eram signatários tinha um comporta~
mento muito mais flexível. A Alemanha teve com o _Brasil uma
afitude - não discutir o mérito do acordo - IDas teve uma atitude
muito aberta, digamos assim, -muitO fl.exivel, quanao foi negociado
o Acordo Nuclear BrasiVAlemanha, limitando, inclusive, as salvaguardas às atividades especificas do acordo.
__
Hoje em dia, para continuação de qualquer tipo de cooperação que se queira ter com quãlquer desses países, a primeira exigência que se faz é saber se o- país tem salvaguardas abrangentes
com a agência de energia atôrn.ica.
_
_ ..
Essa é uma mudança central. Gostaria tainbêm de as-sinalar
um outro aspecto, que pude testemunhar nas minhas atividades
como Embaixador do Brasil em Genebra e representante na Conferência dos Armamentos, a qual inclusive presidi em janeirO deste
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ano. Hoje em dia, quando se fala em desarmamento- o desarma~
inento é um objetivo no BrasiL sempre desarmamento - o desarmamento é um objetivo no Brasil, senlpre foi, queremos inClusive
obter os benefícios que possam provir um mundo mais desãnnado
.... o conceito central é verificação. A palavra desarmamento não
existe desligada mais do termos verificação.
O Acordo de Armas Químicas, da qual o Conselheiro Felí·cio aqui pres-Cnte participoU ativarnente, é-i..uD.-e-,c.emp10 -disso. É
importante, porque é o primeiro acordo que proscreve totalmente
uma categoria de arma de substituição de massa e, ao mesmo tem~
po, prevê um sistema de verificação.
-- ---As críticas que são feítas, poi exemplo, aos Acordos de ARmas Biológicas residem justamente no fato çleles_ não_ teiem __um
sistema e verificação. E as críticas feitas h(_)je em dia a_o próprio
TNP, pelos próprios paises TNP, é que o sistema de verificação é
inadequado e ineficaz, como fiCou comprovado no caso do Iraque.
Então, não escapamos - digamos - dentro deste_ contexto
internacional modificado, em que há um conseso entre as grandes
potências, não digo potênCias nucleares, mas entre as grandes potências tecnológicas, de que a transferência de tecnologia, não só
no campo nuclear, mas em outros campos - porque, como os senhores sabem, os campos de alta tecnologia, todos eles, de alguma
maneira, se inter-relacionam - esta condicionada à existênCia de
certas garantias do uso pacífico da tecnologia s_ensível. E, de todas
as tecnologias sensíveis, a mais sensível, evidentemente, continua
sendo a nuclear.
Então, -há ai uma questão que é preciso ter preSente, não
quero defender ideologicamente um modelo_ ou outro. Çreip que o
Brasil poderia- se quisesse, não_ sei se poderia. mas enfi:ffi é uma
possibilidade pelo menos teória- ter optado por um modelo totalmente_autárquico. Não sei que resultados teríamos, mas ess_e não é
o modelo que o Brasil tem adotado, nem em relação à sua economia neril em relação ao seu desenvolvimenlO~teCnológico.
Parece imposSível, hoje eln di3:. desenvolver tecnologia espacial, desenvolver biotecnologia, desenvolver área de informática, desenvolver tecnologia nuclear. sem algum tipo de cooperação
internacional.
E é preciso ter presente que, como não vivemos ina.is num
mundo em que podíamos explorar as hrechits criadas pela gUerra
fria, as brechas cri~das pelas atitudes divergentes da França e da
Ch~rú - a ilão ser que queiramos ter uma coopefaçãó exclusiva
Com Israel, talvez, se por acaso se dispuser, como até_ a África do
Sul, que já tem explosivo nuclear e que assinou o TNP. Como não
existem essas brechas, temos que fazer uma opção: _ou desenvolve~
mos a nossa tecnologia ao mesmo tempo_ que, de alguma forma,
maiiteihos a Cooperação de garantias com relação ao uso efetivamente pacífico que vamos fazer das tecnologias sensíveis, a começar pela energia nuclear- ou tomamos o caminho da autarquia.
--creio que não cabe a IllÍI:Q., como Ministro do Exterio!, definir o modelo nacionaL Mas não parece que seja essa a Ópção que a
soc;_iedade brasielria, que o Goveri:J.O brasileiro, o Estado brasileirO,
independentemente até_ dos vários governos que têm se sucedido,
esteja fazendo.
A pergunta que caberia fazer é se nossas negociações, em
relação ao Tratado Quadripartite de Tiatelolco, significa que o
Brasil abriu mão dos princípios tradicíonalmente que nortearam a
siti.iação internacional. A resposta, no meu entender, é certamente
não. E, evidentemente, isso se demonstra com clareza, quando sabemos que negociamos um acordo de salvaguardas com a Agência, mas não instruímos, não aderimos aó TNP que continuamos a
considerar um tratado desequilibrado e_injusto.
--O que importa, no mundo em que vivemos hoje, é identifi~
car os interesses do Brasil e procurar promovê-los nas circunstân~
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cias que :rios são oferecidas. Foi o que buscamos. com êxito, a meu

ver, nas negociações- do Acordo

Qu~dripartite-

e o que estamos

buscando - e tenho a certeza de <i,ue tainbérri Com ê:di().: riã- dos
arranhes subsidiáriOs-. - ---0 fatO- e qiúfiiillgrléril s·e iluda a respeito- é que na ausên~
cia de um acordo de salvaguardas coiD as agências de energra ãtô~
mica- cOmo eu já-disse- estará fehcaa ao Brasil as cooperação-fu-

temaciOnãl, não só para uso pacifico--do átoino, ·mas, lambêm, em
várias outras áreas de tecnologia de ponta.
Se, por um lado, a conclusão do acordo não garante ipso
faCto, a transferência "de tecnologia nuclear para o Pais, - isso é um
ponto que, para mim, ··com- toda c-andura, faÇo questão de frisar,
porque, às vezes, se faz a pergunta,- mas O fato de- O Brasil assinar
o a-cordo quer dizer que vamos nisso. Na realidade, a assinatura
desse acordo, como foi a assinatura-de armas químíCã.s, que se encontra tambêm sob _a apreciaçãõ do CongressO -Nacibilal, é para
entrru no jogO, não é para' ganhar o jogo. Ganhar o J'?So vãi-depender eh qualidade de nossos negociadores. Agora, se não entrarmos
no jogo! perdemos por 'WO"". Essa a 'Única certeza qUe iénho~-Conseguirmos a tecnologia vai depender da nossa capacidade de definir bem os objctivos e da capãCidá.de de negOCiarmOs
bem como os nossos principais'pã.i'CeiróS, inclusive, aproVeitandonos, aí sini,- das d.ifei'ençaS eConôinicas que existem -:ó.CIS ·-Estados
Unidos, Japão, Alemanha, França, China, enfim-os grarides parce~
ros que nos podem fornecer tecnologia. Porque há entre eles dife~
renças de natureza econômica, diferenças de interesses cot1.)ereíãls,
que podem ser explorados. Mas há, também, entre eles um consenso, hoje em dia absoluto, em não abrir tecnologias ·sensíVei'S, -~em
garantià.s de que o seu uso não será desviado para a áiea militar:
Isso pode ser lamentado ou não~ mas é um fatO da realidade
internacional.
Na realidade, aprovando o Acordo, vamos dificUltar a tarefa
daquelas potências que gostarian1 que o _Brasil permanecesse coo
um país atrasado, sem participar de forma dinâmica· e COD.stiutiva
do concerto dás nações. E estarlamos -retiiilndO-um ·preteXto para
que nos seja oferecida tecnologia avançada.
Mais uma vez, repito, quando se fala ofereCida, riãO quer dizer dada, nós também nãó temos ilqs,ões- para -issO.- Mas até para
comprar essa tecnologia, como sabem aqueles que conviveiarri,
por exemplo, com o problema da EMBRAER, é preCiso, boje, que
haja garantias.
-CitO O~cã.SO da EMBRAER,~-pOTque fof Uirl caSO-qüe·se-ãirastou durante anos, anos e anos. E, afinal resolveu-se da maneira
mais triste, que foi pelo estado semifalimentar da EMBRAER, o
que impedeiu de comprar o supercomputador, de modo que a
questão desapareceu.Devo dizer qUe, como txabalheri riO MiJ:ljsté_rió_ da Ciêncüi e
Te_cnologia, partid(>ei · itiVam"eiite- de algumas negociaÇões para
c-ompra de computadores de alta capacidade, computadores com
processamento paralelo. vector facilities, ·coiriá-eles -cniinã.----;e~-em
determinado momento,- não só coril.putadores, mas (aiíJ.bém outros equipamentos - visitei o Japão com o objetiVO de adquirir
para o· Instituto de Pesquisa EspaciaiS uns-inifri.ú:n6iilQS.:...-n:ãO sOu
um técnico-- mas eram instrumentos que controlaVam a--áfifude do
satélite, a chamada atitude do satélite, porque terià' Sido negado pelos Estados Unidos.
E, conversando com empresários japoneséS, ·qUe produziani
o equipamento, vi que, apesar de todo o seu desejo comercial, eles
não podiam forneccê-lo, porque estavam am._arrad.os por acordos
com oes Estados Unidos também._
Então, a idéia qtie- se-poSsam -romper eSsas brechas políticas,
no que diz respeito a eSse consenso sobre o uSo de tecnologia Sensível, a meu ver, é uma ilusão.
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Volto a repetir, isso não qtter dizer que, dadas as garántias
básicas, não possamos tentar nos valer das diferenças econômícas
entre eles. Porque aí estariamos·participando do jogo .
. Sr. Presidente, peço desculpas por ter me estendido até mais
do que o meu texto previa, mas é porque, de alguma maneira, esse
assunto para -mim tem um interesse muito especial, não só como
IYfinistro do Exterior, mas tâmbém até mesmo pela minha experíêD.Cia e peto meu passado ligado à área tecnologica, pela qual
luto com especial carinho.
Apenas para fmalizar, gostaria de fazer um comentário e depois, evidentemente, poderia respoilder a perguntas.
- -- Um deles é repetir algo que já fór dito no início. Na rcalídade, o Brasil ao assinar o Acordo Quadripartitc, sobretudo com a
garantia de que também os arranjos subsidiáriOs serão objCtOvs õe
apreciação pelO Congresso Nacional- o que foi jUSiairiente- resultado do nosso acordo com as lideranças na Câmara dos Deputados
-a assinatura desse Acordo não faz máiS do Que dar à comunidade
internacional, dentro do espírito que boje em dia preside os assuntOs-:re1acionados à segurança e ao da verificação, dar a essa comunidade as garantias daquilo que já dissemos· e esCrevemos ha
Constituição e que vamo~ fazet.
- -- Na realidade é como ui:na empresa que diz que a sua coiliabilidade é saudável e chama uma auditoria externa, p?(a ·qoe o
mundo também saiba que a contabilidade é saúdãvel. Esse é um
pori.tõ esSCriciat
- Outro ponto que eu queriâ. mencionar e não estaa na· minha
exposição, ma"s Vejo que alguma dúvida foi leVantada sobre ele antes, refere-se ã ~uestão Tiatelolco com o acordo na Agência. Porqú-e~a-periurtta -poderia ser feita: P6r que v·amoS à.proVaitiós então
antes o Tiatelolco, que é um- acordO com a Agência depoi~? A resposta que me Parece clara, mas evidentemente-CiiVolVe O conhêcl:mento técnico da matéria, -é que o próprio Acordo de Tlatelolco
p_reyê que em seis meses os -países são obrigados assinar um acordo com a· Agêlléia.
--Então, a decisão dos Governadores brasileiros e argentino
fOi ele negociar _3ntes com a Agência :de Energia Atómica, para pode"! negociar um· âcordo suí geriéris; s-em urn.ã·pressão, pelo menos
taxativa, de tempo. Houve uma cCrta acele"raç·ão das taXa.tivas -ithp_o~!:_a por nenhum oUtro acOrdO. o- que ncis-~pe-rmitíu, incluSive. ter
um-acordo corri as caracteríslicãi que- teiri.. Isto é, ·a-presença da
agêilCia.brasile"ira de cooperação e cotnrole, que só tem um outro
DiOdelo no murido, que é o acordo da agência com países europeus. através da EURATON, uma coisa absolutamente inédita, um
ãCõi-d(i-que prevê explicitanlE::iiiC ·a pOSsibilidade de mantermos a
propulsão nuclear para o nos·so submarino, que também é algo abSolutamente inê'díto, e que tãl_vei, "tendo assfuado antes Tiatelolco,
estando obrig~os por um. prazo fatal, porque é uma obrigação do
próprio Tratado de fatal, porque é uma obrigação do próprio Tratado de Tratelolco ter um acordo em 6 meses, talvez não conseguíssem.Oi:C:A Vetdade é que coisas foram obtidas.
Sr. Presidente, essas são as minhas observações, mais de
natUreza polítiCa do que técnica: Como lembrava o Dr. Bemardi:UO, êj_üe acom:Pâribou em algUmas negociações na época em que as
_ conduziu com--os argentinos, no início desse processo, evidentemente não sou um téc.nico na matéria, louvei-me sempre na opinião--lécnica dbs funcionários- dã. CNEN, das pessoas da Marinha
que nOs acOmpanhavam, depois me afastei do processo Marinha
que nos acompanhavam, depois me afastei do processo para ser
Embaixador em Genebra.
_ _Mas o ltamaraty continua sempre a ter a mesma atitude,
éOinO ontem lembrava um Ministro da Guiana, o Ministro do Exterior tem que entender um pouquinho de tudo, mas não muito de
tudo. é impossível. Os elementos técnicos sempre nos foiam dado.c:l
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pela assessoria quer da _Comissão de Energia Nuclear, quer da rvlarinha, enfrm aqueles setores - da SAE mais recentemente - que
mais diretamente estão envolvidos na substância da matéria.
O quadro político foi o que procurei desenhar, e, obsviamente, estou disponível para qualquer perguntas que seja feita,
apenas peçoa indugência se algumas perguntas forem excessivamente técnica, para que os meuS colaboradores, na parte da tarde,
pudessem respondê-las, pois o meu conhecimento é de natureza
mais abrangente e não tão detalhadas.
O SR. PRESIDENTE (lrapuan Costa Júnior) - Esclareço
aos Srs. Senadores _e_ demais presentes que a estrutura da reunião
previa as exposições na parte da manhã e os debates na parte da
tarde. Mas o Sr. Ministro terá. que cumprir uma agenda internacional com o Presidente_da Guiana e dispõe ainda de uns 15 minutos.
Se V. Ex~ preferirem dirigir as suas perguntas diretamente ao Sr.
Ministro _e ·não ao Embaixador_ Viegas, que estará aqui ria parte da
tarde fazend_o_as vezes do Ministro, poderão se inscr~ver.
Com a palavra o Senador Dirceu Carneiro. _
O SR. RELATOR (Dirceu Carueiro)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, participantes dessa audiência pública,
Ministro:
Gostaria que V .ex, que já abordou um do_s .aspectos bem
potuais em termos de dificuldades, desvantagens de o nosso País
não ter aderido a esse Tratado, com exemplo do Japão em relação
ao equipamento d_o_ satélite, discorresse sobre os ..qutros aspectos
que já tenham dificultado o nosso País em consegpir tecnologias
sensíveis ou algo nesse sentido.,
O SR. CELSO AMORIM- Sr. Senador, durante os anos de
1985 a 1988, fui Secretário de Assun_tQs_futemacjonais no Ministério da Ciência e Tecn.ologia. Naquela ocasião, pãrti~ipeí de várias
negociações intgemadcnais, toôas_ elas complexas~ Em graus_ diversos dependendo do assunto, eu estava envolvid-o, -~10 caso do
Instituto de Pesquisas Espaciais mais diretamente, porqUe ele era
um órgão do ~stério da Ciência e Te<:nologia.
EStive presente também em negOCiações de Sompra de equipamento de um supercomputador da IBM PARA A !'etrobrás. Participei das negociações iniciais para" Cómpra de um silpercomputador pelo própiro Instituto de Pesquisas Espaciais. Presenciei, já em
outra .capacidade, quando estava como Diretor 4o Departamento
de Assuntos Econômicos do Ministério_ das Rel~ções Exteriores,
das negociações em tomo de um computador que a EMBRAER
desejava adqurir. E também tive c:ontatos diretos presenciei,_já em
outra oportunidade, quando estava c_omo Diretor <;19. Departamento
de Assulltos Econômicos do Ministério das Relaç_Oes Exteriores,
das negociações em tomo do computador que a Ei:nbraer desejava
adquirir, e também tive contatos dir~tos no que diz, reSpeito à. cooperação nuclear, tanto com a Alen;tan.ha quanto_com os Estados
Unidos.
Vou me referir primeiro à cooperação nuclear, porque é a
mais direta. Com os Estados Unidos, o ponto um, e qualquer pessoa da área nuclear será capaz de conrrrmar isso, para qualquer
tipo de cooperação, é a existência das salvaguardas abrangentes.
Talvez com alguma exceção em temas que digam respeito a pontos muito pouco sensíveis, relativos à segurança de iristalações,
questões que, de certa maneira, estejam muito poucO.
Eu não conhe<:eria os detalhes, mas para qualquer cooperação um pouco mais ampla, a condição número um_ era a existência
de acordos abrangentes com a Agência de Energia Atômica, ou a
assinatura do TNP. O Brasil optou por não asSinar o TNP.
Com a Alemanha, como _eu disse, no primeiro momento, a
cooperação foi bastante fluida. Não participei dessas negociações,
mas tenho o conhecimento que todo diplomata razoavelmente informado possui sobre o tema. Sei que os acordos eram de salvagaurdas apenas para as atividades que decorriam dQ Acordo, e não
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se salvaguardas abrangentes, isto é, não compreendiam todas as
instalações nucleares do Brasil. Progressivamente essas condições:
foram se tomando mais rígidas, e a possibilidade de renovação dos
acotd.os: ou até mesmo do cumprimento das etapas já previstas nos
acordos anteriores passam a ficar sujeitas à condição de, mais uma
vez, ou a assinatura do TNP ou haver Acordo de Salvaguardas
Abrangentes.
É preciso até dizer, nesse contexto, que o Tratato de Tiatelolco, do ponto de vista ~a América Latina, é muito importante,
porque tem um valor político muito grande; do ponto de__ vista do
resto do mUI!dO, entreta.Q.to, ele_ só interessa porque ele obriga també:r;n a ter o Acordo-~ S~vaguar4as Abrangentes, porque ele_é_ um
instrumento que força a dar o passo seguinte.
Dizer 1 Nós assinamos Tiatelolco, nós o respeitamos não
convence as pessoas. Eles querem o TNP ou o Acordo de Salvaguardas Abrangentes. Qualquer pessoa que participou de qualquer
negociação na área nuclear poderá confrrmar o que _eu disse.
-Além desses dois casos específicos de_ cooperação na área
nuclear, presenciei e particiPei, em graus diversos, de outras negocjações, como disse a V.Exano-início, relacionadas. em geral, com
equipamento de alta tecnologia e, mais frequentemente, com supcrcomputadores.
Posso garantir a V.Ex~<que o acordo que a Petrobrás assinou
ç_QIPA_WM_para ter um supercomputador vai muito além, em matéria de _intrusão na nossa :s.oberania, do que vai o acordo com a
Agência de Energia Atômica. Por quê? Porque justamente por não
te~ ~s outras garantias; por não sermos signatários nem do
1NP nem termos o acordo abrm;tgente com a Agência de -Energia
Atômíca, eram estabelecidaS, para cada caso, condições específicas. E essas condições são muito mais laboriosas para se negociar
-- levou-se dois anos para negociar, creio eu - o Ministro Castro
Neves que, na época, era do Conselho Nacional Ministro Castro
Neves que, na época, era do Conselho Nacional de Segurança, poderá testemunha; e elas eram muito mais intrusivas, até com uma
espécie de diário de bordo que intrnsivas, até com uma espécie de
diário de bordo que informava quem entrava no computador, para
saber se havia algumas pessoa que pudesse estar ligado a um país
11
hostil11 '. Na época vivíamos o fim da guerra fria. Foi um acordo
muito mais difícil de negociar, e o argumento inicial, não vou diur que seja o único, nem quero também ter a ilusão de que, uma
· vez havendo o acordo quadripartite, tudo isso se remove estaríamos numa situaçãp mais cômoda para negociar isso ou para buscar
alternativas con: outros países.
_ Dou esses dois exemplos. Como eu disse, houve o caso da
- EMBRAER, que infelizmente se resolveu de maneira triste, porque, em estado semifalimentar-falimentar, com grandes dificulda~s. acabou desistindo do su_percomputador que queria comprar.
Mas também se arrastou por 3 ou 4 anos. Creio serem esses os
exemplos que mais imediatametne me vêm à mente. Mas eu queria
tambÇm dizer que, além desses temas, todas essas questões se interco:~;o:unicatn, e toda cooperação, por exemplo, na área espacial,
que é fundamental, inclusive, para a nossa Aeronáutica desenvolver a tecnOlogia dos lançadores. pode esbarrar em restrições relativas à tecnologia _espacial específica, mas também será contaminada pelas restrições ligadas à tecnologia nuclear.
Esses são exemplos que eu p:xleria citar. Volto a afirmar,
não quero parecer ingênuo, achar que o fato de ass_inar_os_acordos
vai fazer jorre tecnologia para o Brasil. Mas nós teremos condições de entrar em jogo. Ganhar será outra questão.
O SR. RELATOR (Dirceu Cameiro)- Sr. Ministro, e quanto à possibilidade da espion,agem industrial, que já foi levantada
por V.EX11, na circunstância, particularmente, das inspeções especiais, em que os prazos são extremamente curtos, de 24, 48 horas,
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segundo algumas infótmações? Não sei Se pelas colocações que
V.Ex11 fez. de que tem que haver uma decisão da junta de govemadoria, se pode fazer tão rapidamente. Elas fogem do sistema de relatório normal, ou dos relatórios especiaiS. A irtspeção é- algo bastante surpreendente. E levando em conta que esse Tratado. tev~
uma elaboração inicial um período em que essas últimos alterações da Agência Internacional não estavam ainda explicitadas, ele
e_stá preparado. ele já vei óom o_ conteúdo apropriado para enrr~n
tar as novas exigêncías que surgiram a partir da guerra do Golfo,
como V.Ex" colocou? E isto não poderia ser sanádo, caso âlguma
duvida pudesse persistir,-com a elabOração dos arranjos subsidiários, antes da ratifiCaÇão do Tratado pelo Congresso Nacional?
Não haveria melhor condição dos negociadores brasileiros traia~
rem disso não estando ainda o Tratado ratificado pelo Congresso?
A ratificação, por outro lado, não enfraqueceria os negociadOresdos arranjos subsidíários, já qrie mUdou um pouco á. política da
Agência nesse perlodo?
O SR. CELSO AMORIM- Senador, a minha impressão é a
de que não necessariamente. A~ inspcções especiais exiStem, estãO
previstas em todoS Os Acordos de Salvaguardas Abrangentes. Elas
realmente não tinham ganhado a importância que gãriha:ram agõra,
em funç2o justamente dos fatos que ocorreram na guerra- do Gol1ó,·
é que agc•ra se evidenciam na questão da Coréiã_do_Noite.
Mas cu creio, em primeiro lugar, que o Brasil não tem razão
para temer as_ inspeções especiáis, ·porque supor qtie o Brasil ficaria puma situaçã·o.semelbante-à da Coréia do Norte é supor que estaríamos enveredando por um caminho totalmente estranho ao que
a própria ConstituiçãO brasileira prevê. Mesmo no caso da Coréia
do Norte, -até hoje não se conseguiu fazer inS.peÇãó lá; Com toda a
pressão internacional. Não me cabe aqui discutir o regime- da Córéia do Norte, mas, evidentemente, podemos dizer que a Coreia: do
Norte não é um país que tenha muitos amigos no cenário interna- cional. É um país que está envolvido, obviamente, num conflito
imediato, que teria razões ate, se fosse o caso, pata querer ter armas nucleares- há uma forte suspeita de que tenha-, e ainda assim até hoje não se realizaram aS inspcções especiais;-põrque elas
justamente neccssitani desse tipo de aprovação. iss-o ité hoje é objeto de negociação:
- Ainda ontem ouVi uriii-notíCia: -ou li- Um telegrama, ilão me
recordo mais, em que se fala que os Estados Unidos tentarão negociar a inspcção especial cm troca do adiamento de uma manobra
na Coréia do Sul. V.Exa pode ver o contexto.em que a~questão está
.
colocada, que é realmente muito diferente.
Com relação ao problema da espionagem, evidentemente há
sempre um grau de risco,_ Aquele que era o nosso melhor amigo
até ontem pode ser um espião, fX>de ser uma pessoa que esteja
contra qualquer um de nós, em qualquer situã.çãó: Isso sempre
pode acontecer.
Mas o acordo explicitamente prevê a preservação do segredo tecnológico. Eu posso citar os artigos- aqui, se V.Ex'" achar necessário. Tenho inclusive o acordo totaJmente anotado; mã.s não os
tenho de memória.
Agora, além disso, a pergunta que aço e que é natural é: que
motivação poderia fazer com que o Brasil fosse nuiiS intereSsari.te,
do ponto de vista da _espionagem industrial, do_qtie O Japão, ou a
Alemanha, ou o Canadá, ou a Suécí~ ei:lfim, países qUe têm pesquisas nucleares já muito mais avançadas do que o Br~? Seria
nos colocarmos numa situaç5o singular e, ao mesriio tempo, sermos o único país, dentre os que declaradamente não querem ter armas nucleares, praticamente o único país a se recUSai a dar as garantias desse fatO. É um paradoxo difícil de entender. AC1io até
que, se houvesse outra intenção, tudo bem, mas creio que lião há.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ministro, as indaga-
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ções nesse sentido são exatamente porque o mundo de hoje está
extremamente diminuído pela intensificação da competição estã
extremamente dimiin.iíd_o pela intensificação da competição entre
os países. De modo que haveria muitas razões para qUe as grandes
potências não pennitiSsem que o Brasil fosse um país que ocupasse o seu territóriO densamente com tecnologias avançadas e sensiveis. E a possibi8lidade de inspecionar declaradas, isso poderia expor, numa determinada circunstância, o nosso Pais a um tipo de
constrangimento dessa natureza.
· - Então, V .Ex a acha que esse ·aspecto não ..
_ O SR- PRESIDEN1E (lrapuan Costa Júnior) - Convido _o
Senador Lourival Baptista a presidir esta reunião, uma vez que tenho que sair por um certo espaço de tempo. (Pausa)
O SR- PRESIDEN1E (Lourival Baptista)- Retomo a palavra aO Senador Dirceu Carneiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Eu estava indagandO, então, ao M"mistro, se ele ·não visualiza risco, dado que hoje a
intensificação da competição internacional é muito evidente, e
crescente, incluSive. O mundo já está pequeno para as grandes potê_p.cias.
.O SR. CELSO AMORIM- Não tenho a menor dúvida, Sen-ador Dirceu t:arneiro, de que ninguém, apesar dos protestos eritc
ontrário, deseja ver_ um competidor a mais no cenário internacional
dispondo de tecnologias avançadas. Estou de pleno acoredo com
V .Ex'" a esse reSjJeito.
Agora, penso que justamente ao não darmos as garantias
que hoje todos dão - e o fato é esse, todos dãcr, se apontássemos
aqui-Uina exceção e diSséssemos que o Japão não tem, a Austrália
não tem, o Canáda iiã.O tem, estariã.mos 3.fé enCõntrando bons argumentos para nãO ·temios -, que~ iá Se -recúsar· a dar as garantias~ qUe
todos dão, o Brasil estaria se colocando numa posição de suspeiÇão. E aí, siin, teria grande dificuldade de cooperação tecnológicas.
E se admitirtno~ a premiSsa de quen.ão há condições para
uma-desenvolvimento tecnológico- porqUe nãó é só na· área nuclear, temos que pensar em tOdas as- áreas, porque elas se complei:nentam - tot.ã.hnente autônomo; o que acho que hoje em dia nenhum país tem;-na realidade. e dificilmente seria o caso do Brasil
aí, s1m, estaríamOS dàndo um pretexto seguro para dificultar a cooperação tecnol6gicà.
·· ·~ ·
Mas V.EXa ColÕcou uma questão muitO técnica, que dis respeito à relação entre as _inspeções especiais e õs arranjos subsidiáriOs. Se. v .Ex'" me permitisse; eU pediria que, na parte da tarde, os
no.ssgs colegaS -qu_e participaram e·que estão participando da negociação. Eu tinhã atê um texto escrito sobre isso, mas resolvi não
ler, para não pfOiongar exceSslvámente a discussão.' Mas a mim
me parece que-~ tendo o Congresso Nacional tomado a cautela de,
no decreto legislativo, já prever a apreciação dos arranjos subsidiários, essa é Uniã. prote_ç_ão qUe, -certamente, ilispirará os nOssos negociadores, porque, evidentemente, a eles não interessa participar
de uma negociação para ter depois um acordo rejeitado.
_En~q. creio que,_ inclusive. o Ntinistro Castro Neves, que
tem a incumbência aqui de representai- -o Ministro Flores. relembrará os parâmetros básicos da nossa negocia, que foram resultado
jâ, foram defmidos pelo Govemo~ mas levando em conta também
os conceitos emitidos durante as discussões nas audiências públicas Dêi Câmara "elos Deputados.
O SR. RELATOR ( Dirceu Carneiro) - Inclusive, Ministro,
porque, uma vez ratificado o Tratado, as inSpeções podem sei feitas imediata.Ineri.te. E_ aí não teremos arranjo subsidiário ai.ri.da negociado.
O SR. CELSO AMORIM- São inspeções ad hoc, que têm
um procedimento especial também, e, sobre isso, eu realmente pedfriã que ·os: meus colaboradores. na parte da tarde, dessem infor-
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sr. MinisU"o, o Brasil alcançou alguma reciprocidade nessa negociação? Ele utilizou
algum tipo de poder de bargarha para já abrir o camiilho? Segundo V.Exa, a única forma de abrir o caminho seria a ratificação do
Tratado. O Brasil utilizou alguma contrapartida, alguma facilidade
nessa negociação ou esse Tratado não é apropriado a esse tipo de ...
O SR. CELSO AMORJm- Sr. Senador, ê um pouco como
aderir a um clube. E negociar- a entrada para um clube é algo que
me parece complexo. Na realidade, nesse caso não estamos negociando com um país, fazemos isso eem tiOc"a receberemos aquilo.
Temos uma série de expectativas. Isso é um tra_tado intem_aciona_l,
multilaterla, é parte de um processo multilateral. O acordo é quadripartite, mas eparfe de um processo multilateral, similar ao que

muitos_ outro.') países têm com a Agêncía de Energia: Atômica.
Então, seria muito difícil, e acho que até danoso para_o Brasil, se V.Exa me permite, vincular uma de_cisão, que será soberana,
relacionada com o comportamento do Brasil a longo prazo~ a qualquer projeto específico.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Eu queria me eStribar nesse aspecto, porque o Japão levou muito tempo negociando
e impôs condições muito irilportante·s- para o IilfureSsê japonês na
negociação desse Acordo.
O SR. CELSO AMORIM - Senador Dirceu Carneiro, se
V .Ex a me permite, c rei à que há uma pequena distinção. Uma questão são os termos do próprio Acordo, que, isso sim, negociamos,- e
intesamente. E, como lhe disse, ele tem como inspiração o Acordo
EURATO M, e tem cláusulas absolutamente in_édi_tas. Creio que o
acordo foi muitO bem negociaqo. Issp não inéq.it,as. Creià que o
acordo foi inuito_ bem negociado. Isso não é_ Iriérit9 do Itai:ii3rati, ê
mérito do Dr. Bernardino. dos assessores da Marinha que estiveram conosco-- o tempo todo. É o único AcOrdo de Salvaguardas
Abrangentes que contempla explicitamente a possibilidade de termos um submarino nuclear. Porque, veja bem, poderia sempre haver ambiguidade quando se fala em fmalidade pacifica, se o sUbmarino teria ou rião~ Mas ele, claramente, estabele:ce que a propulsão nuclear é permitida.
Esse tipo de condiçãor a -partiCipação inclusive a Agência
Brasileiro-Argentina de_ Contabilidade e Controle, a ABACC, em
todo o processo, foi objeto de intEmsa negociaçãO. Mas uma negociação futrínséca ao Acordo.
Agora, talvez eu tinha entendido mal a pergunta de V.Exa
Entendi 'Teciprocida.de"'' no sentidO_ já de algun:i~ ?"ansferêncht -de
tecnologia. Ai seria difícil ter cOJA grie. porque a_Agência não tem
tecnologia para transferir ou ela tem. J;Uuito pouca, em coisas m.uiib
pequenas.
Hoje assistimos à criação do NAFrA, mas há Seif. ou sete
anos atrás, o México tomou a dC_cisão de entrar para-o GATI, pois
não era membro. Ele tinha regras _comerciais próprias, que não
eram compatíveis com as regras do comércio intema.donal. Ao entrar para o GATT, eke nabJralmente negociou aS suas condições
de adesão. Mas ele não podia riegOciar reCij)rOCidade, porque ele
eastava entrando para uma organização. É um pouCo, mutatis mutandis, uma situação ·similar. Até_ porque, volto a insistir nisto, seria danoso para o Brasil se pudéssemos vincular_.isso a um projeto
específico. Dizer: "Ah, não mas então queremos aquele supercomputador da EMBRAER". "Está bem, já demos o _supercomputador
da ElvffiRAER, agora vocês têm. que ficar sátisfelt0s". Não é isso.
O que queremos é- participar dos fluxos interriacionaís de
alta tecnologia e, para issO, damos a garantia de que não desviaremos essa tecnologia para fmalidades que, na nossa ConstítuiÇãO,
são proibidas.
O SR. RELATOR (Dirceu Cáineiro)- V, Ex', durante vá-
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rias oportunidades na sua exposição, enfatizou as muito frágeis garaD.tiaS de recebermos essas tecnologias sensíveis após esse Tratado.
Eu gostaria que V. Ex a discorresse, abordando outros países
qlle iêm uma certa similitude Col:il o -i3!aSi1~ sobre os efeitos positivos de transferência de tecnologias ou benefícios objetivos nesse
sentido.
. O SR. CELSQ AMORIM - Essas mudauças são muito recentes na atitude de vários paises. Há possibilidade de cooperação
tecnoloógica com muitos países, inclusive na área nuclear. Eu estive, em 1985. acompanhando o então :Ministro Renato Archer ao
Japão, e uma das áreas que foram Ventiladas para cooperação estou lhe dando um exemplo -foi a· área-do_ enriquecini.ento a laser, na qual os japoneses estasvam muito initeressados.
Mas, evidentemente, o fato de não termos acordos e salvagUardas abrangentes era, de início, um obstáculo intransponível. O
:Olesõio agora tem sido dito pela Alemanha com relação ao fornecimento de equipamento e material para Angra ll. A não-assinatura
do Brasil é um impedimento. Os Estados Unidos, várias vezes, ao
oferecerem cooperaÇão na área nuclear, condiciori.aram.:...no a eSSe
reqUisito prévio.
. - . -- - -como eu disse a V. Exo., nada é garantido, tudo tem que ser
disputado, tem que ser negociado; tudo envolve grande_ esforço e
grande capacidade de defmir objetiVos~. pófque isso também é
fundamental. Agora, o que nós sabemos é que a não-adesão a esse
instrumento é um impedimento absoluto. Repito que a adesão não
trará, autOmaticamente; ela elimii:iárã:-uniã Série- de pretextos. É aí
_caberá ao Brasil, caberá aos negociadores brasileiros saber explorar as diferenças entre os países, os interesses- comerciais que eles
têin-tãmbém.
O SR. PRESIDENTE: (Lourival Baptista) - Sr. Ministro,
iiu.iito obrigado por suas respostas.
_Com a palavra o eminente SenadO! Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ministro Celso Amorim,
quãildõ Cheguei a este pleriário, V. Exo. já estava com sua exposição _bastdante adiantada. Releve, se lhe ftzer qualquer indagação
que possa parecer irrelevante em face de seus esclarecimentos anteriores. Mas, ao chegar, V. Exa se referia à neCeSsidade de retificã.ção-de iiiipre-cisões técnicas no instrumento internacional, e aludiu a emendas. Eu indago: o Governo brasileiro já cogitou de algumas dessas emendas?
O SR. CELSO AMÕRIM -Senador, com muito prazear eu
esclareço. De fato, eu havia menciciJiado esse ponto com um pouco mais de detalhes antes. Sua pergunta refere-se especifiCamerite,
segundo entendo, ao Tratado de TlatelOlco. Justamente o que está
sOb apreciação do Congresso são as emendas que o l3ra..c;il, juntamente com outlos parceiros, logrou obter para evitar as imprecisões que havia na versão anterior do tratado. Então, essas emendas, cujõ -objetiVo é juStamente dinllnu.ir uma possível politizaçãO "
do sistemas de inspeções dentro do Tratado de TratelolcO, é que
são objeto hoje, se nãó me engano, dos art. 14, 15 e 16 do Tratado
Tlatelolco.
Além do Acordo Quadripartrre-. ao qual eu estava me referindo há pouco, o Tratado de TI.atelolco é o outro instrumento que
eStá sob apreciação do Congresso. Então, justani.ente o objetivo é
esse.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Os arranjos subsidiãrios
referem-se ao texto que está sendo objeto de discussão?
-O SR. CELSO AMOR.IJ\.1 -Não, são dois acordos. Um é o
Tratado de Tiatelolco, um tratado geral da América Latina de proscrição_ de armas nucleares na America Latina. Esse é objeto das
etnendas que estão aqui sob apreciaçãO do Senado. O outro inStrumento é o Acordo Quadripartite Brasil-Argentina-Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle-Agência Jntemacio-
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nal de Energia Atômica. Os airanjos subsidiários referem-se ·-a
esse segundo, instrumento.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - E já cogita o Governo
brasileiro de arranjos subsidiários em tomo desse documento?
O SR. CELSO AMORIM - Não, nós já estamos em negociação a esse respeito. As negociações não estão termiriádas. Se V.
Ex• desejar, eu posso até me estender um pouco sobre o tema. Na
realidade, houve uma proposta inicial da Agência de Energia Atómica. O Brasil e a Argentina não aceitaram algumas-das sugestões.
Conseguiram-se, numa pr:iriJ.6IDi. reuriião, que se realizouno Rio de
Janeiro salvo engano,- atenuar alguns aspesctos da proposta da
Agência. Alguns, que ainda estão pendentes, nós os ainda estamos
negociando. Esses referem-se, tenho impressão; sobretudo à questão do prazo para submissão dos projet6s -de instalaÇões nucleares
à Agência de Energia Atômica. Eles estão sendo objeto de negociação, e nós confiamos que, com o apoiõ -da assessoria técnica
que sempre tivemos, da mesma maneira que logramos uma boa
negociação no acordo princípal, vamos também ter uma boa negodacao em relação a esses arranjós subsidiários, que deverão, de
acordo com o próprio decreto legislativo,que está sob exame, também ser objeto de apreciação pelo Congresso Nacional.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- A respeito desses arranjos subsidiáiioS_é_cJue há a ressalva constante do projeto da Câma:.
ra dos Deputados.
O CELSO AMORIM - Eu diria, senador, que, normalmente, esses arranjos subsidiários podedriam ser conSiderados acordos
executivos e, portanto, não Seiciii s'u.OnlCtidos ã.o Congresso Nacional. Mas, nas nossas discussões na Câmara dos Deputados, o
Ministro Aores e eu sentimos que este era um ponto de especial
preocupação: que os arranjos subsidiários não-exfrclVãSisSêrii na
realidaded, não inovassem em relação ao acordo-mãe, digamos,
ao acordo principal. E, pôr esse inOtiVO; houve- um·a-cor-do, dO qual
participaram todas as Lideranças da Câmara, inclusive os Partidos
que tinham maiores dúvidas sobre o acordo, dúvidas essas que se
centravam, sobretudo, na questãO- dos arranjos subsidiários. Por
isso, chegou-se a esta fórmula de permitir que os arranjoS -também
sejam objeto -de apreciação pela Câmara dos Deputados.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Muito obrigado a V.Ex•
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Hã mais alguém
inscrito? Eminente Senador JOsé Richa?
Em vista do exposto, vamos encerrar a reunião.
Fui a -duas comissõeS aiiietiorn.lên(e; portantO, qUandO cheguei aqui, eu não tinha conhecimento se havia outros expositore-s;
Convido o Ministro Castro Neves para fazer a sUa exposição e me despeço aqui do Sr. Ministro Celso Amorim.
Convido o ex-membro da Comissão Nacional de Energia
Nuelar e Inspetor da Salvaguarda da Agência INte~cional para
fazer parte da Mesa. Com a palavra o J\.finistro CaStro Neves.
O SR. CASTRO-NEVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Senhoras e Senhores, tratar da questão do desenvolvimento nuclear implica iricVitavelmente abordar seus aspectos tanto internos
quanto externos. Efetivamcnte,·o desenvolvimento de tecnologias
ditas sensíveis não pode ser feiió Seliú1ue se· ignore a realidade internacional sob pena de condenar ao fracasso o próprio objetivo de
desenvolvimento das suas tecnologias ditas sensiveis.
Em vista dessa característica, é mevítãvel - aliás, tive a
oportunidade de infàrmalmente comentar esse fato com o Chanceler Celso Amorim pouco antes do início desta reunião que--haja
uma certa repetição na- exposição que fac o em nome-da Secret:àiia
de Assuntos EstratégicOS da Presidência da Repúbli~a. ·que é aresponsável pelo assessoramento do Governo no que tange à política
nacional de energia nuclear.
O Governo brasileiro entende o desenvolvimento_da_energia
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nltÇJear para f"ms padfiCos cOmo condição- necessária para o desenvolvimimto económico e social. Trata-se de um setor estratégico.
E por estratégico ente1;1de-se um setor cujo desenvolvimento se
multiplica por numerosos outros setores da sócio-economia,
abrangendo a formação de fisicos, químicOS, êngenheiros, técnicosde várias especialidades e implicando pactos altamente positivos
em uma série de outros setores como na educação, na pesquisa, na
cíêiicía. na tecnoiC?gi3. êrn geral._
--- -Assim sendo, como disse, o setor nuclear é considei'ado
como um segmento altamente estratégico da economia nacional,
haja vista esse efeito inllltiplicador que o seu desenvolvimento tem
sobre outras áreas.
Desde o .infcio de suas atividades nucleares, o Brasil fez,
coiDO Dão deixar de faze-lo, da Cooperação internacional, um instruniento extremamente relevante. Assim, em 1956 o Brasil foi um
dos "fUndadOres clã Agência Internacional de Energia Atômica,
agência especializada da ONU que tem como objetivo estatutário
promover o uso pacífico da energia nuclear e cuidar que materiais
e equipamentos tiilcleares não sejam utilizados para fms que não
aqueles estritamente pacíficos. Ainda na área da cooperação internacional no campo nuclear, o Brasil firmou acordos nucleares com diversos países, dentre os quais os màÍs importaiitês, em terriiOSCfãSãiividades que geraram, são o acordo-de cooperãÇãO ·nuclear com os Estados Unidos
da América e o acordo de cooperação nuclear com a República· fe.:.
dera! da Alemanha.
O desenvolvimento da energia nuclear para fms pacífkos,
dentro dessa realidade intemaciOmil, implicã assutriir uma série de
compromissos que dizem respeitO a não-proliferaÇão de "àrmas nucleares. Com a ~siiiãtura do -Tratado de Tlatelolco, em 1967, que
foi uma iniciativ'a an:terior, uma- iniciativa brasileira na épóCa do
Presidente João Goulart, o Brasil aceitou o conceito de salvagUardas abrangentes, as chamadas_ FuU Scope Safeguards, o que implica submeter todas as suas atiVidades nucleares esm Território
nacional às salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica.
O Brasil, pbr outro lado, recusou-se, e aind:a se recusa, a assinai" o Tratado de Não--ProliferàçãO de Armas Nucleares, o TNP,
em razão do seu caráter discrimriiriatório, que cria obrigações apenas para os países não detentores de armamentos nucledares. Durante muitos anoS,' o Brasil, eni.bora tenha ratfficado o Tratado de
Tiatelolco,não o pôs em vigor pata si; à -espera' das adesões das Po~
tências nucleares-nos protocolos__ <fl!e lhes são_- ane~os,como eXplicou em detalhes o Ministro CelsO· Amorim. Hoje, consumadas essas adesões, restou a questão das explosões nucleares pa-cíficas,
que são permitidas·peJo tratado, desde que sob salvaguarda da IEA
e que não são çiistinguidas até hoje,eri:J. termos práticos·, das dem<iis
explosões nucleares pelas potênciã.S nucleares em seus instrumentos de adesão aos protocolos.
Atualmente, com a ineXistência de perspectivas ·prátiéaS
para explosões nucleares pacífiCas, O Brasil e a Argentina, com o
apoio do Chile, propuseram emendas de procedimento ao Tratado
de Tiatelolco, aprovadas pelas demais partes e consideraram, por
sua vez, uma vez_ aprovadas as emendas, o tratado em condições
de ser colocado eni vigor para si: As emendas, essencialmente de
carâter processual; disCiplinam eventuais pedidos de inspeções especiais- e atribuem à lEA, à junia de coordenadores da lEA, a exclusividade de decidir sobre tais inspeções. É oportuno lembrar
que,antes, qualquer país poderia solicitar essas inspeções.
Em paralelo, o Brasil, a Argentina, a Agência BrasileiroArgentina de Contabilidade de Controle e a IEA firmaram um
acordo para a aplicação de saslvaguardas em ambos os países, no
âmbito de um sistema comum de contabilidade e controle de mate-
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riais nucleares, conbecideo como a SCCC. A A.BJ1..C, a Agência sas ~sinas nucleare;s d_e potência e dos reatores de· pesquisa.
Nesse contexto, hoje, a nossa prioridade é a protcção da
Brasileiro-Argentina de competência semelliante à EURATOM, é _
tecnologia desenvolviip.e~t~ no Brasil, abrangendo os segredos
o órgão respons~vel pela aplicação do SCÇÇ. Ao tomar a decisap
tecnológicos e a propi'iedade industrial e intelectual, que não são
de submeter as suas atividades nucleares às salvaguardas da IEA.
afetadas pela implementação de salvaguardas. Na verdade, as inio Brasil e a Argentina asseguraram-se que:
cia.Uvas -do Brasil e da Argentina têm como objetivo inspirarem
1) as salvaguardas não criarão __Obstáculos ao seu
maior confiança perarite a comunidade intema_çional. não apenas
desenvolvimento econõmi_co e tccnqlóglcp: __
em relação à ~enologia nuclear mas fambém em relação a outras
2) essas salvaguardas não__interferirão indevidatecnologias avançadas. O Mini_stro Celso Amorim já.tcve ocasião
mente em suas atividades nucleares;
_
de explicar satisfatoriamente aqui o entrelaçamento que há entre às
3) as salvaguardas l~varão em- consideração ore- exigências de salvaguardas no campo nuclear c outras exigências
quisito fundamental de que sejam preservados os segrepara a venda de outros equipamentos sofisticadOs, de tecnologia
dos tecnológicos do Brasil e da Argentina, conforme dita sensível, como ~oi o caso da compra do supercomputador por
está expressamente dito no art. 4° do Ac_ordo Quadriparparte da PETROBRAS, em tempos passados, ou negociações para
tite, em particular nos itens a, b e d. Há também nci a compra de supercomputadores pelaEMBRAER, pelo INFEcte.
acordo um compromisso d.a Agência Internacional de
Eu desejaria também me referir 1:1qui a uma pergunta feita
Energia Atómica de tratar. como c;Qnfidenciais quaispelo Senador Dirceu a propósito da negociação dos impropríamen~
quedr informações recebidas como tâis, das partes, conte chamados de arranjos subsidiários- na verdade o nome correto
forme está expresso no art. 5° do_acordo.
no passado era Ajuste Subsidiário. AiTanjo _parece-me uma traduQuanto aos procedimentos de s_alvaguardas, adotou-se a ção _imprópria do inglês arrangemen~ o nome correto seria ajuste,
tal como ·consta do Ajuste Subsidiário com a Alemanha. O SenafórmUla habitual e consagrada 4a IEA, já ac·eítá pêlO Bra&ifem outros acordos,bem como pelos demais Estad.Os..:.:nie_inbros da IEA~ a · dor Dirceu perguntou Sé não seria mais apropriado negociar pri·
inúro os ditos arranjos sübsi~ários c; depois, aprovar, pelo Legissaber, que as salvas guardas levam_em conta o progresso tecnológi- lativo, o Acordo Quadripartite.
co atual e futuro. Então, determinadas técni~a_s _de salvaguardas,
.,
Na
verdade,
a
avaliação
que
se
fez
na Secretaria de Assuntais como cOntenção, que é a aposição de lacreá. -estoqUe
mai.etos Estratégicos é de que a aprovação, por esta Casa, do Acordo
riais nucleares, ou_ a vigilância oll a amostragem-_aleatória e ênfase
nos aspectos sensíveis do cicl9 99 _combust(veí nuclear, como o · _Qtiadripartite aumentãiia- extraordinariamente o poder de barganha
dos negociadores braSileiros na negopiação dos nossos ajustes s_ubenriquecimento e_ o .reprocessa_m~nto, levam _e:çn -conta esSe ··progresso tecnológico, respeitados. é claro, aqueles requisitos de não- . sidiár_ios com a agência, porque na negociação desses ajustes levam-se em conta aqu~lcs requisitos d proteção, de preservação do
interferência indevida em nossas a~iyidades nuc;J~ares e de presernoSso patrimônio tecn-ológico. E o decreto legislativo que aprova o
vação do patrimônio tecnológiCo qUe foi amealhado autonoll1-aAcotdo Quadripartite cria uma condição de contorno que é extremente pelo BrasiL _
mamente
importante para os negociadores brasileiros, qual seja, a
Cabe aqui também um eSdárecimentO s'õbfe uma epoca 'em
de que os arranjos subsidiários não podem implicar revisão do preque o Bras~ se recusou a assixl.ar acordos de -~-~lyaguar~s abransente acordo,já aprovado- supondo-se- por esta Casa; caso congentes. Foi uma decisão do então PresidenU( Oe'iS~l de preServar litrário, esSes arranjos. teriarp. qu~ ser submetidos novamente a esta
vre de salva~rc4s. asativirl;adcs nucleares clt::::_~~nvolvidas autorioCasa.
·--.
mamente no BraSil~ não obS~ú~: o conce"i(O
salvaguai-das
Creio
que
eSse
é
um
elemento
de
barg~~ t?-uito importanabrangentes já tivesse sido ac~fto pelo Brasil em' 1967, cOin assite
para
os
negociadores
brasileiros._
à
propósito,
següfido acompanatura J?Clo Brasil do Tratado do Tiatelolco.
__
- A verdade é que à época buscava-se e_vitãr a c.ontá.inhia"Ção nhamento que vem sendo feito nas negociações conduzidas pelo
de tecnologias que estavam sendo adquiridas erii cooperação cõm --Itamaraty desses arranjos subsidiári~._estamo~ ~hegando já a um
texto que-deverá ser considerado plenamente satisfatório pelas paroutra& países, em particular com- a Alemanha Federal, bem como
tes envolvidas. E, provavelmente, o que vai acontecer é que, uma
desenvolver projetes, à época fechados, para ~as muitas
vez que esta Casa 9-ecida pronunciar-se pela aprovaçaão do Acorpressões internacionais que recebemos, que viSâVàm ã. dissuadir ou
do Quadripartite, muito provavelmente, por essa êpo::;a ou talvez
prevenir o ingresso do Brasil no reduzido grupO de paises detento~
Um ·pouco depois, os arranjos subsidiátios já estejap.'!. em condição
res da tecnologia do ciclo do combustível 1,1uclear.
Hoje, o Brasil, que, a proposito, é detentóT d3. qriinti !eseiva de ser concluídos e aprovados pelas partes.
Nesse sentido, Senador Dirceu, creio que o pronunciamento
mundial de urânio, já. domina ~ tecnologias no campO da mineradesta Casa quanto ao Acordo Quadripartite é o eiemento esseD.cial,
ção, extração e produção de concentrado de U_cimo; da conversão
um elemento de grande importância para os negociadores brasileidesse concentrado de urânio, hexafluoreto de urânio, que é Um gás
ros, uma vez que defme uma condição de contorno muito impor-_
indispensável para a chamada tecnologia do -elui.queciinento de
urânio - também já dominada pelo Brasil; da produção do com- tante para as negociações em curso.
Dito isso, Srs:Senadores. estou à disposição desta Comissão
bustível nuclear e, fmalmente, da última ponta -do ciclo do compára quaisquer esclarecimentos adicionais que possam ser Feitos.
bustível nuclear: a tecnologia do reprocessamento do combustível
Muito obrigado.
nuclear.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Quanto ao esHoje o Brasil já. amealhou_ invejável ,PatriMõi:iiO-nessa :ãrea
clarecimento, se algum dos Srs. Senadores desejar, poderá fazê-lo
nuclear, se bem que, em alguns áasos, apenaS
pequena escala.
na
sessão da tarde, porque a sessão da manhã é destinada ex_[X)siPor várias razões, em particular razões de reucrsos orcamentários,
·
não nos foi possível até o momento ampliar e-ss~ t3ecnologia para Ções.
Agradeço o Ministro Castro Neves pela sua exposição e
uma escal~ indu~trial. Falta-nos hoje, portanto, ainda a capacidade
de construrr sozinhos reatores nucleares de_ grande potência, bem convido para fazer outra exposição o Sr. Everton de Almeida Carcomo de enriquecer urânio em quantidades necessárias e_ suficien-- valho, Presidente da Associacao Brasileira de Energia Nuclear.
tes para atender a demanda decorrente do funcionam.ent~ de nosO SR.EVERTON DE ALMEIDA CARVALHO - Exm0.
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Sr. Presidente da mesa, Senador LouriVal Baptista, enrlnente Seii3acordo do Brasil com a Argentina. bilateral, era· apenas um trampo1im para as inspeções internacionais. Na realidade, o acordo dedor Relator da matéria Dirceu Carneiro, Exm 0s~ Srs. representantes
dos Ministros de Estado, demais expositores, Exm% Srs-. Senadorivou de fortes pressões exercidas peJos países centrais e da teores, senhoras e senhores:
dência exibiciOnista do ex-Presidente Collor, na esperança de saÉ com muita honra que participamos desta audiência públi- lientar-se como liderança latin~ramericana no cenário internacional.
cano Senado Federal representando o pensamento dos técnicos e
AABEN, com decidido apoio de vários Senadores, destacapesquisadores do setor nuclear brasileiro. Iniciativas desse quilate
damente dos- Senadores Pedro Simon e Eduardo Suplicy. denunciou essas manobras e o caráter lesivo do Acordo Quadaripartite,
tomadas por esta Casa sinalizam para a sociedade brasileira que o
mas a então maioria que dava sustentação aos atos do- Presidente
Congresso Nacional se constitui numa instituição imbuída de seus
deveres para com a Nação brasileira ao abordar esse tema de granCollor autorizou a assinatura do mesmo.
de complexidade e também de grande relevância para o nosso País
Situação atual: O Gc>Verno Collor remeteu o Acordo Quaem termos de suas aspirações maiores pelo dese~volvü;nento cien- -diipartite pã:ra ã d(wfda ratificaÇão pelo Congresso Nacional; além
disso, o Governo também promovia negoci3.ÇõcS~mternacíonais vitífico e tecnológico. São esses elementos hoje fundamentais para a
real soberania nacional e para a afumação do Brasil no concerto
sando modificar o Tratado de Tlatelolco, o qual, na realidade. teria
os mesmos efeitos-do Acordo Quãdripartite; ao illstituir também as
das nações enquanto país independente, pacífico e ciente de suas
ínspeções da agência em nossas instalações autônomas.
responsabilidades com seu própriO-povo e com a-cOIDunidade internacional.
A Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados
aProvou projeto de lei do Deputado Mauro Borges, que proíbe as
A ABEN - Associação Brasileira de Energia Nuçlear - vem
acompanhando o desenvolvimento do tema Acordo de Não-Proliinspeções da agência nas instalações nucleares autônomas, até que
o Brasil adquira experiência advinda do acordo bilateral e que a
feração desde a sua fundação, em 1982. Já nessa ocasião, a _nossa
ABAC esteja devidamente cçnsolidada, aten_déitdo a récOmendaposição somava-se a de tantas outras_insti~içô_c·s ji~CíOnais, a partir do Governo Figueiredo. posição esta consolidada no Governo ção da CNPI- Ana Maria Rates-. __ _ _
· ·_ · · : ,
· · ··
Samey, tçndo ocorrido várias visitas mV.tuas_à_s instalaç~s nucle_a-_ Ao avaliiu' que a Cõri:llssão-âe D8fesá NãCíOnãl poderia rie· gar a_aprovaçâo, o governo 'ob~ém, junto ao Colégio de Líderes da
res autônomas dos dois países.
Com o advento_do_ Governo Collor, ocorreu uma drástica alCâmara dos Deputados, a aprovação do regime de urgênCia Urgenteração na nossa política externa, no setor nuclear, _a!>~donandotissima para os citados acordos.
,
·
'·
se a ênfase na cooperação tecnológica com a Argentina e adotanTenho em vista_ este'quadro! a ~omissãO-de Defesa Naciodc>-se o conceito de inspeções bilaterais e_ multilaterais, numa ób- _~ai; a .f'artir da ~C!licitaÇão ~ .As~çc_iacao Brasileira de .Energia Nuvia concessão às pressões internaciOnais que-já se_ -manifestavam,
clear e de Parlamentares. tais como Mauro Borges, Paulo Ramos e
na época, nessas direção.
-c =--·MeilciOilçi NeiO,éiitre outros, e ·contando com o_coraj6so apbio"' do
Em editorial de seu boletim, de junho de 1991, portanto, 6 ~ Depuiado Luii Carlos Hauly, Presidente da Comissão,' iéaliiou
meses antes da assinatura do Acordo Quadripartite, a ABEN já re- - uma audíência pi:Jblica, nos IDOldeS desta hgoje-TeãliZada nO ~Sellagistrava a seguinte posição, cito:
do Federal, para democraticamente ai:talisar os acordos: : · ·
Nessa a~diência, que Contou com a participação do Ministro
. "O Presidente Bu~h lança a ameaça dos 100 anos
Mário César Flores e do entã;Q MinistrO Interino das Relações Ex~
de uma nova ordem mundial. No bojo dessa nova or~
teriores, EmbaiXador Celso Amorim, após longo debate, foi delidem, veio o projeto de iniciativa para aS A.iiiériCas.
requerinienfo ao
berado, pelos inémbros da COmiSSão; O eiíVíó
Coincidentemente, logo após a visita do presidente norColégio de Uder€?s, solicitaÍl~Ó a retinida do regime de-urgêllcia
te-americano ao Brasil e à Argentiria, é 3SS_úi~0 ~trata
urgentíssima, e 3. criação de uma comissão -especial da 'Câmara
do de salvasguardas bilaterais eD:tre _os~_ c].C)is. países~ O
para aprofundar a análise doS acordos para posterior deliberação
relacionamento mútuo .de confiança na- área· -inilitar,
no plenário da Câmara.
-_
·
conquistado cuidadosamente pelas duas maiOres nações
Mais umá Vez o Goverí:to Federal interf'eriu ·e exerceU piesdo Continente; parece- ceder lugar a um pacto de mútua
sões diretas sobre os Líderes, os quais, contrariando as recomendadesconfiança, cuja próxirila etapa poderia ser a de transções da Co.misS~o de Defesã Nacional, colocaram os acordos em
formar salvaguardas bilaterais em _salvasgu~das _!nte!Davotação, no dia 22109/93, logo após a tumultuada sessão de leitura
cioriais, nos moldes tradicionalmente exigidos pelas nada mensagem .da Revisão COnstitucional, e, conseqúentemente,
·
ções centrais.
sem a cuidadoSa análise que a complexidade e_ importância do
Singularmente, os técnicos de. ambos os paises ·---tema_ requer.
'
envolvidos nas negociações mostrára:i:ii-se 'rériiterites em
Po~ições defendidas pela ABEN; Somos contrários à tátifiaceitar a idéia desse pacto, tendo sido, entretaento, subcação do Acorôo Quadripartite e do Tlatelolco modificado. Na
jugados por suas respectivas chancelarias."
nossa opinião, eles representam nada mais do que uma adesão ao
sempre _rejeitadO Tratado de Não:-Proliferaç_ão de Armas NucleaEm 18 de junho de 1991, foi assmado o ~•corda bilateral
res, o qual será. revisto em [995-: Desta forina, é prematura a
Brasil x Argentina que criou a ABACC,.... Agência Brasileira e Arade-sao do Brasil a mecap,ismos semelhantes, no momento em
gentina de Controle e Contabilidade de mteriais Nucleares. Se, por
que toda a comunidade internacional se mobiliza para uma discusum lado, significav-a mudança no enfoque da mútua confiança para
são desse relevante tema.
uma mútua desconfiança, por outro,constituíil-se numa demonsDo ponto de vista diplomático, as preSsões para que o Brasil
tração defmifiva, derradeira e inquestionâvC1 das boas intenções da
adote esses acordos estão inseridas dentro de um contexto de uma
Nação Brasileira no trato da questão nuclear, ao eleim.inar por
política mais abrangente dos países do bloco denominado G-7,
completo qualquqer possibilidade de desenvolvimento de armas
com destacada liderança dos Estados Unidos da América.
nucleares por parte das duas maiores nações ao subcontinente.
Em 13 de dezembro de 1991, Collor e Menem assinam, em
Um dos pontos mais i preocupantes dos acordos são as chaViena, o Acordo Quadripartite de Salvaguardes Nucleares, que
madas inspeções especiais e as inspeções por denúncia. Na nossa
permite as inspeÇões da agência, cOmprovandO atese de- que o
opinião, esses mecanismos das inspeções especiais colocam oBra-
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Sil na mesma situação dO-Iraqiie, país derrotado de guerra, e da
Coréia do Norte. a respeito das inspcções eS:pecíais, ó _MiniStro
José Mauricio de Figueiredo Bustani, boje aqui presente, chefe do
Departamento de Política Financeira e Desenvolvimento dóiiafuaraty, em documento data(lo de 15/02!93, afumáva:

Jurilio de 1994

Principa]mente os países em desenvolvimento fornecem as características tecllológiCas de suas instalações: nu-cleares; OS' paises: desenvolVimentos não se obrigam a isso e. pior, mantêm feChados a
sete chaves todos os asvanços tecnológicos no setor.
Segundo a avaliação de um alto oficial da Marinha envolvido com o programa autõnomo:

11
A questão das inspeções especiais reveaste-se de
11
Foi um erro. comumente praticado no passado
especial sensibilidade e não _estã _c_ompletamerite sedipelOs
íngê:ó.uos,
cónsiderar a nosSa não-aderência ao
mentada no âmbito da agência, a não ser no tocante ao
TNP como um grande inibidor da transfe:r;êp.~ia de tecIraque, onde existe um mandato _claro e específico das
nologia de ponta para o Brasil 11•
Nações.Unidas.
.
.
..
Na reunião da junta de fevereiro de 1992, aproDurante algum .~mr)o, _a ne_gat1Va:-4e vendas de supercomvOu-se_ texto sobre a questão, que, embora convalide o
putadore~. cqmo processadores vetoriais,' pâra o nosso País e a
direito da agência de_realizar inspeções especiais, presernão-aderência total ao TNP foram correlacionadas. E aos incautos
vaambigüidadenecessâria_ocon~e~so.,.
_____ .
ou desavisados da nossa comunidade era acena4a_ <! possibilidade
1 •
• Na negociação-do_AcordQ.Qmi.d,ripartite dé-SaiVade obtenção desses computadores, desde .que _o Eaís_ aderisse integuardas, fumado em dezembro de 1991, o Brasil e a Argrahnente ao TNP, assim comO às crianÇas· se-promete brinquedo
gentina concordam, de inic;io, que teriam por base o macaro,sob condição de bom coniportamento.
·
terial declarado_ e não se poderiã pressupor a eventual
A evolução tecnlógiCa, entretanto,tem demonstraexistência de instalações não declaradas. Esse _enten~
dO qlle,i:om o proceSSanientci distribuído e o Uso de iritemento foi julgado importante para evitar intrusividade
ligentes e moderap.s w:ord stations, podemos ter uma
_em instal,ações sensíVeis, militares ounão, que não sejam
~xcelente çapaCidaQe' 4e.' qál~ulq ~s:tô niuit$)
baiinstalações nuc learcs.
· xo, e, por' conseguinte, aquele brinc:JileO ·caro,- para a
A questão l~vant;lda pela Repúblíca Popular Democrática da Coréia é de especial interçsse para_o_Brasil,
maioria das aplicaçõeS, já não é ináis necessári011•
cita o Embaixador. Portant_o, os termos. do acorclo de salSegundo declarações do próprio Secretário de AssWitos Esvaguar4a da RPDA_ obedece, neste paiticular, ao padrão
tratégicos, prestadas à Comissão de Defesa Nacional da Câmara
usado pela Agência Jnt~rnacional-para Ac_ordos Abran-dos Deputados, hão' existe ·quaisquer garantias c-oncretas de que
gentes, da mesma forma do Acordo Qlli!dripartite.
esse quadro se modifique cdni a àssinatura do Acordo Quadriparti' , · ~o caso da República Dcmoc.ráiica, o ponto mais
te e Tlatelolco modificado, como foi friSado, mais 'unia Vez aqui,
delicado não se refere a<;>_direito da i}.g_ência ent__:realizar
·
·
pelo Embaixador Celso Amorim.
_ essa P:!.sp~ção especia)., pois ele parece claro. TraU~.-se da
Sobre a credibilidade dos países em manter seus compiodetern:;ti.nação das condições, da e_scQ]ha do local onde
misSos internaciOnais; estamos anexando a este documento duas
ela sesrá efetuada, sobretudo no_ potencial precedente
·çart~ de fornecedores das indústrias nucleares do Brasil, neganque se abre para a realização de inspeç_ões em instalaçõdo-se a fornecer: eqUipamentos convencionais, a pretexto de que o
es militares _alegadamente não-nüçleares, com base em
Brasil não- é signatário do TNP, com a agravante de que uma desinformações obtidas fora da Agência Internacional de
, Energia Atômica.
,
- --- sas empresas estaria localizada no Município de Sorocaba, em território brasileiro.
Esse ponto é _tanto mais pertinente para ó Brasil
Ressaltamos que a NB é uma empresa decorrente do acordo
quando-cOnsideramos as questões colQQac@,s par;;~. a aproBrasH-Alem.an]?.a e,_ J?O!tanto. sob salvaguarda plena da Agência
vação ?9 nosso Acordo ~e Salvaguar$.s, no Congresso,
Nacional.de Energia Atônlicà ·
·· -· ·
e o jntçre~s~ ~ _ai~ w::upos em evitá-la. 11
. É também. bãstante" significativa a d.Cclara9ã~ de um alto
funcionário- do Banco Mundial ao GlobQ, de 5.10.93, a propósito
A p!opósÍto, e'stamo's e~Càminhan9o_ a é_Sias ComiSsãó medos recentes distúrbios na Rússia e· suas vinculaçõeS com as premorando do Ministdro da Energià Atômica dà Coréia do Norte a
sei:ttes d~cul~es-e_cohômlc~ daquele pa1s:Cit~:__
Junta de Govedma.dores da AgênCia, demons_tdrido a inCOnsistência· e a exploração política das -ébamàdas ins~çõeS espiClã.iS; Do
''Ninguém quer jogar dinheiro fora lá, mas, se a
c3So daquele PaiS.~- - - - -- - -. • Rússia nãó tivesse armas nucleares, a comunidade mun, Sabemos que a Coréia do Norte encontrã.7 se hoje nO fulcro
dial a estaria tratando como trata o· Brasil, dizendo: Estade intensas pressões n~amt:ir:l.canas para inl_I,or seus -interesses
- mos aqui~ quarido precisar, procure-nos".
internacionais, mesmo depois que aquele País denuncioU: o TNP.
Srs. Senadores, tais declarações constitUem-se, em nóssa
QUanto aos segredos tecn-ológicos e co:l:nerdais>-do nosso
opinião; em claro estímulo à proliferação de armas nucleares. Hoje
programa nuclear autônonlo, fa:Z:-se neOOSSárlctque·se~eSClareça
aos senhores Senadores esta controvérsia. ·- - - - ·
·se_ discute a possibilidade de renegociação do tratado Brasil e Canadá relativo à extradição, mesmo depois da sua aprovação pelo
Não se trata de defender s-eiredos t~n61Ógicos q_ue os paíCongresso Nacional.
ses desenvolvidos desconhecem, mas sim de .eVit<~:T que info:rinaSrs. Senadores, temos hoje a possibilidade de ainda, em
ções tecnológicas qualificadas possam expor pfojetos tecnológicos
tempo hábil, impedir a ratificação desses acordos nos moldes
a partir do seu conb~imento por terceiros,- que-poderiam tomar
como foram negociados e cuidar para que,em uma possível negomedidas para inviabiliza-los ou dificultá-los. Essas inform.itções
ciaçãO futura, os seguintes- pontos fWldamentais sejam resguardapoderiam revelar intenções-industriais e co:J:Iléfciais no mercado de
materiais, equipamentos e serviÇ-os nucleares, que hoje movimen-: _ dos: que as inspeções da Agência ocorram tambêm nos países do
G-7. inclusive com a presença de inspetores dos pafses em desenta, como dissemos, centenas de bilhões de dólã,l-es, enfraquecendo
-volvimento; que as barreiras tecnológicas sejam abolidas no cama posição do país no mercado internacional.
po das tecnologias avançadas de fato; que se elimine o mecanismo
Mais uma vez não existe reciprocidade nesses acordos.
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das inspeções especiaiS; que se Preserve a autori"iliiOee a capacidade de licrança do Brasil nas_tratativas referentes ao desarmamento
mtmdial e, particularmente, quanto ã revisão do TNP, prevista para
ser realizada em 1995.
-Temos conhecimento de argumeantos de diplomacia brasileira de que a ratificação dos acordos de salvasdguardas permitiriam a entrada do Brasil no CoD.Selho de Segurança da ONU, obviamente sem direito ã-veto: A esse reSpCitO, ·razeffios nossas as
palavras do Embaixador Celso de Souza Amorim e Silva. no Jornal do Bràsi1. do dia 19.10.93;
11

Com mais respeito aos nOssos tradicionais v:alo-

res diplomáticós, com nicnOs riscos- e deSgaSteS políticos
e c_Oni respeito moral desie GQvemo, deveriamos propor,
ao invés de aumento do Conselho de Segurança _em
equivocado benefício próprio, a correçãO- de_seus aberrantes anacronismos _eril benefíciO _da denmocraiização
'gradativa das_ instituiÇões que regem a comunidade :mternacioniaL''
· ·
Ós fatos que ocorrem no Leste Europeu,envolvendo as negociaçoos· dos arsenais nucleares, as recentes posições japonesas
pela não e·xtenSão inOOfmidá dO TNP e aS pressões Cada vez mais
severas sobre a Coréia' dO Noite recomendam, no núnimo ,uma
posturá éautelosa do Brasil quanto -aos tratados de salvaguardas
nucleares.
.Em suma, Srs~ Senadores, a ABEN defende a não-ratificação desses. acordos, pelo alto grau de intrusiV"icla~ _que sigriificarão para o-nosso País;- pelas inspeções especiais; pelas insj:ieções
inadvertidas, assim como pela postura autoritária eh junta de governadm:es da Agência, que se dá ao direito de legislar posteriormente à celebração de acordos internacionais; pela não-_reciprocidade, na .qual aquelas nações que possuem tecnologia criain barreiras que impedem sua disseminação; pela inconstitucíotJ.alidade
dos referidos acordos. que violam os principies fuildamentais do
art. 4° da Carta Magna. a saber, da independência naciOnal, da autodeterminação dos povos, da não-intervenção e da igualdade entre os Estados.
Para encerrar, Srs. Senadores, senhoras e senhores, citamos
aqui as sábias palavras de Rui Barbosa na sua Oração aos Moços:
''Não busquemos o caminho de volta à situação
colonial. Guardemcrnos das proteções ip.temacionais.
Acautelemo-nos das invasões econôínicas. Vigiemonos das potências absorventes e das raças expansionistas. Não nos temamos tanto dos grandes impérios já saciados. quanto dos ansiosos por se fazerem tais à custa
dos povos indefesos e mal governadores. Tenhamos sentido nos ventos que sopram de certos quadrantes do céu.
O Brasil é a mais cobiçável das presas; e, oferecida,
como está, incauta, ingênua, inetine, a TOdas -as ambições, tem, de sobejo, com o que fartar daus ou três das
mais formidáveis.'' (Cf. Obra citac4; la Edição. Acervo
Büblioteca do Senado Federal.)
Agradeço a esta oportunidade que nos foi dada pelo Senado
Federal em nome da Comunidade Técnico-científiCa da Área Nuclear Brasileira.
O SR. PRESIDENfE (Lourival Baptista) - Agradeço ao
Dr. EVertOJi âe Almeida Carvalho pela sua exposição que. à tarde,
serã debatida.
Iriamos encerrar os trabalhos agora, mas, em homenagem
ao Senador José Richa, que faz questão de ouvir a exposição do
convidado Bernardino Coelho Pontes, seu conterrâneo de São Fidélis, a quem concedo a palavra.
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O SR BERNARDINO COELHO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores, senhoras e senhores. com orgulho ouvi a citação de que nós, nascidos em São Fidélis, aos· quatro anos de idade fomos de lá tirados pelos nossos pais e lá só voltamos para a
festa da lagosta, de vez em quando.
--" Organizei uma S&j:üenciã de quatro ite"ns, que denominei de
"Anãlise da Posição de Governo", que foi lida pelo ministro Mário
César Flores na ComiSsão de Defesa da Câmara dos Deputados_: a
conclusão a que cheguei svbre a matéria; as recomendações ·que
oqsei fazer aos nobres Senadores; um terceiro ponto- sobre antecedentes. fatos históricos e técnicos que: envolveram a negociação do
acordo de salvaguardas; e o último coletei de pronunciamentos notáveis de pessoas ilustres, entre elas o nosso Secretário A...t: Ato de
Assuntos Estratégicos, o brilhante Ministro Castro Neves, em outras épocas, sobre o que se chama de transferência de tencologias.
Todos os pronunciamentos -sérios que anexei, proferidos seja na
Comissão de Defesa. jlelo MinistrO da Mariiili3. Mário César Flores. seja no SemináriO na Cà<;a de Rio -BiariCo~ pelo Desembarga.
dor Osny Duarte Pereira, com a presença do Miriistro de Estado.
ãlém de pronunciamentos do SUbsecretário de_ Assuntos Económicos do Ministério das Relações Exteriores; enfim, todos eles distinguiram bem o que é compra equipamento sofisticado- computadores, etc ..., e o que é conhecimento científico. De todos , o texto
mais brilhante, toais pertinente e atual foi O do Ministro Castio
Neves, por quem: tenho grande respeito e cuja _apresentação cobriu
parte do que eu iria dizer.
Fui citado quatro ve-ZeS pelo Ministro Celso Amoríni-po!que com ele trabalhei no Comité Permanente Brasilfargentina,
quando surgiu, pela primeirã vez. ·a idéia de inspeções reciprocas
entre Brasil e Argentina, por Press8:o dos argentinos, vez que o
Governo brasileiro não tinha interesse nessas inspeções recíprocas.
Fomos nós que sugerimos,antes de mais nada, que se criasse um
sis.terna cornum-'de contabilidade e controle-entre o-s ·dois países,
com medidas heterogêneas. O Ministro Celso Amorim, presidindo
a Delegacao brasileira, com muita habilidade e um lingJJajar Ouiçlo
do Ministério das Relações Exteriores, disse ser um bom exerccio
-para reflexaão essa idéia.
Enfim, os fatos evoluíram e, agora. o meu colega e represenlaiite da Associação Brasileira de energia' Nuclear, Everton
Carvalho, fez uma apresentação ótima, embora assumindo uma
posição contráriá' a minha, que ·é pela -aprovação do acordo. Por
quê? Esse acordo era absolutamente dispensáVel; ele não foi fruto
de inSerção fluida e dinâmica do Brasil na comunidadé iritemacionalparã se adqúiiir, então, a transferência 'de tecnologia, não; foi
uma_assessoria Çs.púria de três membros do Governo anterior ao
Presidente Collor, que, então, lançou-se, jlliito com o Presidente
Menem, a essa pantomina intemadonal de Iiderariça do Pacífico,
sofrendo muita pressão, até do governo americano. Basta lembrar
que, quando o MÚl.Ístro Franci:So Rez6k. em umã entrevista infeliz,
mencionou_ a possível pressão _que afe-taria a parada do projeto do
submarino nuclear, o Ministro da Marinha de _então lhe respondeu
à altura em um aviso,que não posso revelar aqui, porque se trata de
um documento interno que circulou nos órgãos do Governo. Havia, portanto, pressão; essa arazao.
Todavia, eu. funcionário da Comissão_ de Energia Nuclear e
já tendo sido, atél964, quando fui cassado oficial de Marinha, o
meu dever era, se o Presidente da República, legalmente constituído naquela época - pena que o impeachment não ocorreu antes determinou que se :fizesse, obede~er às suas ordens. E, junto com o
MiniStério das Relações Exteriores, onde tive a hOnra de trabalhar
com pessoas competentes, lutamos para conseguir o melhor do
acordo- e não podíamos ter outra atiblde se não elabomr o acordo~
O Ministro Celso Amorim mencionou o meu nome, porque
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Quanto_ à posição da Coréia do Norte,_ o Governo, por
exemplo, t~m uma posição _nos seus pTonü.hCiãfueD.tos na Agência,
e a Argentma tem outra radical, s_ecundando o governo americano.
A verdade é que não basta o Presidente da República Federativa do Brasil dizer ao seu grupo negociador para seguir determinados pontos, que no arranjo subsidiado são importantes. E o governo argentino, nosso parceiro? E a ABACC, cujo Secretário Geral está aqui assistindo? Qual é a sua posição? Trata-se de um organismo internacional independente, que não tem de atender os
pontos fundamcntaís Ou as premissas básicas-do Presidente daRepública Federativa do Brasil. Mas não sou eu._ ~ando o arranjo
subsidiarió Começou a ser negociado - e está na sUa terCeira vers_ãO de negoCiaÇão·- ó Governo brãsileiro passou a ter a preocupaÇão com o papel que a ABACC possa desempenhar no exercício
"Arranjos subsidiáfios serão o d~talhamento espeda~_ inspeçqes, c~ esse adiantamento muito prcliniiri:i:r ·de inforcífico doS..-procedimentos que a Agênda deve_ c_umprir
mações sobre projetes de inStalações nucfeares serem construípara atender a sua responsasbilidade e não mera nota exdas no Brasil, sobre a divulgação de; infOrmações a respesito das
plicativa do acordo"- como a nota do Ministro Secretáinstalações nucleares e os materiais nelas contidos, sobre as salvario de Assuntos Estratêg~cos, qUe, co~o função de Go·aHVidàdes não nuguardas aplicadas em materiais' D.ticleaies
verno, são meras notasa explicativas do acordo; s_ão a __cJ~ares~
·
implementação do acordo -de arranjos subsidiários_._
-Há_qmitos laboratórios -de raio X, cuja blindagem- _é feita
com urânio_ émpobrecido, e há outras· aplicações de material nuEu estava absolutamente tranqüilo de que._ após assinado o
acordo pe~o Executivo, quando viesse ao_ Congresso, ele pod.Cria dear que não são as Chamadas nucleares. A Agência está querendo
ser ratificado, porque os arranjos subsidiários se~pre foram feitos introduzir isso nos arranjos subsidiários. E, fmalmente, há interretirando provisões do texto do acordo e provisõés técnicas especí- pretação falaciosa, acima do mandato da Agência, ao -aplicar as
ficas do chamado sistema de ~alvaguardas., O ·arranjo SubSidiário inspeções especiais na República Democrática Popular da Coréia.
Pena que o Brasil nãO-seja uma Coréia do Norte. Reconheço que o
scontinha artigos que detalhassenio que houvêSs6.nessas.duas fon_Iyfinistro ce~so Am9Jim tem toda à razão, mas a verdade é que,
tes; e·istb, canonicamente, vem acontecendo.
' · Jnfeli.iniêntê, -depois -de assinado o nosSo -acordo, dois me- dentro da Ag~ncia Internacional de Eneigia: Nuclear e cm vários
, ses depois, há o ·evento nO Itaque. A O~ganizaeáõ das Naç-Ões Uni- ·governos, há um pensamento _errado de que o Brasil foi qriaSe o lídas- não a Agência.AtômiCa-- üescobriu q!le_havia instalaÇões der dos ~e contribuíram para esse· programa clandestino do Iraclandestinas, e a Agência Internacional de Enetgra AtõriiiCa· ficoU qUe. o-nosSo querido Dr. Rex Nazareth Alves, ex-Presidente da
na berlindaaaaaaaaaa; o Diretôr-Gúal, Chefe do Secretariado, Comissão"de Energía Nuclear, apareceu·nas manchetes· como senteve que dar uma satisfação. AdQtaram celerc.rit~ri.te medidãs -para do o homem que vendeu até ultracentrífugas e toneladas de dióxio fortalecimentO das salvaguardas. Todavi3.,a tanto o acordo de do de urânio e tudo mais.
Vivetn em cima do Ministério das Relações Exteriores- ou
salvaguardas_ quan~ 9 siste~a_ de salvaguarda~ têm que ser â.provados pelo Colegia:do da Agência, de repre&eJítáçãO-dõs-Estádos viviam, nãó sei co:tno está agora -- ·a pedir informações. O Brasil
membros, chamado Junta de Go;vedrnadoreS. Logo, essaS ilovas forneceu isSo oú aqUilo. Houve um show pantomina ridículo, do
Presidente Fernando Collor indO ao Amazori.as tapar o buraco do
medidas de salvaguardas tinham que ser aproveitadas.
Durante um ano e meio, qu:a.Íldo ainda era alterno do nosso CaChimbo: na televisão, ele de camisa, rindo, com o seu assessor.
GOvernador, eu partiCipa'" a dessas reuniões e fiCaVa esta:rr3eCido José- Goldembcrg, rindo mais ainda, ia jogando uma palha no huao ver que acabávamos de cons'eftar um acordO.' de__ salva_,ê.i~das, 'rac·ó~ ·quejá..estava fechado há muito tempo. Havia mato e capim.
Um MinistrO de Estado me disse -- não- vou declinar o seu
em que, repito,como o Ministro Celso Amorini_dil;se, hoUVe -Ccinquístas. não" soiJ- contra a radicalização, _mas n~s que-esperávamos nome aqui -que a vontade dele, desculpem-me as senhoras, for a
agora a sua implementação decorrer- repito, _porqUe gosto da ex- de correr atrás de uma árvore para urinar e ficar lá urinando o tempressão também - canonica.xniríte, vêm esSaS novas medidas de po todo, enquanto o Presidente Collor montava em Cinia disso para
salvaguarda, medidas perigosas.
_ fai.er um eXibidOi:llSííib ifitetnacional.
Mas acontece que rsSó, ·mrus O proiiUri.ClãmCntõ de José GolAgora, não sou eu que estou dizendo . O mibistdro Castro
Neves já leu: é o----Gõvem, ü Exewúvo q-ue ditbaVêr cinto pontos _d~~l.Je_rg__ ~ob:re__ '?_ c_b~do_ Projeto_ d()S Solimõe_s, em que o BraSil
que preocupam, tanto que- de u.1na ID.arieira que ·acho afé-pãtéliCa ia fazer uma compra, e·a CP! Clã Anã MarliRa-tteS~ com·o"-SáUdOso
- há ordens para os nossos negociadores seguirem instruções do e querido Senador Severo Gomes, mostrara que o tiro saiu pela culatra. Foi uma exaltação ao programa autônomO, coordenado pelo
Presidente da República.
- -Há um acordo quadripartite. O Presidehte Itamar Franco Dr. Rex, com a participação de grande parte da Comissão Naciopode ter dado essas instruções à- nossa delegação, e o Presidente nal de Energia Nuclear, tenham dos Ivfinistérios militares e de deMenem pode ter dado outras diferentes, como_ ~fez, porque o go~ zoito univ~rsid,ades._A Aeronáut!ca ~ urp.a plêiade de t&:~icos que
vemo argentino está plenamtfute afma:do com qualqueqr medida se interessam por laser; e o laser é uma modalidade de enriquecer.
excepcional e nova que a agência imponha à cOmunidade fu.terna- Então tinha o seu projeto de enriquecimento a laser.
A Marinha não podia pensar ou conceber um projeto de
cional.
Isso fói edito inúmeras yezes e tem tra.Zlóo ao Governo bra- propulsão naval nuclear, sem garantir o com!Justível. O que houve
sileiro preocupações, porque se tem um aliado e a soma das partes foi_r~almente uma posição de governo, em que o frutO era celebrar
é maior do que o resultado, como muito feliz_mente disse o Conse- ~sse acordo, conforme o foi.
Eu estava trariqüilo, porque tivemos a c-onquista -- isso não
lheiro Jaguaribe, argumentando essa nossa uanião_ com a Argentina. Isso é verdade, mas preocupa.
-_
- negq - e digo aos Srs. Seriadorcs que o acordo pode ser aprovado

tivemos muitas conquistas. Como afirmou o Ministro Flores,

quando Ministro da Marinha, com quem cu sempre trocava idéias,
--------"estava palatávcl o acordo".
Por que eu, agora, tomo uma posiçã.o- não contra a ratifiCação do acordo, mas uma posição cautelosa, posição esta que também tomaram três dos Ministros que o Presidente Itamar consultou, entre sete, sobre o assuntO? Dos _doze anC?s que trabalhei na
Agência futemacional de Energia Atômica, negociei -inúineros
acordos de salvadguarda e inúmcios arranjos sub_sidários.
O acordo de salvaguarda vem em termos mais genéricos;
poucos são .os capftulos em que ele é preciso e detalhado: Os acõr-dos têm mais ou menos uma modelagem. O nosso, em seu art. 37,
dispõe:
.
.
.

a

em:

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

e entrar em vigor. Mas, depois que começamos a inserir- e isso é
o ExCJ::utivo quem diz- essas medidas, a minha posição é a de ratificar O acordo.

Como disse o Ministro Castro Neves, com essa inserção do
parágrafo único do arC [ 0 , com base no qual o Congresso Nacional
apreciaria os arranjos subsidiários, a coisa ê uma faca de dois gu-

mes. Poderá fortalecer a posição, se a delegação brasileira chegar
lá, na negociaçãO do dia 29, agora em novembro, e disser para que
atendam os pontos que o Presidente Itamar Franco delilleou, porque senão o Senado não vai aprovar os arranjos subsidiários.
Os inspetores_ vão rir, gaigalhar, porq11e, na Agência, os

mais sêniorcs foram os meus contemporâneos, e os outros foram
os meus instruídos. O Conselheiro Felício se lembra. porque foi
até o meu farcwcll party, de que fui chefe da sessão de treinamento profissional de_ todos os inspetores da Agência.
O senado pode vetar os arranjos subsidiários, porque, conforme o Ministro Celso Amorim também lembrou e, assim como
outros, o MinistrO Castro Neves conhece, a Agência tem o direito
de, uma vez aprovado o acordo, fazer inspeções, com o título de
Inspeções ad hoc, com a finalidade de verificar se o relatório inicial submetido à Agêncía, com a lista de instalações, as _quantidades e localizações,correspondem à realida4e. Eles batem à porta
aqui, entram, pedem para ·ir ao IPEN c ao ARAI\1AR ycr iSso ou
aquilo.
Para a Agência. os arranjos subsidiários Podem demorar o
tempo que for necessário e são divididos cm duas partes: uma geral, que dá provisões by and large. O texto original foi em ingl_ês
e demorou sete meses para ser revertido em português e vir ao
Congresso. Quap.do s~ alegou que _a Câmara demorou um ano com
ele. é bom lembrar que durante sete meses ficou no-Executivo sendo passado do inglês para o porblguês. Portanto, não demorou tanto.
Esse acordo foi celebrado em sete meses._ Há acordos com
países com um complexo nuclear muito maior que demoraram
anos para serem negocia.dos. Tenho uma lista, retirada de um documento não confidencial da Agência, que mostra que ainda há
países,_ como a Alemanha, com 45 instalações, com a parte ''B'' do
arranjo subsidiário. A parte "A 11 são essas provisões gerais para o
país. e a parte B são anexos por instalação._ A parte "A", por
exemplo, diz assim: haverá inspcções, e as instalações serão divididas em áreas de contabilidade de material. Depois, para o ARAMAR, o IPEN. para a instalação "a", ''b" ou 11C" vem a especificação sobre quais são essas áreas de contabilidade, como se mede
por fluxo,como se mede cm ponta, vem um de talhamento por instalação.

Então, o arranjo subsidiário tcrri duas partes. Pode ser aprovada a parte geral sozinha, e depois os anexos, paulatinamente, ou
pode ser aprovado tudo gradativamcnte.
De qualqucqr forma, sendo o acordo ratificado, a Agência
será informada cm 30 dias, a partir do mês seguinte. Por exemplo,
se for aprovado em novembro, em fms de dezembro, o Governo
brasileiro mandará para a Ag-encia, via ABACC - -Associação
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle -, esse rlatório
inicial, com suas instalações, quantidades e locais, e a AgÇcncia
tem o direito de realizar a inspeçõcs.
Mas c as provisões? Qual a freqüencia das inspeções?
Como entra vu como não entra? isso fica no que se chama facilita
pctrca, quer dizer, o anexo da instalação: - Ah, isso s_e negocia
depois.
Há quarenta e cinco instalações na Alemanha, na EURATO M, que estão há mais de cinco anos ·seildó negociadas todas,
não; algumas das quarenta e cinCo. Tenho uma lista aqui. E em outros países, como a Bélgica. Portanto, isso pode ficar para as calendas. Diante desse parágrafo único, que coiisiderei uma boa,
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uma grande idéia, creio que foi um respeito à minha tese e à de outros sobre a posição cautelos-a, tudo isso. V. Exa Je desculpe, um
minutO só-, há dezoito itens que o prezado, ilus· .! '!'nobre MinistrQ-Chefe da Secretaria de Assuntos EstratégicOs leu_,_ em agosto,
na Comissão de Defesa, e um deles diz assim:
"A posição adotada peló Excelentíssimo Piesi:
dente da República, aaaaaaaapós reunião de Ministros
com responsabilidade direta na questão nuclear, realizada em 6 de julho passado:
Item 17- Do balanço. portanto, tem dois lados"entre as posições dos MinisüOs das RelaçõeS ExtCriores, da Ciência e Tecnologia e-de Minas e Energia, por
um lado, e as ponderações _de cautela dos Ministros militares e de outros ... "- são: dois lados, portanto, seis, três
a três. E o Ministro de Assuntos Estratégicos? " E à vista
das premissas que acabo de citar ... " - as premissas são
pontos fundamentais - .... decidiu O Governo adotar as
seguiiltesposiÇOOs:
- a - O Governo cOilcbrda com a ratificação do
acordo com a (inaudível).
_ Seguir-se-ia a negocia.ç~C! dos pontos_fundamentais dos arrarijos subsidiários. E Como disse o Ministro Castro Neves, isso
p<Xle servir realmente de força.
· ··
E vou dizer_ mais- o qUe fàrá_o,MiniStdro Castro Neve~ feliz: estive de férias agora em Viena, às_ miilhas expensas. "renho
muitos amigos, porque, lá morei durante doze .anos; -_obv~cnie,
fui à ag-encia in!emacional. Conversando com pessoas responsáveis pela negociação do acoido~ foi-me dito o Seguin:tC: 'CStairio's
loucos para acabar logo com essa negociaçã0. pará ver se~ ru;ranj~
subsidiário entra em vigor juntO cõm o acofdo; ~sso é qti~o ~a
nós, é satisfatório. - ·
.
Mas a verdade é que, por putro lado, se aparecer no, time de
negociação deles ou se, de repente, houver uma pressão de 'um EStado-Membro sobre o Diretor-Geral e as instruÇões baiXaiCni,'deixa. Empurra-se com a barriga os ru:ranjo~ subs~diáriás,_ porqUe em
trinta dias ou mais estiliemos lá e vamos yerifjcar tudo. Vamos ver

ARAMAR.

·.

. , .

.

De fonna que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu solicitária ao Senado Federal que meditasse sobre· eSSa situação. bo'jeio
em que os arranjos subsidiárioS ~Stãó para ser·n~goc:iados, os.cinpp
pontos foram destacados pelç ÇJove.mo,. pelo Executivo, _como
preocupação. A agência ainda ~m !iS válvulas das jnspeções ád
hoc que permiti.rão ad eteroum verificar as' nossas. inStalações,' o
que. provavelmente, poderia não trazer nehum tr3.stom0, ín:as Pó·
deria e já está aContecendo. A pr~plja África- do Sul declarou qu,e
tinha a bomba, mas que limpou, etc. Está no Pelourinho, E o Brasil não se iluda? o Brasil está ua lllarca do pênalti da Con:milidade
Internacional da Agência;· por causa dessa transição , em desrespeito à Comissão, à CPI da Deputada Ana Maria 'rattes ·e do Seilador Severo gomeS~ o Governo Çollor deixou transparecer, na Comu,nl_dade Internacional. a sUa- gra:D.de preocupação. Na Assembléia-Geral das Nações Unidas,_ de um modo próprio- soube que
nem foi a-sses:mí:ado pelo l\finisté:iio dãs Relações Exteriores -,
abriu mão do direíto de fabricação de explosivoes, artefatos nucleares, dizendo que no seu Governo isso não ·seria feito, e assim
por diante. foi a Viena presidir a assiná.tura dO at. Trata-se de um
ato rotfua, de um acordo assinado há 37 anos entre o nosso Embaixador- que é o representante residente- e o diretor-geral da agência. lá, estavam Collor e Menem. Collor estava angp.stiado na véspera de ir da Itália para lá. O Senador José Richa dev_e se lembrar
disso. Procurei o Senador Pedro Simon à época. A pedido do Secretário de Assuntos Estratégicos, procurei o Senador Humberto
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LUcena, para que aprovassem o acordo da ABACC, senão o exPresidente collor seria um fracasso. Ele voltaria da Itália sem ir a

Viena para poder ver a assinatura do acordo quadi:i partitc. Até-o
Senador Pedro Simoii, rio encam.iiiliamento de votação por liderança, foi bem irônico ao dizer: 11isso já está feíto;- deixa ó Presidente
dar um passeiozinho da Itália até Viena11 • S. Ex" foi bem satírico e
irônico. Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Reitero os agradecimentos ao Ministro Celso Amorim, ao representante do Ministro Castro Neves, ao_ Dr. Evcrton Almeida Carvallio c ao Dr. Bernardino Coelho Pontes.
Antes de encerrar a reunião, convidaria o PTofessor Odair
Goncalves. Físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
As_essor do Fórum Ciência e Cultura.
O SR. ODAIR GONCAL VES - Eu _gostariª de esclarecer
que estou substituindo o Sr. Luiz Pinguelli _RC?_sa que não pôde
comparecer. por estar fazendo parte, juntamente com o Professor
Fernando Souza Barros. de um grupo, cuja função é acompanhar e
estudar_no_Brasil as_ questões pertinep_tcs à energía nuclear e atómica. Por isso, S. sa pediu-me que o substituísse aqui.
De início, eu gostaria de deiXâT-Clara a nossa posição favorável à ratifiçação dos tratados, tanto quadripartitC-quanto O Tlatelolco modificado,com wna ressalva de que a cláusula das inspeções especiais rea.Slmente é uma_clá,usula que deve ser vista com
muito cuidado e, conseqüentemente, negociada, de maneira que
não exiba o atual caráter discriminatório que tem. A nossa posição
é coerente com uma postura que temos assumido desd_e o estabelecimento do Acord,o_Br;asil!Al~n;tan.)la, quando a Sociedade Brasileira de F'"lSicajá manifestava pOsição contrária ao desenvolvimento de qualquer tipo de armamento nuclear. Quando digo nossa posiÇão, estou falando em nome da maior parte dos cientistas brasileirOS, uma vez que tanto a Sociedade BrasU~i,r-ª de Física, quaiito
a Sociedade .Brasileira -para·o YrogtC:Sso da Ciência, vêm seguidamente ratificando essa posição. Durante o último Congresso da
SBPC, em Fortaleza, promovemos uma Mesabastante concorrida,
na qual ficou clara a necessidade da assinatura desses acordos.
Ness_a_audiênci;:~., também ficou explicitada a necessidade de
uma discussão mais profunda das_ cláusulas especiais. Estava presente, inclusiVe, a ABEN, que colaborou bastante com essas discussões. Eu frisaria qUe a nossa posição hãõ -se baseias em qualquer forma de pressão externa, mas é uma questão de principio,
por julgarmos _que_ Hurnanidad_e_n_ada tem a ganhar com a estocagero de artefatos nucleares, com _a potência suficiente para destruir
o mundo diversas vezes, como temos agora. É claro que não somos ingênuos a ponto de achar que esses princípios podem por si
só determinar o direcionamcnto de:ssa questão. En~es interesses
econôroiços_ e políticos estão enYolvidos, e é óbvio também que
são- esses intereSses que -determinam nossa presença aqsui hoje.
Cumprimos, entãO, sopesadas vantagens e desvasntagens da ratifi~
cação desses acordos, que há um bom tempo vêm sendo costurados pela nossa diplomacia.em particular com a Argentina. Caberia
ressaltar que o Ac.ordo QuaQ.ripartite, principal pontO aqui em discussão, é fruto de um acortdo bilateral Brasil/Argentina, e que a
Agência Internacional de Energia Atôniica poSteriormente. Por
que isso?
O Acordo Brasill Argentina surgiu no bojo de uma série de
outros acordos, comerciais e tecnológicos, e explicitamente visava
o ftm de uma competição histórica e improdutiva entre os dois pafses pela hegemonía no Continente.Criou-se a teiCeira:- partícipe ·ao
Ac-ordo, a ABACC, que seria uma agência formada por técnicós
dos dois paísess e que seria responsável pela implementacação das
salvaguardas posteriormente. De início, já ·ex1Sffa-tiin problema. O
fato de que uma agência dessa natureza, composta por técnicos de
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dois países, só pOO.eria ser cfetiva em caso de relaões cordiais. Em
qualquer situação de conflito entre Os OOlS pafSes.. obviamente uma
comissão formada por técnicos dos doiS países não teria""- sequer consenso, de qualquqer tipO de decisão que surgisse ou qualquer
tipo de disputa que ocorresse. A partir daí, não só por essa razão.
mas obviamente por outras também - mas entre elas essa -. elegeu-se_a Agência como a quarta parte do acordo e, na qualidade de
tim organismo neutro, intemacionial, teci:J.ícaíne:Ute habilitado para
a realização de inspeções e salvaguardas necessárias à implementação do acord_o.
___ _
Quanto ao fato de ela ser neutra, claro qUe cabem discussões. Já vimos e-há evidê:ridas que, ap5s a GueiTaaaaa, a existência
do acirramento da Guerra Fria nas relaçê">es internacionais necessariarnen~ criou um certo desvirtuamento -daas -funções da agência
internacional Isso ficou evidente, após o conflito no lraque, onde
a A_gência foi publicamente acusada de estar sendo incompetente
na detenção dos artefatos que pareciam eXistir.
·· ·Posteriormente, a ampliação das negoç:iaçOes. cOm a possibilidade de participação de no:vos países da América Latína, levou
o Brasil e a Argentina a declararem a intenção dç húplementarern,
de__(a_to, o Tratado de Tlatelolco. Esse Tratado, por sua vez. surgiu
pnuco após o Tratado de Não Proliferação como uma alternativa.
uma vez que o TNP é altamente discriminatório e, em última análise , estabelece que as potências emergentes na Segunda Guerra
detinham todo o direito de pesquisa e construção de artefatos nucleares, enquanto o resto do mundo não teria qualquer direito sow
bre e:Ssa te~nolopia e esse pode~ ru:namentista.
_-·-·
O Tratado de Tiatelolco.,c:onforme formuladO, seria mais
eqüitativo; todavia. continha alguns pontos que praticamente anu:
lavam essa eqüitatividade. Entre eles ressaltam-sE!, em primeiro lUgar, q~e ele permitia a pesquisa e o desenvolvimento de explosivos nucleares para fms pacíficos. Até hoje, tem-se prócurado arduamente algum frm pacífico para bombas nucleares. Até agora
não existiu. Relamente, a sujeira que ela provoca, a poluição atmosférica, contaminação e coisas semelhantes tiram qualqueqr
possibili~de de uso de fms pacíficos para explosões nucleares.
_ O referido Tratado eliminava-, fla sua vers-ão--àliteriOr, doescoPódãs inspeções as instalações de_potênci.ãS nílo pCrtelÍcentes à
A.n:l:Çrica Latina, abrindo espaço para possíveis invasões e intiminadã.ções sobre ameaças nucleares, ou seja, se os Estados Unidos
ou, digamos, a União S_oviética_ Hve_sse instalações_ nqcleares na
América do Sul. Como não eram participantes do Tratado de Tlatélolco, estariam livres de qualquqer tipo de inspeção, como a que
seria realizada nas instalações dos países. E, fmalmente, um outro
ponto, só para ressaltar alguns, o Tratado de Tlatelolco permitia
inspeções especiais de ampla abrangência, motivada pela simples
su~peiçâo de um denunciante. Tal tratamento, a rigor, faZ p3.rte-âas
normas da agência, e- foi aqui mencionado que ele só foi aplicado,
re·ãimente, até hoje no Iraque, isso na condiç3.0 de vencido em uma
guerra. Naturalmente isso suscita outros pontos como, por exemplo, a possível espionagem industrial, que já foi explorada bastante
por meus colegas.
A evolução das negociações levou o Brasil e a Argentina a
proporem mudanças nesse acordo, e o que deve ser dito é que em
grãnde parte foram elas aceitas. Os pontos um e dois, os primeiros
pontos, foram solucionados, foram alterados e ainda resta a questão das inspeções especiais.
Em relação às inspeções especiais, cu gost3.!ia de fazer um
pequeno -parênteses. Foi muito bem resasltado pelos expositores
que me precederam, que até à guerra do Iraque, esa cláusula das
inspeções especiaiS, hão represetava um grande problema, tirando
a questão de princípios ela. realmente, não se julgava que pudesse
ser aplicada. Após o incidente houve um grande endurecimento da

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

comunidade internacional, no sentido de se conseguir Tegras de
salvaguardas mais restritas. Por que a desconfiança internacional
tambem em relação ao Brasil? O Dr. Coellio ex pós de maneira brilhante o espalhafato com que o Governo Collor cxplor o fechamento do Buraco do Cachimbo e assinaturas ·dos acordos, e coisas
do tipo. Mas acredito que existia um ponto prévio. O ponto é que o
Buraco existia, as Contas Delta existiram, o Projeto Solimões existiu e isso é que gerou esse clima. Eu, absolutamente, não creio que
isso justifique abrirmos as portas a intervenções internacionais,
mas apenas para colocar os fatos em seu devidos lugares.
Uma vez estabelecidas as premissaas - dizendo que nesse
ponto as expressões devem ser profundamente discutidas pelos
nossos negociadores-; eu gostaria de deixar basta.nte_claras, além
da posição de princípio, que_ já -mencionei; quais são as razões pelas quais somos favoráveis à assfutura do contrato.
·
Em primeiro lugar, os acordos foram produto de um compromisso assumido por Brasil e Argentina e que teve uma boa repercussao intemaciOri.al. O seu rompimento resultaria, certamente,em perda de cre_dibilidade para o nosso governo. Infelizmente,
talvez por falta de tradição democrática, ainda corremos o risco de
ver decisões tomadas, em nível governamental, se esvaírem de um
governo para outro; os fatos mridam completamente. Muda o governo e muda completamente a postura. Internacionalmente isso é
um pouco complicado, porque _quando se faz tratados__ intemacionais, em geral, planeja-se um poucO mais do que quatro ou cinco
anos.
O segundo ponto é que para o desenvolvimento da tecnologia nuclear para fms pacíficos, conforme consta em nossa Constituição, precisa-se dos mesmos coinbecimentos e- equipamentos
gerais necesários ao desenvolvimento de_ artefatos bélicos. Ou seja,
uma grande parte dos equipamentos para se fazesr pesqUisa tanto
na área energética quanto na ãrea médica Ou em olilras áreas que
utilizem, para fms Pãcíficos, a ·energia nUclear, esses equipamentos
também podem, ser utilizados para fms bélicos.
O fato concreto é_que esses sequfpamentos, em geral, estão
longe de- serem produzidos no Brasil, ~evendo todos serem importados. A exportação desses equipamentos para o Brasil vem sendo
combatida, e a médio prazo essa situação só poderia ser revçrtida
caso os países exportadores sintam-se seguros em relação ao uso
que será feito do equipamento.
A respeito desse assunto, eu gostaria de deixar à disposição
da secretaria do Encontro, um documento que é do Departamento
de Energia, escritório de não-prolifenição e controle de armas,
onde fica bastante claro - e aqui relata um encontro- do chamado
grupo das nações supridoras de equipamentos, chamemos assim na qual foi formulada uma lista de sessenta e cinco itens de uso
dual, ou seja, uso de equipamentos que podem ser utilizados tanto
para fms pacíficos_como-para fins bélicos e que atualmente, têm a
sua exportação para o Brasil proibida. Este documento e_stá aqui,
quem quiser, pode ver; incluive, equipamentos usados_em pesquisa básica, também estão aqui relacionados.
Pe~to-me discordar do colega que falou que atuahnente
com work stations, ou estações de trabalho, se consegue o mesmo
com os computadores vetoriais, ou seja, os chamados supercomputadores. Isso absolutamente não é verdade. Uma work station
absolutamente não se compara com supercomputador. Uma work
station, mesmo em rede, pode-se comparar c_om um microcomputador PC, jam-ais com um computador vetorial. Isso absolutamente
não é -verdade.
Continuando, um outro ponto que nos faz ser favo:i-ável à
assinatura dos tratados. é que intemasmente os programas de desenvolvimento nuclear brasileiro, devido a sua gênese, carecem de_
credibilidade. As pessoas da área vão me desculpar, mas existem
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motivos para assjnalar essa falta de credibilidade. Numa área similar, gostaria simplesmente de citar, por exerilplO, recentemente
aconteceu uma falha no sistema de Angra I. Foi uma falha absolutamente corriqueira e extremamente bem conduzida-pelos técnicos
da ãrea. Tudo que tinha que ser feito foi realizado, e a tempo, um
procedimento preciso. Claro, tivemos debates com eles, de forma
muito franca, nossas relações têm sido muito boas, com nenhuma
ressalva quanto ao comportamento dos setores técnicos e políticos,
envolvidos na relação dessa pequena falha que aconteceu em Angra!.
Entretanto, a ãrea de comunicação ~0!11__1:1 populaçãQ da ci-dadede de Angra, e mes_!?lo com 9s j_9mais e ~s_sessorias que deveriam prestar contas a opinião PúbliCã, Certamente .estaS fãlbaram.
mriito: Ou seja, esses vícios Cqntribu~m para que exista e permaneça uma profunda desconfiança em relação aos setores nucleares
brasileiros. Facilmente pode ser resolvido com uma maior transparência. Acreditamos que a assinatura deses acordqs pode colaborar
para que esses vícios sejam abandonados, e ses cOnsiga fazer uma
transparência maior para a opinião pública brasileira.
Um outro ponto é que, devido à.não-proliferaç-ão; pelo Brasil, dos prinCipais tratados de salvasdguarda nuclear, existe um
problema que nós, na Universidade, temos sentido bastante. Nossos estudantes de pós-graduação, õu ~~ja, os futuros~ re~ponsáveis
pela geração de ~enologia nesse Pais, têm sofrido, lá fora- quer
dizer, estudantes que vão estudar no exterior - restrições ao seu
trabalhO; llega-se o acesso aos supercomputadores a esses alunos.
Existe uma lista_ de alu1;1_os de países que não podem ter acesso a isso; não se aceita alunos de pós-graduação em programas que envolvam qualquer tipo de conhecimento tipo sessão _de choque parae fissão por nêutrons e coisas da área, que eventualmente possam Ser usados numa constiuç ão de uma pretensa bomba que, certamente, não existe mais- se é que algum dia existiu.
Então, a assinatura desse contrato, acreditamos que facilmen(e__roelhoraria essa situação. Eu estava comentando com o Dr.
Rex Nazaré, que o nosso grupo na Universaidade quis importar algumas plaquinhas de urânio - queriamos meio dúzia de plaquinhas de urânio, é uma quantidade irrisória, enriquecimento a 3_%,
não é nada, é uma cois_a desprezível- e foi impedida. Não conseguimos, via agência, oficialmente, impCntar essa quantidade inisória di Urânio, e o que foi aiegado foi sempre a questão da, não-partiCipação, da não-implementação, pelo Brasil, dos acordos de nãoproliferação e de salvaguardas internacionais:
Só gostaria de deixar mais um ponto para reflexão, que ainda não foi abordado. Em 1995 fmda a vigência do 1NP. A situação mundial, como muitos expositores já levantaram, está completamente alterada em relação à época em que foi ftrmado o tratado.
A simples inexistência, hoje, da União Soviética exige que alguma
coisa seja "feita em relação ao tratado. Tenta-se fazer mUita coisa,
inclusive cientistas colaboradores nossos da linha pacifista, pois
nós somos contra qualquer tipo de armamento e estocagem de arm_atn-ªD-tQ_nuclear.
Defendemos que a assinatura desse contrato colocaria o
Brasil numa posição privilegíada para piopor reformas e tomar o
TNP mais eqüitativo . Nesse sentido, nós, do_ grupo do Fórum
Ciência e Cultura da a UFRJ e juntamente com a Sociedade cde
Física Argentina- a AFA, estamos organizando um congresso internacional de cientistas es governos para discutir possíveis mudanças no TNP, cuja revisão é Uma oportunidade única para se
obter,_f_inalmente, um tratado amplamente aceito, justo e equilibrado que, além de facilitar o acesso às tecnologias voltadas para o
uso pacífico de energia nuclear, possa estabelecer metas pca
que,em não muito tempo, nos vejamos livres do câncer que é a
existência de armas nucleares.
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Julgamos fundamental. para que possamq~ ter um papel reNão conheço,_ entretanto, nenhum estudo prospectivo. com validalevante nessa revisãO, a aprovação dos acordos quadripartites Tlade temporal, equivalente àqueles dos compromissos que eStamos
telolco modificado.
incorporando. Repito: eu não conheço, po4_e ser _q_ue elcis existam.
Muito obrigado.
Um governo, através do s~u ~csid~nte, assíria um tratado
O SR PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Convido a usar
que nã'o chegou jamais a ser analisado em profundidade, como
da palavra o Professor Rex Nazaré Alves.
bem ressaltou o Odair~ por'ráiOOs até da nossa cultura. CasualmenO SR. REX NAZARÉ ALVES- Sr. Presidente, Sr. Relator,
te, porque não necesSariamente, esse governo é substituído, consti~
Srs. Convidados, para mim fOi uma' honra muito grande o convite
tucionahnente, por esta Casa·. Todos" os setis ates foÍ-am falhos? Se~
que gerou o rompimento de uma-promessa que havia feito a mim gurãinenre,--Iião. Todos temos· ~certos e erros. seri:i o 'fato em discussão resultado de uma acertu ou de um erro? É uma questão. O
mesmo quanto a_ me pronunciar sobre esses- fatos _que vinham
ocorrendo na área nuclear.
grave "é que situações semelhantes a essa podem repetir.
Quando recebi a correspondência de8 de novembro, eu tive
Aproveito, -Sr. Presidente- e Sr. Relator, para fa7..er uma su~
a ocasião de verificai que algumas coisas haViani mUdadO- C, cm
gestão: qUe- seja incluído, na Revisão Constitilciona:I, Um artigo
conscqüéncia _dis.so,senti-mc no dever de trazser um pouco da mi- ·que não permita· a assinatura de atos de -caiáte! -internaéionãl por
nha experiência.
parte do Executivo, com implicações· que ultrapassam mais de alOs compromissos politicas _internacionais- de um pais são
guns periodOs "goVernamentais; Sem uma à.udiência prévia deste
refletidos em acordos e trastados firmados. Essses compromissos Congresso. Aliás, eu _diria inã.is: na prepar'açã9·da- Constituição de
são, entre .outras, função de uma vadriável temporal. Seus efeitos
1988, existia uma proposta- de artigo- do eõfão Senador- Ita:nüi.r
podem ter conseqüencias durante um período governamental, ou Franco, atual Presidente da República,- exatameD.te misSe Sentido.
se estenderem por alguns períodos .ou por algumas ger_ações.
Caso contrário, O que fazer? Rejeitar um -atO do Executivo dificulO SR. PRESIDENTE . (Lourival Baptista) ..o· Desculpe-me
ta.tia ainda mais a credibilidade cio País. Conc-Ordo plCnaiDCnte
interrompê-lo, Professor, mas anunciei o seu nOme-.- esquecendocom o Profsssot Odair: aprová-lo poderia cOnipTOmetel' o futuro
. me de ler _o seu currículo, o que faço agora: ex-governador doBra- ' dos nossos descendentes que, neste momento. apenas eSepra:m que
sil na Junta de govemadore_s da JEA, ex-Pr:es_idente__ ~ CNEN, ex- · as nossas consciências os protejam.
coordenador-chefe do Programa e autônomo de tecnologia nuQuabdó ainda não decorreram trinta anos, praticamente, de
clear.
energia nuclear sendo utilizada para fms pacíficos no mi.nido Não quero que V. s• pense que fiz alguni tipo de restrição, trinta anos, não, um pouco mais; ó primeiro reato! de potência funporque era fumante. (Risos). ,.
cioriando efetivamente foi em 1957 -. ve~s_u~_con~:ó.tO de traO .SR. REX NAZERE ALVES - V. Ex' colocou bem:
tados e de acordos de salvaguardas que evoluem no tempo. Eles
são moçlificã.dos- com umafreqüência-muito grande e, a cada moquem é "ex" não se deve propnundar, e-por isso eu eStava calado.
No primeiro caso, validade num período governamental, é mento, são analisados determinadas condicionantes.
Lembro-me muito bem, por ocasiâo' dO ACordo Brasil!RFA,
possível se conhecer com alguma margem de certeza o conjunto
de fatores que neles influenCiam e que por eles sãO ib.flUêncíados. · em que o grande problema eram infõrmli.ções- tecnOlógicas_ re~e- _
À medida em que o tempo ·de sua ação aumenta, maiores podem vantes - era novo, não fazia parte de nenhum dos documentos da
ser as variações dos fatores considerados ou ainda em fatores im- tradição e do documento de base qu_e regia, então, os acordos de
presíveis em nossos dias.
salyaguarda com o Brasil. E foi incorporado, porque havia um obNa verdade, a prinieira manifestaÇão de proliferação que jetiVo naquele momento. Eu, na verdade, não participei das discushouve no mundo foi em 1932. quando Einstein iesolve escrever sões, eu apenas as conheço, mas, a cada instante, modificações
uma carta a Freud preocupado com o desenvolvimento científico e surgem. É um eterno ceder e um eterno acreditar que, com isso,
a contribuição que esse desenvolvimento teria para a aniquilação chegaremos a ter acesso a tecnologias.
da humanidade. Trata-se de documentos que valem a pena ser liPor curiosidade, Taltelolco é o local, na Cidade do México.
dos: não_ só a carta de Einstein a Freud como a carta de Freud a onde as últimas resistências da civilização astCca foram _quase futeiramente dizimadas por uma grande potência na época. Não queEinstein.
Mas esse mesmo Einstein, nó início da Década de 40, escre- ro fazCr analogia com essa lembran_ça do Tratado que leva o seu
via- para Roosevelt em sentido completamente difeieD.Te:- Eu garan- nome. Quero apenas dizer que, no mínimo, esses tratados internato que, no primeiro caso, ele estava com uma validade do período cionais buscam, sob o ponto de vista ético e moral, algo muito imque ele estava enxergando bem düerenie da evolução que tinha portante, que é a paz, que é evitar a_ de_struição maciça. mas eles vi- san}-ãlgo também muito 4Dportante, que é a infOriitação e, se posocorrido no mundo.
O Tao da Física, em ponto de inflexão, foi capaz de expor sível, controlar o desenvolvimento.
em um gráfico a ascensão e queda das principais ciVilizações nos
O Tratado teve seus lados positivos, pois gerava pela priúltimos cinco :inil anos. Analisa suas causas, evidencia momentos meira vez no muD.do o aparecimento de uma zona geográfica livre
de equilíbrio e de prevalência de uma civilização sobre outra, e de annas, baseada em princípios de direitos e obrigações seril dismostra, de forma clara, a cada período, a ordem mundial reinante. crimianaçaã.
Essa nova ordem mundial fica mais justa, segundo O Tao da FísiDestaque-se que seu art. 27 estabelecia que esse Tratado
ca, nos perlodos de equihôrio, e se tfan~forma em ordem nova nos nãO poderia ter reservas. E como não tenho qualquer documento
momentos de nítida prevalên.ia de uma das nações.
disponível, não pude, na verdade, chegar isso, mas a minha memóA adesão a um tratado ou acordo intemacioo;J.l, cujos com- ria me faz pensar que a asSinatura do Tratado de Tlaatelolco, -pOr
promissos deles advindes perduram no tempo, merece, na nlinha algumas elaS potências, "roi com reservas. Isto eu gOStaria realmente
opinião, mais atenção do que a discussão que possamos proporcio- de chegar. Na verdade, estamos resolvendo um problema que é
nar neste momento. Louvo este momento, mas acredito que mere- pertinente àquilo que o Brasil pode resolver, sim, mas, mais uma
vez, vemo·s artigos de um tratado, artigos de um acordo sendo ince, na verdade, um prosseguimento e um aprofundamento.
Conhecemos apenas as condicionantes bistórkãs e acredita- terprétados de formas diferente.
Durante a Geurra. das Malvinas, os ingles~s enviaram para -o
mos conhecer as atuais. Repito: acreditamos conhecer as atuais,
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Atlântico Sul equipamentos militares que empregavam energia nuclear, uma vez que a Inglaterra era signatária do Tratado de Tlatelolco. Os argentinos de_nunciaram aquele fato na Agência Internacional de ;Energia Atôniíca.
.
Lembro-me da consideração feita pelç Sec:retariado da
Agência, que considerou os submarinos nucleares _com,o ''usos
não-proscritos da energia nuclear". Essa foi a primeira vez que vi
essa expressão. Garanto que não foi para res-olver uma necessidade
de um país em desenvolvimento.
Como jamais havia lido, até aquela data, referências de usos
não-proscritos, me pergunto _se não estamos diante de um sistema
capaz, através de seu Sec~tarjad_o, de introduzir novos conceitos
em funções de necessidades conjuntuarais.
·
Srs. Congressistas, ao serem aprovadas- as modificações
propostas no Tratado de Tiatelolco,_ efetivamente CqnSideraro que
se deram alguns passos bastante bons em termos de mna melhor
interpretação desse Tratado. Entretanto, é importante que seja lem~
brado que, em sendo Tratado_ que no seu bojo leva um acordo de
salvaguarda amplo. seria muito ímportante ·que se conhecesse
quais são os acordos de salvaguarda, que serão propostas no âmbi~
to de Tiatelolco.
Por outro .lado, eu me pergunto seriamente qual será o con~
flito que teremoS se, simultaneamente, tivermoS de negociar _um
acordo de_ salvaguarda para implementarção de Tiatelolco, ao mes~
mo instante em que tivermos- de negociar um arranjo .com ajuste
subsidiário do quadripartite.
•
Em particular, eu gostaria muito_ de ver interpretado como
será aplicado para o Brasil o conceito de inspeção especial. Isto,
por uma razão muito simples: um recente documento publicado na
agência - é um documento_ da junta de governadores -, de n°
2554, na verdade, isntitui um Sistema de inforniações i:Diiildial, em
que passa· a operar quase que como um elemento do sistema de
salvaguarda. Isto, eu não estou criando. Esimples. É só ler os itens
29, 30 e 31 desse documento.
Então, é importante, ao se pensar nessas interpretações, ao
se pensar de que maneira essas c_qisas se colocam, verificar como
funcionam os organismos intemaciõllãis. A i:ninha experiência não
é muito grande, sou um pesquisador, com mais de trinta anos de
pesquisa, onde tive a chance, como Presidente da Comissão Na~
cional de Energia nuclear, de ter sido o Governador brasileiro junto à Agência, de setembro de 1982 a março de 1990.
Então, vamos pensar como isso acontec_e: os recursos dessa
Agência são oriundos anualmente de contribuições fixas e voluntárias, logicamente com participãção maior dos palses industrializados. Esses recursos formam o seu orçamento de operação. Para
tanto, contam com um Secretariado, no_ qual não deixa de ter in~
fluência a -contribuição fmanceiia de cada estado~ membro. Esse
Secretariado é formado de profissionais selecionados _entre candidatos apresentados pelos estados-membros.
Repito: todos os integrantes do Secretariado têm suas candi~
daturas indicadas pelo seu país de origem. Deles vieram e a eles
retornam após um período, em média, de três ou quatro anos. Em
pouquíssimos casos, como mais de dez anos de experiência, precisando _que se vá buscar.
Srs. Congressistas, anies de tudo, eles são fiéis às suas ver~
<ladeiras origens. Esses homens não são espiões, de maneira ne~
nhuma, mas têm que tomar decisões imparciais e- quirdar sigilo
das informações que passam a conhecer. É o sistema melhor de
que dispõe o mundo no momento, disso Ilão tenho dúvida. Qual é
a solução? Temos que trabalhar para o seu aperfeiçoamento. Deve~
mos, entretanto, jamais esquecer de nos resguardar.
Se não partilhamos do sistema internacional, ficamos isola~
dos; se partilhamos, nem sempre temos os nossos interesses aten-
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didos. Foi asSim ho paSSado, acredito que é assim hoje, e sou qua~
se capaz de jurar que será assini no futuro.
Não queremos o Brasil isolado da comunidade internado~
nal, tempouco o queremos de simples serviçal. Alguns acreditaram
que, ao assinarem acordos e tratados, haviam adqUirido ingresso
com acesso ao desenvolvimento e uso de tecnologias s~ívei~ ..
Por exemplo, não tenhO a·menor dúvida dos laços de amizade que unem o Canadá aos Estados Unidos. Na trigger list produzida pelos Estados Unidos, a que tive conhecimento na minha época, incluem~se itens para os quais não haverá suprimento para o
Canadá. O que isto quer dizer? Algo muito importante: detrás do
__ princípio de não~ proliferaçãO está um grande princípio, que é o de
não se ter competiÇão comercial e industrial.
Ciência ·e tecnologia não· se transferem: Na melhor das hipóteses, é uma transfusão de sangue. Entretanto, para que isso possa ocorrer, -a primeira segurança é garantir que esses sangue, que
irá ser dado ao ·paciente, Dão tenha vírus de natureza nenhuma.
Também é importante que o indivíduo que irá recebê~ lo tenha um
organismo e um sistema capazes de processar esse sangue.
Durante o período em que fui Governador brasileiro na
Agência, jamais- vi um progresso ciéntífico e- teói016gico realm.en~
-te seno, de monta, na área nuclear, que não fosse resultado da pro..
. vía capacitaçãó dos homens daquele país e do esforço e decisão
próprios. Cooperaç~o se consegue quando já existe ou se já ultra~
. passou um determinado ponto. Antes, nem sonhar!.
Sr. Presidente, Sr. Relator, se fui feliz um dia, fOi nesta
mesma Comissão de Relações Exteriores, neSte mesmo Congresso
Nacional, quando afrrmei que ninguém ensina ninguém a ser sobe~
rano e independente. Conheço essas exigências: Tranqüiliza-me,
entretanto, ver hoje homens do nosso Ministério das Relações Ex~
teriores e na Secretaria de Assuntos EstratégiCos, com os quais, no
_ passado recente, estive entrincheirado em defesa de interesses na~
cionais. Conheço os seus caracteres de granto: não mudaram os
seus pontos de_ vista, ou, se o fizeram. infelizmente, até o momen~
to, não conheci nenhum argumento que me tenha convencido.
De fato, temos um problema a resolver: houve um acordo e
foi assinãdo. É tradição de nossa DiPlomacia tentar manter o máximo de çredibilidade para o nosso País enl relações internacionais. É possível simplesmente não ratificá-lo? Não. Acredito q1,1e
agora a solução será ratificá~lo.
Mas o Professor Bemardirio colocou bem algo que eu iria
lembrar. Ao assinar o acordo quadripartite, a conseqüência prática
é só polítia. Ao ratificá~ lo, entretanto, por causa ·do arL 60, temos
entre trinta e sesseitta dias apra apresentar um relatório inicial que
deve conter um inventário inicial, indicando instalação e material.
O art. 69 diz que, a partir daquele momento, o sistema, as instalações e os materiais estão abertos para inspeções ad hoc, com o
pretexto de verificar o relatório inicial. Mas não existe aquele do~
cumento, que é o anexo das instalações. Como não existe, ao ii::J.vés
de estarmos ganhando credibilidade, estaremos de alguma forma
criando dificuldade, porque poderemos estar diante de um sistema
capaz de gerar problemas já que não estão deímidos quais são os
direitos e deveres de cada uma das partes.
Por outro lado, o art. 38 dá um tempo de cento e oitenta dias
para a negociação do arranjo subsidiáriO. Diz mais: que os praZos
adicionais, se rião fOr possível ser concluído um acordo entre as
partes nesse tempo, deverão ser ajustados entre as partes.
Em algumas ocasiões, chefiei algumas delegações brasilei~
ras na preparação e na negociação de alguns documentos. Em certas ocasiões, fiz parte de delegações, chefiadas por Embaixadores
do Itamaraty, em que alguns acordos deveriam ser estabelecidos.
No momento em que fui convidado pelo Senado Federal,
1
recebi algumas cópias do documentos e comecei a analisar quais
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isto é, que isso significaria um verdadeiro _cheque em branco.
eram as dificuldades, as dáusulas e a evolução. Cheguei a ver, inDe modo que era uma das dúvidas que, como Relator, junclusivc,qual era a posição_ brasileira na Ultima negociação de setembro e qual foi·a propOsta brasileira. Finalmente, vi o texto protamente com a assessoria do Senado, _já vínhamos levantando.
Creio que esta é a grande oportunidade de esclarecermos, com
posto no dia 29 de outubro ae ._1993 e, senhores, co1;11 muita franqueza, do que era essencial, na verdade, a evolução não foi muita.
profundidade,_ realmente, a convep..iência. o interesse público, o inEu diria aos senhores o_seguintes: onde foi realmente aceita
teresse nacional dos brasileiros no sentido de melhor conuzirmos
integralmente.aposição proposta foí na área de proteção-radiológi- -essa questão.
. _
.
ca e salCty. Ora, esse item não_ é substantivo. Pode_s._~ que o do_cuO SR. CELSO AMORIM- Poi~ ~q, S~!llldo;. . ..
_mento que cu tenha recebido esteja incoJTipleto e,_ como não fiz
Não creio que haja nenhuma divergência ~ssencial no que
parte _d_e_ todo o conjunto, eu esteja sendo injusto._ Mas eu não vi
vem de dize-r o Dr. Rex e no_ que foi dito anteriormente-sobre o asnenhuma defmição cl~a que_pennitisse nos tranqUilizar em relasunto por mim. Nã verdade, ninguém está recebendo um cheque
ção a prazos para infonnaç_~s prévias e para inspcrações espeem branco, nem é apropriado- como salientou o Dr. Rex - fazÇciais.
lo. O Executivo brasileiro examinou· o assUnto em suas diferentes
Então, gostaria de encerrar, simplesmente afirmando que
agências, nos· diferentes -l\llinistérios, houVe_ reuniões até que se
não há dúvida_ de uqe é vantagem para o Brasil concluir esses acorchegasse a um consenso, até qU:e se chegasse a uma posição gOverdos, é vantagem para o Brasil ter os arranjos -~®sid.iários concluí-· namental de defender a ratificação do acordo quadripartite e de dar
início à negociação dos_ aju-stes subsidiários, que--são; Cõ:olo·o pródos e os seus anexos. Entre.tan.to,s çnhores, se eu fosse ainda hoje
prio nome indíca, subsidiários a um acordo que UI~ é.superior·e,
o chefe _?a delegação, eu. pediria~ não me dêem um cheque em
branco. E muito difícil negociar com aqueles homens _c_om quem já
portanto, não Podem ir além do escopo daquele acordo.
negociei _se eu tiver um che_que em branco.
-Por outro laão, quando mencionei aquí que a ratífica"Çãá ou
Muito obrigado.
_ .
a aprovação por esta Casa do acordo quadripartite, na medida em
que O Decreto Legislativo estipula que o acordo ou o arranjç O SR. PRESIDENTE (Lo~rival Baptista) ,.. Com a palavra
o ilustre Relator, Senador Dirceu Carneiro.
. como é denominado hoje - deverá ser novamente subiQ.etLdo a esta
Casa, caso ele· implique reVisãó dÕ ãcordo quadripartite-, essã cláuO SR. RELATCR (Dirceu_Carneiro) .,-Queria iniciar algusula, esse. parágrafo únicp do Decreto le_gislativo _por si s6, já
mas indagações, como havíamos combinado de fazer na parte_ da
atarde, e também anunciar que foram convidadas· para participar
preenche o cheque, por assim dizer, já deixa de ser um cheque em
desta audiência pública várias instituições. Vou lef todas as convibranco.
dadas, sendo que a maioria, quase a tolalidade, mandou represenPortanto, acredito que. nesse sentido, na medida em que
tantes, que estão presentes aqui e confrrmaram a sua presença.
esta Casa nos_ fornece aquilo que o Dr. Rex costumava sempre saEntão, foram convidado~: _Ministério da Marinha, Ministélientar, com o seu amor às Ciências Exatas, a condição de contorno, com a qual podemos nos movimentar para a negociação desse
rio do Exército, Ministério da Aeronáutica, Estado-Maior das Foracordo, ela~ a condição de contorno, na medida em que nos é forças Armadas, Ministério de Minas e Energia, Ministério-de Ciênnecída pelo Senado Federal- ajuda e dá um respaldo extremamencia e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e Amazõnas Legal, Agt3ncia Brasileiro-Argentina de Contate iinportante" para a e<iuipe dé négociadores l:írasileiros.
bilidade- e Controle de Materiais Nucleares, ComissãO Nacional de
Por outro lado, essa equipe de negociadores brasileiros tem
isotruções extremamente de_talhadas, extremamente buriladas,
energia Nuclear, Cosnelho Nacjonal de Desenvolvimento Científico _e Tecnológico_ - CNPq, Instituto de Pesquisas__ Espaciais 3.provadas pelo Presidente da república, no sentido de que seja ObINPE. Instituto de Pesquisas Energéticas c Nucleares- IPEN, Emservada Uma sériC: de requiSitos Para que esse acO:rdo. esse arranjo
presa Brasileira de Pesquisa Agropccuária - Embrapa, Sociedade
subsidiário seja considerado aceitável, satisfatório, do ponto de
vista do Brasil E esses requisitos- como já tive a opOrtunidade de
Brasileira para o Progresso da Ciência- SB:rc. -Universidade de
Brasília- UnB. Universidade de São Paulo- USPa e_Universida~
dizer aqui e como o próprio MinistériO Flores já o dlsse em uma
reunião semelhante na Câmara dos Deputados ~ são que o acordo
de do Rio de Janeiro- UFRJ.
e seu-arranjo subsidiário, de forma alguma, impeçam ou perturbem
De modo que grande número de c_onvidados e_stão presCnte,
o usifpacffico da energia nuclear por parte do Brasil, o desenvolviparticipando desta audiência pública. Era nosso propósito também
mento de tecnologia nuclear para fms pacíficos, sem bases autônoouvir _os que desejarem registrar a sua manifestação. Para tanto,
mos, enfim, aqUeles requisitos que já foram abundantemente mensugerimos que seja dado um tempo de _cinco minutos. Não é um
cionados nesta reunião.
·
aspecto regimental que estamos propondo, mas uma praxe que esEspero ter respondido a V. Ex"" de forma satisfatória.
tamos adotando em diversas audiências públicas, no sentido de
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro).- Também queremos
oferecer uma mais ampla possibilidade de manifestação aos setoregistrar que o Ministro Celso Amorim fez a exposição pelo Mires do nosso País intcressad_os nessas questões que são debatidas
nistério das Relações Exteriores boje, pela manhã, e o Embaixador
em audiências públicas. Sugeriria que os que desejarem fazer as
José Viegas é o representante do Ministro nesta cont4mação.
suas Colocações se inscrevessem junto ao Secretário pata, depois
Gostaria de dirigir ao Dr. Bernardino indagação no mesmo
de algumas indagações, podermos ouvi-los.
sentido, isto é, vamos· ter, umà Vez ratificado o Tratado, a fl.uênia
Gostaria de fazer algumas indagações ao Ministro Castro
dos prazos para o relatório e para as inspeções que poderiam ocorNeves e uma delas era exatamente com respeito às colocaç-ões firer. Nesse sentido, haverá conveniência da Agência em acelerar
nais do Dr. Rex Nazareth. Eu já havia registrado de manhã; poresSa assinatura ou, caso haja dificuldade nas negociações, isso poM
tanto, as suas observações me deixaram mais- collvencido de que
deria ser protelado indefmidamente? Que aspectos poderíamos endevia realmente indagar. É exatamentc sobre essa questão dos
frentar caso a ratificação aconteça, os prazos- comecem a fluir e os
ajustes subsidiários ou arranjos susidiários, da conveniência deraajú=stes ainda não estejam acordados?
tificarmos OTratado para, depois, negociarmos os 8.rraD.JõS. --O SR. BERNARDINO COELHO -Obrigado, Sr. Relador.
Ouvi, se assim V. Ex• c_onfrrma, ue a ratificação do Tratado
O que vou dizer não é uma hipótese. É o que acontece, é o
viria facilitar enormemente essa negociação. Não sei se eu entendi
que tem acontecido na Agência, pe1o menos durante o período em
a posição do Dr. Rex. parece-me que era bastante diferente dessa,
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nccer equipameilto, porque tecnologia eles não nos darão. O que
vamos ganhar são condições de melhorar o relacionamento. COncordo: o mundo mudou, há outros perfis, não vamos ficar isolados;
n[o vamos ser considerados bad guys, os maus moços junto a outroS países, (Jue não devo, por ética, citar os nomes; mas que o Ministério da Relações Exteriores conhece.
_
A minha posição é claramente essa: sou a favor de que o
acordo seja aprovado pelo Congresso, mas recomendaria, solicitaria que, em nome de_ altos interesses do País, enquanto não houver
meus colegas. Pois bem, uma vez que o Congresso aprove o Acor- o arranjo subsidiário, essa terceira versão em mãos d_o_ Congresso.
analisada, só se d_ev_erá assinar, só Se aproVará quando se tiver cerdo. o Governo brasileiro deverá mandar, no prazo de trinta dias, o
teza. Mesmo com a -garantia que o Ministro Castro Neves lembrou,
tal inventáriõ, e a Agência, indcJXmdente de existirem arranjos
acerca dessa inserção do parágrafo único, estaremos expostos à
subsidiários ou não, tem o direito de realizar as inspe~õés para veinspeção.
rificar Se o- material relatado existe na quantídade e localização,
Ficou Clara rillnha posição, -Senador? Não ratificar, enquanatravés de uma verificação com 'medidas, auditoria, etC.
to não ver o-arranjo subsidiário.
Então, qual é a posíção da Agê.Ocia? Ela tem interesse em
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Gostaria de soliCitar
que tudo ocorra o n1ais suavemente. Tanto assim que está no acorR
mais uma consideraçãpo do=- Sr~ Bernardino sobre a questão dos
do que o· arranjo subsidiário deverá entrar em vigor juritO com o
nossos vizinhos argentinos. O senhor havia feito referênCias sóbre
acordo~ Mas é quase impossível que isso oc-orra-, ]Jrindpalmcnte Iio
essa facilidade _com que o país vizinho aceitaria qualquer exigêncaso do nosso acordo, que foi feito cOm muita Celeridade. PortanR
cia de natureza mais aprofundada da Agência ou de outros orgato. é difícil que o arranjo subisidiãriO seja Qoncluído junto com o
nismos nesse· sentido. Para melbor conhecimento do nosso amacordo-.
biente, do nosso relatório, o senhor poderia rãZer algumas consideSe assim rião-for, -mesinO qUe durante a negociação teilhaR
raç_ões_sobre o assunto?
mos uma força inegável. já que o nosso COngresSO ês'tá-Com ·a- faca
O SR. BERNARDINO COELHO- Pois, con:i muitO práZ~r.
e o queijo na mão--;--se-o-a.rranjo·sUbsidiárlo n~o cQritiver aqueles
Desde 1993. quando Dr. Rex- como se diz- comprou o
pontos que o GOVeríló brasileiro eStá intCtesSádo em que sejam
meu passe da Agência para colaborar com ele na Comissão de
respeitados - os chamados pontos fundamentais -, o Congresso
Energia Nuclear, eu fazia parte do Comitê Permanente Brasil e Arpode recusar o arranjo subsidiârio. Mas, mesmo recusando o arR
gentina paa implementar os acordos celebrados. A.liás, o·primeirO
ranjo subsidiáriO, não denuncia o acordo, que contiriua Vigente e a
foi ainda na Adrúinistração do General Figueiredo; mas efetivouAgência contiilua faZendo inSJXÇÕCs.
se de fato quando o relaxamento dos dois países e os reginles miliDepois que aqui falei. conversando com alguns colegas no
tares foram suce-didos de regimes civis. O Presidente Alfonsin e o
corredor, um ou dois c-omentaram qUe não conclui Cóm muita exaR
tidão qual era a minha posição. A Iiliri.hii püSíÇãO. Vísando aos altos Presidente Samey enfatizaiam muito essa colaboração Brasil/Argentina, que marchou por um cmàinho muito bonito da colaborainteresses do Brasil- porque pode haver desdobramentos desagradáveis no funtuto- é que o ácordo é palatável, o acordo incorpo- ção e e~tava trazendo uma transparência completa.
E lógico que, durante as reuniões das delegações brasileiras
rou conquistas- faÇo minhas as palavras-do MiniStro Celso Amorim. Todavia, se teremos, daqui a alguns dias,, uma terceira rodada, e argentinas do Comitê Permanente, muita coisa foi dita, foi falada
e não posso trazê-las agora aqui a público, a menos que eu pedisse
com a Agência, de negociação do arranjo subsidiáiio, e como ouvi
de alguns diplomatas aqui presentes a grãnde esperança de que a uma sessão secreta, porque o Senado pode ouvir, ou seja, os Srs.
Senadores, o que ouvi e falei lá. Mas, nesses termos. eu me limitaAgência aceitará esses pOntos e que cstã- isso ouvi de um funciorei apenas a dizer, por conversas de corredores. por pronunciamennário- com o interesse de que o arranjo subsidiáriO Sa.íã de pronto,
tos públicos na Agência Internacional de Energia Atômica e sua
seja acordado de pronto, não vejo outra saída, com prudência, com
junta
de Governadores. A posição dos nossos parceirOs argentiho..~
cautela, resgurdando possíveis inconVCniChtcs no futuro, não ser
era de que agora já tião eXiSte mais Sentido falar-se de países nãoo Congresso esJXrar, pelo menos, esse próxi..rllo resultãdo da terceira rodada. Conforme esse resultado, o- Congresso, soberana- alinhados, existe um alinhamento único e iSSO é uni fãtO.
Em certas proposições, que deveríamos ter posição comum,
mente - porque é precis-o que se entenda que quando o Executivo
assina um acordo e o envia para o Congresso, eSte não é fatoche junto à Agência de Energia Atmica, tínhamos dificuldades. Há um
documento esctito, é s[o solicitá-lo à Junta; não é- documento recom chancela para dizer que aceita; o Congresso tem que a coraservando. O posicionamento, quando apareceram as medidas de
gem - e jã teve - de chegar e dizçr. esse acordo não nos interessa,
vamos ver quais são as conseqüências: Pode-se nuvir de um Mi- fortalecimento de salvaguardas, inclusive as inspcções especiais, o
Governo americano publicou e houve um pronunciamento dizendo
nistro de Estado das Relações Exteriores as ponderações sérias,
que aceitava tudo aquilo, que era JXrfeitamente vãlido, que se tique ele conhece bem -em particular o Ministro Celso Amorim,
nha que fortalecer as salvaguardas através daquelas medidas. Não
que é um homem muito sério-, as suas reperCUSsõeS. e o Congresé_ o Que se passa hoje com o Governo brasileiro, através do seu
so será sensibilizado.
Mas, vamos e venhamos, Senador Dirceu Carneiro, o que -Executivo, porque ele faz restrições.
Quando li aqui os ponto::. que o PrCsidente Itamar tpmou
custa esperar mais uma semana ou um mês? O :Ministério das Recomo posição de Governo e os transmitiu ao Almirante Flores para
lações Exteriores levou sete meses para fazer a versão do acordo
do inglês para português a fim de submetê-lo ao Congresso. HOu- que lesse na Comissão de Defesa da Câmara concordei que esses
ve o compromisso de se fazer uma audiência pública com todas as pontos são fundamentais.
Já a posição do Governo argentino, nosso parceiro, que enComissões - o Everton lembraR se disso ..;;:: porque o assunto era sério. O Deputado Waldir Pires, homemequilirado do seu partido, trou nesse acordo consco como única delegação, jã nos torna difiponderou ''vamos ver isso com mais cuidado". Não vejo rienhum cil o prosseguimento daqui por diante. Há um fato acalentador: é
que o arranjo subsidiário é pOr país. Então, poderíamos ter um arinc_onveniente, não véjo como sensibilizar ri.enhum país a nos forque participei, como funcionário, da negociação de arranjos subsidiários - que, por vCiCS;-também chamamos de ajustes, mas que,
se formos traduzir do espanhol, já que é um documento oficial, arrcglos, caimos novamene em arranjcw,--mas trb.bém uso ajustes algumas vezes, única e exclusivamente em homenagem ao Ministro
Castro Neves, pois ele sempre bate nessa tecla.
Mas negociei com o Japão. Portanto, o que vou dizer aqui é
o que acontece na Agência; à mCriõs QU.é ie:ilhi-mudado de sextafeira passada, quando estive lã informalmente, conversando com
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ranjo subsidiário para o Brasil. independente do arranjo subsidiáem vigor no Brasil requereria a negociação de mais um ajsute subrio~ Isso é relevante, porque a parte geral do arranjO subsidiário ê -~diário, desta vez ao Tratado de Tlateloko diretamente. Foi esta a
para cobrir as atividadcs no território brasileiro e a parte dos anesua pergunta, Senador?
xos é por instalação no Brasil. Tanto assim que a Argentina não
E a resposta é não, como disse o Embaixador Viegas, ou
tem o dirCito de tomar conhecimento dos ancx-os;Sóda parte geral.
seja, os ajsutes subisidários em vigcir, ·ou qUe estarão- em vigor
O SR. RELATOR (Dirceu Carniíro)- Embaixador Viegas,
para o Brasil, em particular este, no âmbito do quadripartite, já coquermeos ouvir algumas -considerações suas relativàs aos ajustes, - brem perfeitamente tOdas as necessidades de aplicação de salvaaos complementos decorrentes do Tlateloico modificado. Haverá
guardas que o Tratado de Tlatelolco- exige, ou seja, o regime de
uma negociação de ajustes também em relaçãO a esse Tratado?
não-proliferação do Tratado de Tiatelolco é perfeitamente atendido
O SR. JOSÉ VIEGAS- Obrigado, Senador. Não. A respospelos ajustes subsidiários ao acordo quadrípartíte. É esse o meu
ta é não. O Tratado Tlatelolco já foi emenedado. Os executivos
entendimento.
dos países latino-americanos, no México, no ano passado, aprovaO SR. ODACIR GONÇALVES - Sr. Presidente, eu gostaram as· emendas; os respectivos prossos de ratificação estão em
ria de, neste·momento, realmente dizer que estranho completamente essa -posição. Pelo seguinte:· faz parte de todos os sistemas de
curso nos diversos paíSes: Como hoje mencionou O MfuiStro Celso
Amorim, ·o Legislativo _argentino já ratificou o texto einendado;
salvaguardas que vi, em toda minha vida na Agência, -que. na irohavendo a ratificação desse texto poT" parte do Corfgresso brasileiplementação, mesmo que seja uma ·cópia- do documentO, seja de
ro, estariam dadas as condições para·que o Govenio do Brasil, jun- novo celebrado um acordo de slavaguardas para poder ser implementado e, em seguida a esse acordo de salvaguardas, um docutamente com o Governo da Argentina e do Chile, fizesse uma declaração, uma: simples declaração, que põe em vigOr- O textO- do
mente, que é o arranjo subsidiário pãrã sua implementação.
Isso ocorre. por exemplo, quando se assina o TNP. AssinaTratado, de acordo com a dispensa do art. 28, tal como o Ministro
Celso Amorim descreveu hoje· de manhã. De man"eira que não há
se o TNP e, em seguida, se é obrigado a assinar um documento
ajsutes a serem negociados.
que é baseado no INFISIR 153.
Gostaria de referir-me ta:Iilbém a um ponto que é, creio, im~' ·
Acontece que pode até ter havido um acordo enire o Brasil
portante: o acordo de salvaguardas a que se refere o Tratado de
e a Agência, e isso ter ficado acordado; mas se_ for simplesmente
Tiatelolco, em seu art. 13, no caso do Brasil, é que está sob a con-' interpretação nossa, realmente estranho.
sideração do Senado neste momento. Trata-se de um úniCo acordoO SR. CASTRO NEVES -Peço a sua permissão para conde salvaguardas. O Acordo de Salvaguardas de Tiatelolco é o
traditar ainda o Professor Rex.
acordo-de salvaguardas de que estamos falando.
- Efetivamente, os acórdos ou os ajustes_ subsiàiáii:os de salvaguardas com base no Documento INF1SIR 66, Rev. 2, da AgênObrigado, Senador.
0 SR. BERNARDINO COELHO -Eu gostaria de esclarecia, que são os acordos de salvaguardas orientados para projetes,
cer o assunto, porque há uma confusão.
eles devem ser repetidos, cada um para cada projeto, para cada
OSRRELATOR(DirceuCarneiro)_;OProfesssorBemaracordo de cooperação, para cada tratado específico. Já todOs os
· -acordos de salvaguardas e .seus ajsutes subsidiários, que implidino Coelho gostaria de fazer um comentário.
0 SR BERNARDINO COELHO -Embaixador Viegas,
quem a adoÇão de salvaguardas abrangentes, ou salvaguardas topenso que a pergunta do Senador se refere à posição de Govf:mo,
tais, que são aqueles feitos sejam em conexão com o TNP, com o
no item 17, que diz o seguinte:
_seu carãter discriminatório,ou em_ conexão com o Tratado_de Tiale~QlCO, ·conlo ele- é abfãrlgente, ele serve, cfe u~ c~~z--por-t~~.
"Decidiu o Governo adotar as seguintes posições:
como acordo de salvaguardas; não necessita ser repetido, porque já
a) O GOverno concorda com a ratificação do _ é abrangente, já prevê que todas as atividade_s nucleares no Pais,
acordo quadriparte;
presentes e futuras, estarão sujeitas às salvaguardas da Agência.
b) Seguir-se-ia a negociação dos pontos fundaPortanto, ba~ta colocar em vigor o Tratado de Tlatelolco e
mentais dos arranjos subsidiários a que me referi- ele, o as atividades nucleàres brasileiras já estar&o todas sob as salvaAlmirante Flores, que são aqueles pontos;
guardas.
c) Acertados esses pontos, com o acolhimento das
Muito obrigado.
posições brasileiras justas e defensáveis, o Governo esfi-O SR. ODAIR GONÇALVES -Há um equívoco; Ministro
ma que poder-se-ia ratificar as emendas ao Tratado de Castro Neves. O acordo que ora se celebra teve a intenção de nos
Tlatelolco. 11
poupar da celebração de um acordo específico quando o Tratado
Estão, nesta Casa há dois projetes de decreto legislativo: -de Tiatelolco fosse entrar em vigor. E conquistaríamos posiçõesum, em que o próprio Governo pede que sejam accilas- as emen- como conquistainos -, porque foi uma solução voluntária, e a
das; e outro, que diz que essas emendas serão aceitas se os arran- soma das partes é maior do que o total, segundo disse o Conse1heijos subsidiários do acordo forem aceitos. É o que--está esCrito, a rei Jáguaribe;.isto é, Brasil e Argentina juntOs têm m~ais força do
que cada um de per si quando forem fazer um acordo para o Tramenos que a linguagem diplomática me conftmda a essência; mas
tado de Tlatelolco.
o que está secrito aqui -é que "seguir-se-ia a neiOCiá:Çlio-11 .--De qUê?
Mas se eu estivesse agora como funCionário da agência e
Dos arranjos subsidiários. Se esSes- a.rraiJ.jOSTórCri:iaceitos, entãO é
posição do Governo que se põderia aceitar aS drielldas; mas o Go- recebesse uma solicitação dos Governos do Brasil e da Argentina
para considerar este acordo como_o que prevê o Tratado de Tiateverno já. aceitoU, tantO 'que já mandou a esta Casa. ·
O Mnistro-eastro Neves parece que quer limpar aqUi a lin- lolco no seu art. 13, eu simplesmente diria: não, porqUe neste acordo existe a interveniência da ABAC, e a ABAC não é parte nem
guagem, tomá-la mais Científica.
O SR. CAS1RO NEVES -Professor Bernardino, perdoe a está prevista nos acordos derivados do Tratado de Tlatelolco. É
ousadia de um ex-aluno seu, mas eu acredito que a expressão do j)reviso renegociar um- OUtro, ·ajsutar este ou ter Uma resposta afirmativa da Agência. Não é, ipso facto, um mesmo acordo quando o
obscuro não justifiCa a obScuridade de expressão.
Brasil disser que estão ·sendo cumpridos todos os requisitos para
Penso que a pergunta do Senador foi se a aprovação das
emendas ao Tratado de Tiatelolco e a sua conseqüente colocação entrada em vigor do Tratado de Tlatelolco.
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E. preciso que o Governo brasileiro, o argentino - e a
com relação à posição do Brasil em referência a esse tratado.
ABAC, que é part[icipe- porque é-que vai dizer Agência?- digA Conferência de 1995 tem como propósito fundamental.
ma entra em vigor o Tratado de Tiatelolco. Qg_~ é a vinculação
muito provavelmente, acordar a extensão do TNP por prazo dcfmique a ABAC"tem com o Tratado de Tlatelolco? Poderia vir a ter.
do, Quando o TNP foi negociado determinou-se- qUe sua vigência
O SR RELATOR (Dirceu CarneirO) - Uma .das questões
teria uma validade no tempo e que haveria uma Conferência Interque nos atormentou bastante, ao analisarmos essa questão, foi exanacional que decidiria a eventual extensão do tratado.
tamente essa intervenção direta da Agência_ Internacional como
Toda a evolução das_ relações internacionais, nos últimos
anos, levam claramente a crer que terá êxito a iniciativa de estenagência inspeciomlâora das nossas inStalações declaradas. Como o
Brasil estava inovando- nesse sentido criOri_-Ui:Q.a agêiicia bilateder a vigência do TNP por tempo indefii:rido. Isso é o que pt"Ovarial, estruturou, e a partir dela estava criando relacionamento com
velmente ocorrerá em 1995.
uma agência internacional-, isso parecia ter sido uma conquiSta.
A posição-dó Governo brasileiro a esse respeito não é nova,
um avanço.
é a mesma _que levou a não assinar ó TNP em 1968. Acreditamos
No entanto, diante dessas colocações aqui postas, se assim
que o problema da segurança nuclear não tem uma. solução adeforem verdadeiras, o que vai ocorrer, então - e quero_ indagar à
quada através do conceito de não proliferação que é previsto no
Mesa, aos debatedores, aos expositores -, é _que vmaos ter a
tratado.
ABAC- a agênia bilateral para o tratado quadripartite Brasil e ArO tratado, como V. Exa sabe. impf:ôe ou trata de impedir
gentina, e para o Tratado_de Tiatelolco vamos ter simplesmente a
que outros Estados. além dos cinco Estados, oficialmente possuipresença da Agência, sem nenhuma outra interferência; como dedoreS de armas nucleares, possam contrair, ter a posse ·dessas arsejariamos por intermédio da ABAC.
_ -- ___ ~--- "_-o·, _ -_ - . _ mas e permite, portanto, que os cinco detentores oficiais de armas
O SR. JOSÉ VIEGAS- Senador, não tenho aqui o texto do
nucleares sigam na posse desses artefatos. Portanto, é uma estrutura enllnentemente discriminatória.
- Tratado de_ Tiatelolco, mas o seu art. 13 es~tui ·que mabas as parA posição do Brasil é a de que o conceito de não-proliferates devem dispor de um acordo de salvagucirdas. V. Exa tem o texto aí? Traduzindo do espanhol para o português, dispõe o art. 13,
ção, visto dessa maneira, é uma injustiça intrinseca e não oferece,
do Tratado de Tiatelolco, que não foi comentado:
sequer, solidez suficiente para que se possa viver num mundo seCada parte contratante negociará acordos multilaterais ou
guro.
bilaterais com a Agência Internacional de Energia Atómica para a
Do nosso ponto de vista, o do Itamaraty em particular, conaplicação das salvaguardas deste às suas atividades nucleares.
cordar com a__extensão, o prazo indeftnido, mantendo-se essa situaCada parte contratante deverá iniciar as negociações dentro
çãO em que alguns Estados têm armas nucleares adminitidamente,
de um prazo de 180 dias depois da data do depósito_ do seu respecsabendo-se e fazendo-se vista grossa para o fato de que outros Estivo instrumento de ratificação do presente tratado.
tados também têm armas nucleares, embora não ostensivamente,
não constitui base suficiente para que possamos dizer que estamos
Esses acordos deverão en_trar_~m- vigor, para cada uma das
partes, no mais tardar, 18 meses a_contar da data de iniciação desvivendo num mundo seguro. Acreditamos que o conceito de nãosas negociações, salvo caso fortuito ou força maior. Cada parte
proliferação tem que ser visto em sua inteireza: todos os tipos de
contratante negociará acordos multilaterais ou bilaterais com _a proliferação devem ser combatidos. A proliferação horizontal, a
Agência de Energia Atômica.
·
-Vertical, ou seja, a extensão dos arsenais nucleares, a prolifentçâõ"
Aqui estão expostas as condições que devem preencher os
geográfica_, que é à colocação de armas nucleares no território de
acordos de salvaguardas a serem fl.nnados, ou seja, aqui está dito
seus países.
que os acordos-salvaguardas devem envolver a Agência InternaAcridilai:nos qutto próblern.ã da segurança nuclear só podedona! de Energia tômica.
rá ser resolvido defmitivamente através do desarmamento, da desDr. Bernardino, como todas as demais_pessoas desta sala, truição das armas nucleares. Inclusive, nós assistimoS, negociaiilos
V. sa sabe que o acordo de sal_va_guardas qu_e estamos fmnando,
e testemunhamos, hoje mesmo, ao Ministro Celso Amorim fazer
chamado acordo quadripartite, envolve a Agência Atômica, que
referência à participação do Conselheiro Felicio na negociação do
satisfaz a condição prevista no art. 13, no Tratado de Tiatelolco,
tratado de armas químicas, aliás, na parte de. verificação. Estamos
muito felizes de vermos que, no que se refere às armas químicas, a
que se dá ao trabalho de dizer que estamos aqui diante de duas
possibilidades: uma. de um acordo bilaWral;_a outra, um acordo comunidade internacional foi capaz de elaborar um acordo que
multilateral. Trata-se de um acordo multilateral que envolve o Go- prevê o desarmamento em 1O anos, não é um deSarmamento imevemo_brasileiro. o Governo argentino, a Agência e a ABAC.
diato.
Supor que um texto redigido em 1967 tivesse a faculdade
Em 10 anoS não haverá armas químicas no mundo. Ora,
de prever que, no ano de 1992, seria criado um orgnaismo chama- isso é :um ri:lodelo de acordo internacional que gostaríamos muito
do ABAC, seria ir contra a história. Não se pode_ alegar que um que fosse t.ransferido para a parte nuclear também, porque é atiadispositivo que permite, explicitamente, a conclusãõàe acordo de vês desse tipo de compromisso universal, não discriminatório, que
salvaguarda multilateral, pelo fato de não citar u_m.il. agência que
se gera a confiança e segurança para a comunidade internacional
foi criada 19 anoS depois deste acordo, não preencha as condições como um todo.
estatuídas no art. 13, ele as preenche, todas.
Em suma, por um lado, tudo indica que o TNP será prorroMuito obrigado.
gado por tempo indefinido, sem que se tenha resolvido o problema
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Embaixador Viegas, do desarmamento, sem que se tenha chegado sequer a um tratado
sobre essa situação do TNP, que já está sofrendo fortes pressões de internacional que proíba os teste atôrnicos. Por outro lado, o Brasil
alguns países; entre eles o_ lapão~ __a_ pr_oxiro.ida.de_trunb_ê__m_ IlQ _ful_al ~~~~J!l-~U-~_p_<?_~~ç_ã_q,_ a __q~_ q11:e__a_ ~sl!tltu~a _cr_i!l~a _p~_l~_ !~ ~ i?-_U:inda sua vigência, 1995. Que si~ficado t.e:tri isso nesse conteXto em Secamente discriminatória e insufiCiente para resolver o probletlla
relação à atividade da Agência ou em relação ao nosso Pais. que da segurança nuclear.
nunca aderiu a esse tratado e que pretende a ele não aderir?
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ VIEGAS- Talvez sejam duas perguntas, SeO SR RELATOR (Dirceu Carneiro)- Faço uma propo.<la:
nadar: uma, com relação ao estado atual e futuro do TNP; outra, é que o Ministério das Relações Exteriores consulte a agência.

3764 Quinta-feira 30

DIÁRIO DO_CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. BERNARDINO COELHO - v.s• diz. que o termo
"multilaterais1111, na época, não podia prever a ABAC, e assevera
que a agência aceitará este acordo como decorrente da previsão do
art. 13~ Eu discordo. A agência não vai aceitar, porque i ABAC é
que terá o desempenho de exercer as atividades, o Grupo Andino
pode não concordar, assim como a América Central, o Canõe.
Proponho que o Ministêrio das Relações Exteriores consulM
te se o ac_ordo que ora está Sendo celebrado com a agência, um
quadripartite, poderá ser aceito quando o Tratado _de_ Tla_telcos for

posto em vigência. Teremos a respOsta de quem decide·, e não deixamos o Congresso Nacional à_mercê de uma opinião ·miilha e sua.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Vamos reunir todas

aS ~flexões aqUi alcançadas e tentaremos fazer um juizo sobre todas essas questões, para ofereéef um relatório a

esta Comissão.

Nessa oportunidade, levarlamos em consideração as_ ponderações
-aqui feitas. - Indago também ao ProfeSs<Jr Odair Gonçalves_ sobre as restrições que oS estudantes brasil~i!os sofreram, e se es~_taiificaçãO
resolveria esta questão, ou se élá ainda tem outros deSdobramentos, outras faces que pudessem ser abordadas aqui Piui trazer ão
conhecimento da ComissãO.
-- -0 SR. ODA!R GONÇALVES- Isso é muito fácil deresponder.
Eu começaria por um pOrifO -anterior. DiVeis6s fiã.lestrantes
já citaram que a assinatura dos contratos não signifióa transferência- de tecnologia. Isso deve ficar esclarecido, porque ninguém
transfere tecnolOgia, ninguém dá tecnologia dess maneira, é cl~o.
Desde o princípio, o que se tem levantado é que estamos sendo
impedidos de adquirir equipamentos QT.fe- noS -pe~tam, por nós
mesmo, termos acesso à tecnologia..
Eu conVersava com _o ProfeSsor Rex Nazaré sobre até que
ponto a assinatura do contrato pode solucionar isso~ É claro que
existe um corte e que certos equipàl:nentos extremamente estratégicos não serão cedidos nem vendidos com qualquer tipo de tratado.
O problema é que, agora, a situação que estamos vivendo é que o
corte, a discriminação que está sendo feita à própria- pesquisa básica brasileira é muito por baixo. Citei o exemplo do nosso laboratório, que precisava de cerca de 200 gi"amas de urânio enriquecido a
3%. Atualmente, já podemos pedir diretamente para o pessoal da
CNEN. Naquela época, não podíamos.
Quanto aos estudantes, isso circulou inclusive em redes de
mensagens eletrônicas para computador. Diversos alunos citaram
- e isso aconteceu há cerca de dois anos - que tiveram seus projetes interrompidos porque veio uma decisão do Governo americano
para as universidades americanas - não é nem centro de pesquisa
reservado - para impedir o acesso de alunos ,brasileiros aos supercomputadores, que em geral ficam em rede na universidade. Foi
cassado o código de acesso ao-computador.lsso realmente existe.
Atualmente, nossos alunos são muito bem colocados no exterior.
Temos um prestígio muito grande no que diz respeito à -qualidade
dos alunos de Física que saem para fazer o doutorado fora. Real:rp.ente, eles têm uma aceitação muito grande.
Entretanto, essa aceitação se dá em inúmeros projetes, inclusive projetes aplicados, projetos na área de matéria condensada.
mas nas áreas nucleares, em particular nas áreas que trabalham
com nêutrons e com dados que eventualmente possam ser usados
no desenvolvimento armametista, esse tipo de projeto de pesquisa
básica também foi cerceado, ou seja, foi negado.
o quanto vai resolver a assinatura do contrato? smceramen,:
te -é claro que é simplesmente uma opinião- eSsa é um.a·retaliação tão boba. porque realmente não tem nada a ver com a questão
armam.entista e nem mesmo com a questão energética nuclear.
Tratava-se de alunos com projetos que não tinham nada a ver com
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a área de fissão ou fusão nuclear.
Trabalhavam com radiação, com nada a vér com estratégica, cn!ni bloqueadas. Essa questão eu acredito que seja facilmente
solucionada.
Deve ser dito que- aos poucOs deve ser esquecido. O aluno
ficava sem trabalhar- no computador um ano, um ano e meio, depois deixavam-no entrar de novo. Mas o fato é que isso'rios·Coloca
numa situa.Ção-extiemariiêri.tê frágil
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Ainda voltando às
questões das inspeções, quando se ratifica o Tratado, começam a
decorrer os prazos de apresentação óo relatório e, néste petiodo. há
possibilidade das inspeções ad hoc. Mas, mesmo depois que os
ajustes subsidiários já esteJam pactuados, há possibilidade de inspeÇõeS especiais, incidindo em plantas índustriaíS -õu e Di fustalãÇóes que não sejam do grupo das declarações~_O que este acordo tem
no sêrit:ido de proteger o Brasil, do ponto de vista prático, desde
que os termos_ do tratado têm u~ certa _fiexib~lidade, uma certa
abrangência? detalhe específico e determinado procedimentos
passo a passo estã_o nos ajustes? O que teríamos de garantias de
que não poderíamos ser alcançados por algum tipo de inspeção especial, desde que a agência está aceitando, inclusive, denúncia.de
serviços de inteligência como fontes das informações, ou coisas
dessa natureza?
O SR. ODA!R GONÇALVES - Muito obrigado, Senador.
O meu entendimento é que, "neSta-segühdã parte da audiência pública, nós tratatamos com maior profundidade Questões que, rio aspecto político, necessariamente todas têm, se revestem de uma certa dimensões técnica. O Ministro José Maurício Bustane conhece
esta parte-do assunto a que V. Ex' se refere cotri muito mais precisão do que eu, e o seu depoimento. portanto, enfiqueceria -rii.ais os
debates. Eu proporia que, de algum modo, escutássemos o Ministro Maurício Bustane a esse respeito.
---- O SR. JOSÉ MAURÍCIO BUSTANE- Considero que, de
duas questões que V. Ex• abordou, uma é relativ~ às inSpeções ad
hoc e, outra, relativa às inspeções especiais. E importante não
confundir as duas coisas.
As inspeções ad hoc, como mencionou o Professor Bernardino, acontecerão no primeiro momento -antes que -entrem em vigor os acordos subsidiários, se aSsim acontecer. Uma inspeção
dessa mesma natureza também acontecerá. também, depois que os
arranjos subsidiários entraram em vigor,já.éorii-o-nOriie de rotineiras, mas são o mesmo tipo de inspeção de inventário. Acontecerá
de Qualquer maneira à iD.Sfleção- ad boc numa outra fase, arranjOs.
sUbsidiários como inspeções de rotina, e apenas irispeção de inventário.
Não tenho temor nenhum com relação às inspeções ad hoc,
que é apenas uma ·conferência direta. As inspeções especiais sãO
outro caso. A Insp. 153, que é o cânone das salvaguardas, como
mencionou O Professor Bernardino, defmii um tipo- de inspeção
especial que acontece em todos os acordos. Este conceito de inspeção especial sofreu uma evolução mais adiante. a partir da crise do
haque, a partir da guerra do Golfo, na Junta de Governadores.
- O ãcoiitece é-que o conceito de inspeÇões especiais que
está inclUído nos nossos arranjoS subsidiários é o canônicO. Isso já
está liquidado e certo. Os nosso arranjos subsidiárioS no estágio dehoje incluem o conceito de inspeção especial conônico, o tradicional, não o conceito desenvolvido na JQ.D.ta de Governadores, conceito á.o qual inclusive fiZemos uma declaração de aceitação com
reserVai- Mas nem esse conceito evoluído na Jriritã de Govemadores, que o" Brasil e Argentina aceitaram com qualificações, foi incluído nos arranjos SUbsidiários. O que temos hoje nos ~jos
subsidiários é o conceito" tradiciOnal, cariônico, das iri.speÇões espe. dais:--

o
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e

Junho de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. REí:.ATOK(Dirceu Carneiro)- Quero complemenV. Ex• disse que nas inspeções nonitais, ad hoc,
que depois passarão a ser rotineini.s;· é só a questão do inventário
ou existem atambém medidas junto às_ centrífugas para Ver o grau
de enriquecímento?
O SR. l.OSÉ MAURÍCIO BUSTANE- Tenho o texto do
tar a pergunta.

acordo, posso ler a defmição da expressão ad bo~
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O art. 16 diz o seguinte:
"A Agência Internacional de energia Atómica tem
a faculdade de efetuar inspeções especiais, em conformidad_e_com o art. 12do Tratado e com os acordos a que se
refere o art. 13 do Tratado."

Que acordo é esse_ senão o acordo entre o Brasil e a AgênO SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) --Tenho a impressão cüi, que nãÕ ·precisa ser bilateral,_ pOde ser multilateral, porque no
de que também existem medidas no nível de enriquecimeiito.
arL 13 há está previsto? Um ,aco/?o ~nvolve o Br~~l, a Ar~ent~,
O SR. JOSÉ MAURÍCIO BUSTANE- Claro. junto às oena_Agênc~a, ~ ~~~C •. gue é_~~.a .ag~ncia ~rasileira e;argentina,_não
trífugas.
_
s6 se insere nO art. 13 como no art. 1~, como também preenche caO .SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro) - As ·inspeçiles ad balmente as condições previstas no SiStérD.:i. de ·Tiatelolco~
hoc, Ministro Mauricio Bustane, não são iguais às 'rotineiras, pór~
Em iOda a-minha negociaçã-o do Tlatelolc_o, j~a)S_ qúalq_uer
que as rotineiras, dispondo do ajuste subsidiário e do que se chama pessoa da OPANAL ou dos paíSes membros do Tiatelolco levan~
anexo da instalação, temos no ariexo da instalação detallies sobre
tou a possibilidade de que pudesse haver um outro Acordo de Saláreas de contabilidade, portanto, preservando a "intrusilidade". Te~
vaguardas que não o Acordo Quadripartite de Salvaguardas. O
mos pontos para medidas chaves.. que é a entrade e_satda de mate- Brasil, a ABAC e a Argentin_!j. se- elevam Com a Agênci;:t no âmbito
rial, e pontos dentro do processo, que é de fluxo e que é muito pe- do Tratado de Tlatelolco. Isto explica a minha afirinaÇão de que o
rigoso~ Nada disso nas inspeções ad hoc está previsto, porque ainAcordo Quadripartite satisfaz .Thi.tdolco. ~antO a coilsultar a
da não existe C) anexo. Portanto, a rotneira, com "o respaldo do ane- Agência Intemaciànal de EJ;l~r&.a- A~ômiCa Sobre <? que se passa
xo, o inspetor, ao chegar a uma área, tem uma série de limitações em Tiatelo1Cõ eU acho impTocedente, pOrqUe a OPANAL é uma
expressas no chamado facilita tetimam. Nas ad ]toe não existe agência e a Ag~ncia Atômica é_ outra. Nós não vanios 'c?Dsultar a
issó. O inspetor pode chegar e dizer na instalação que quer medir o Agência sobre o que se passa na O PANAL.
fluxo de bexaflyoreto que está passando no tubo. Qual é o docuDe toda maneira, o Dr. Hans, em um discurso,_ afirma, pór
mentoque temos p~a c_ontra;argumentar? Há uma diferença.
escrito, qué há uma compatibili<ia.cfu -plenã. entre o -slsiema de TlaO SR. lOSE MAURICIO BUSTANE - Senador, eu não telolco e o Acordo de SaJy_agua.J::das. Faço essa intervenção, 'Senaquis dizer que a expressão ad hoc é igua~ a uma expressão rotinei- dor, com o objetivo de esclarecer alguma dúvida que pudesse ter
ra. Eu quis dizer que uma inspeção tipO ad hoc acontecerá numa resultado.
..
-..
.
etapa posterior, já será rotineira porque não é- mals ad hoc. Obvia. O SR. JOSE VIEGAS - E com certo constrangimento que
mente, não vou entrar no mérito -da questão técnica, porque o Pro- registro uni protesto. O Professqr _Qdair disse que o setor nucl~
fessor Bernardino entende mais do que qualquer um.
brasileiro não tem credibilidade. Temos de dizer, em nome desse
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Fornos informados .. setor, que não nos consideramos corti menor ou maior credibilidade que não houve nenhuma inscrição dos convidados.
de do que outrOs setores deste País.
O SR. BERNARDINO COELHO - Eu gostaria de fazer
Quero também registrar q_ue a CPI já aqui citada, cujo Rel~
uma tentativa de resolver algo que pudesse ter sobrado, quanto à tor foi o eminérite e saudoso Senador Severo Gomes, homem comcompatibilidade entre o Acordo Quadripartite de Salvaguardas e o prometido com os interesses- desse País, já iDvestigoU pTófrindaque prevê o Tratado de Tlatelolco.
m·ente o programa autónomo de energia nuclear e concluiu pelo
Eu negociei as emeridas do Tratado de Tlatelolco, e a visão seu valor estratégico. E é exatamente o esforço desse programa
dos negociadores brasileiros, argentinos, chilenos, mexicanos e de que coloca o Brasil, agora, no fulcro da discussão sobre _o Acordo
todos os demais que tomaram parte no exercício é de que estáva- de Salvaguardas, pela obtenção, com sucesso, do esforço dessa comos trabalhando na premissa de que há uma perfeita compatibili- munidade - que tem, sim, grande credibilidade junto à sociedade
dade entre o Acordo Quadripartite de Salvaguardas, no caso do brasileira - ~ obter autonomamente a conqui~ta do_ processo de
Brasil e da Argentina, e o reguisito do_ art. 13 do Tratado de Tlate- enriquecimento do urânio bruto e centrifugação.
lolc.
Obrigado e desculpem-me por ter que fazer esse regístro.
É por isso que cu digo que há apenas um Acordo de SalvaO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Com a palavra
guardas, que é este.
- ,~ - - - o Sr. Carlos Alvim.
-Refiro-me, agora, ao art. 16 do Tratado de Tlatelolco, tal
0 SR. CARLOS ALVIM- Sr. Presidente. sou Secretário da
como emendado, e V. Ex~~. verá que ele esclarece a questão. Diz o ABAC, que é a quarta parte no famoso Quadripartite. Como funart. 16 emendado, do Acordo de Tlatetolco, em s_eu parágrafo 1°:
Cionário de agência internacional, não deVó e nem possO niCdm:is:.
cuir nos assuntos internos do País, mas penso que é útil saber o
11
A Agência InternaCional de Energíã~-Atômica
que -é ABAC, como ela está vendo as negociações dos arranjos
tem a faculdade de efetuar inspeções especiais, em consubsidiários, em que é uma parte negociante.
~
formidade com o art. 12. do Tratado de Tiatelolco e com
A ABAC é uma institUiçãO cOmposta de técnicos argentinos
11
os acordos a que se refere o art. 13 deste Tratado.
e brasileiros. No momento, compõem a Secretaria quatro téCnicos
Vê V. Ex a que não só no art. 13 estão preenchidas as condi- argentinos e quatro técnicos brasileíros, é conduzida por um secreções tio acordo multilateral, que envolve a presença da Agência, tário que se alterna ano a ano: em um ano é um brasileiro, noutro é
como o arL 16 faz referência ao papel da Agência na realização de um argentino. Começou com o Dr. Cohl. Até o dia 12 de dezembro serei o secretário, depois volta o Dr. Cohl, que é a minha coninspeções na: área de Tlatelolco.
O art. 16 foi emendado para deixar claro que só há um tipo traparte ".rgentina. Além desse grupo de técnicos, conta com inspetores dos
de inspeção. O Sistema de Tlatelolco só reconhece um tipo de inspeção, que é a inspeção realizada pela Agência In.temacional de dois países, que realizam a inspeção sempre trocados: inspetores
energia Atômica, com sede em Viena. Estamos flaamos da mesma argentinos vêm ao Brasil e inspetores brasileiros vão à Argentina.
Não estão em tempo integral a serviço da ABAC, mas, quando reAgência
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quisitados, prestam~ lhe serviços.
O Sistema está em pleno funcionamento há ·um-ano e meio
e já atinge todas as insta].ações que ain_da não estavam Sujeitas ãs
salvaguardas da Agência. Na verdade, ele atinge a todos, mas foi

- Eram esses os esclarecimentos qUe eu gostaria de fazer.
MuitO obrigado.
6 SR. CARLOS ALVIM- Sr. Relator, penso que ficou
bastante clara a colocação do Professor Bernardino, sobre a qual
dada prioridade a essas instalações. Hoje, podemos dizer que todas devemos refletir. OuvinióS- a fuformação apreSentada pelo Embalxador José Viegas, interpretando a alteração do arL 16. Em seguias instalações do Brasil e Argentina estão sbb salvãguarda interna~
cional, ';Cja da ABAC, seja da Agência Internacional de Energia da, o nosso quC:rido Feú: ÇhC:fe da Secretaria Executivàda ABAC,
com-muita étl.Ca~·em. sendô~br.asileiro, Coloéou a posiÇão daquele
Atômica.
órgão. Ele aftrmou também já ter a·posiçãO da Secretaria da OpaO SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quantas instalações
nal_com relação à vigência do Acordo Quadripartite para aplicaçõem cada país? Poderia ser reveladQ?
es de salvaguardas aceitas dentro do quadro da Opanal. Contudo,
O SR. BERNARDINO COELHO- Não pode ser revelado.
Isso faz parte do segredo_ que somos obrigados, pelo Acordo, a ele garante que essa posição seja do Conselho e não da Agência.
manter. O Brasil e a Argentina fazem uin.ã declaração das. instalaVolto, então, à reflexão do Professor Bernardino, quando
ções e do inventário, a ABAC já tem esse inveD.tário. Soirios obri- eie coloca dois pontos: prim"eiro, que talvez seja o tipo de asstu1to
gados a mante_r sigilo sobre as informações de Brasil~ Ais.entina. · que devemos explorar um pouco mais e obter maiores .informaA ABAC tem também uma _comissão, que é__o órgão dirCti- ções; s"egundo, a questão da velocidade de.negociação dos arranjos
vo, com dois membros de cada páis. Um dos membros .ê justamen- subsidiários com a Agência, pois, dentro de dias, a delegação brate o Mmistro Bustane, aqui presente. Essa comissão é o órgão di- sileira estará partindo para a negociação e já teremo& um primeiro
·
-·
sentimento do que é aceito.
retive da ABAC.
Sobre a ABAC, posso dar mais esclarecimentos, se for soliCom relação à discordância do Dr. Feu sobre a minha a.frrcitado. De. modo geral, ela é uma agência que visa cumprir, pri- maçãO.dõ. quC "havia sido ·ou nfto aceito, não disCordo que, quantimeiro, o acordo bilateral que já está vigente, segundo o <iue Brasil tativamente, houve _um.a_grande evolução, que foi maior na ABAC,
e a Argentina se comprometem a utilizar todos os materiais de to- com relação a alguns pontos que considero de importância e subsdas as instalações para uso exclusivamente pacífico. Esse ·acordo, tantivos dentro do acordo para o:.Brasil. Em conseqüência disso,
inclusive, supera as restrições de Tlatelolco, porque os países re- penso que seria bastante válido, pois não estaríamos perdendo um
nunciaram, enquanto não for possível distinguir entre explosões tempo tão longe, principalmente quando se analisa que o Japão,
para fins pacíficos e para fms não pacíficos, a também fazer esSas com toda infia~estrutura e os meiOS disponíveis, demorou um lonexplosões para fms pacíficos, que são,· eni principiO, ádi:nitidas no go tempo para negociação do seu arranjo subsidiário. E não foi
muito di(e.rente no quadro da Euratom.
Tratado de Tlatelolco.
O SR. BERNARDINO COELHO - O art. 25 do Acordo
Quanto à negociação d()S _arranjos subsi~iários, tivemos
duas reuniões quadripartites: uma informal, na Argentina, em no- Quadripartite diz:
vembro do ano passado, em que a Agência InternacioD.al de Ener"O Acordo deverá entrar em vigoi na data após a
gia Atómica apresentou uma primeira versão que foi.diScutida; de·qual
a
Agência receber da ABAC, dos países partes.
pois, a ABAC apresentou uma série de sugestõe.s que foram objeto
e Argentina, notificação éscritã de que seus resde uma contraproposta da Agência, discutidas em setembro, já
pectivos requisitos para entrada em vigor forain atendinuma primeira reunião formal, na sede da ABAC na qual- aí vou
dos."
contrariar o Dr. Rex- foram feitos substanciais avãn.Ços. -

srasir

Tanto a ABAC. quanto o. Brasil e a Argentina formularam
uma série de observações. Não pretendo entrar no detalhe das observações dos países, mas, no que concerne ao papel da ABAC,
foi introduzido todo um capítulo especial no .que se refere às relações ABAC, países e Agência Internacional de Energia Atómica.
A Secretaria da ABAC está quase plenamente satisfeita com o resultado. alcançado. Restam ainda alguns pontos que devemos debater nessa próxima reunião no· fmal de novembro, início de dezembro.
Vários dos pontos apresentados pelo Brasil e Argentina,
que constam daquele documento que o Ministro Mário César Flores trouxe ao Congresso, já estão satisfeitos, pelo menos nos termos que foram propostos pelos dois países, e restam dois pontos
prin._cipais que ainda vão ser objeto dessa negociação no fmal deste

O Congresso argentino já aceitou os terin<?s.. O Governo
brasileiro está submetendo agora ao nosso Congresso. A ABAC já
verificou se Os requisitOs foi"am adendidos?
O SR. CARLOS ALVIM - Essa é uma resposta que não
cabe ao Secretário da ABAC, mas ã Comissão da ABAC, no momento oportuno. Eu não acredito que haverá grandes dificuldades
da parte da ABAC para colocar em vigor, a não ser que surjam
problemas inesperados. Penso que a ABAC vem-se preparando
durante este ano para exercer as suas funções dentro do Acordo
Quadripartite. Creio que estará em condições, se asSinado nos próximos meses, de cumprir as obrigações a que está destinada.
Quanto à preocupação da ABAC com as inspeções ad doe,
caso não haja arranjos subsidiários vigentes, é certo que sempre
existiu_ahipótese de pelo menos os arranjos subsidiários entrarem
~mês.
em vigor com retardo em relação ao Acordo propriamente dito.
Pelo entendimento da Secretaria da Opanal, esse Acordo Para isso são previstas inspeções ad hoc.
Quadripartite é o acordo da Opanal. De certa forma, podemos diPelo que entendo, essa foi a preocupação também dos gorer que a relação com a ABAC está aprovada pelo Conselho da vemos brasileiro e argentino, tanto que para as instalações sensíOpanal, que jã consentiu um acordo de cooperação entre a ABAC veis foram negociados alguns procedi~ntos especiais já para a
e a Opanal, no sentido justamente dessas relações que devem~- inspeÇãO -ad doe. É claro que um longo petiodo sem arranjos subsar a existir em função da vigência do Acordo Quadripartite, par~ deve ser analisado. Naquelas instalações mais sensíveis,
aliás, por iniciativa, ein grande parte· do Professor Bernardino, já
satisfazer Tiatelolco. embora não faça relação explícita.
Esse entendimento é da Secretaria da Opanal, não posso ga- estão resguardadas por procedimentos especiais ·de inspeção ad
rantir que será o entendimento da Agência Internacional de Ener- doe. que já foramnegOcíãdos pre"vi8nl"ente.
gia Atômica, embora em todas as nossas tonversações nada teh a
O..SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - De modo que já essido dito em c.ontrário.
···
·
tam.o~ admitindo que vamos demorar um pouco a chegar. Já temos
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._
até algumas regras para o ad doe.
O SR. BERNARDINO COELHO - Eu transferiria a per=

___

.

.

.

gunta, se o Senador permitisse, ao Jyfinístro_ Bustane. Repito:

''A entrada em Vigor do Acordo - não é do arranjo subsidiáriO - será h~ &ta_-~~-~: g~aJ a ~gêitcia ·réce~
ber da ABAC, do GOvérhó brasileiro e do Govenio ar-

gentino, ri.otific'aÇãà ·eséritâ oo: _quê Os· iespecüVOS. ieqlli- ·

sitos para et:ttrada em vigor (oi'árlf atendidos~''

Por que a Comissão da ABAC .ainda não rCspondeu à
Agência que foram atcrididos os requisitoS I:fafã-·o"""Kcótdo?_
O SR. CARLOS ALVIM - Por falta de tempo. A Comissão
da ABAC se reúne com--alguma regularidade, mas ainda não foi
possível, pois há vários processos em cUtsb. Contudo, creio que,
na próxima reunião. que· será na semana que vem, já se pOderá
chegar a um acordo s_obre esse ponto.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Aproveito também,
em relação a uma questão anterior do Ministro Bustane, sobre o
nível de aprofundamento da inspeção especial, a que S. Exa fez referência anteriormente, qUe era noS pãdrões canôníc_os, clássicos,
de inspcção.
Em relação à Coréia, bayia também o acordo nos padrões
canónicos. Nessa inspcção especial que a Agência quer fazer e que
ainda não fez em instalações não declaradas, está-se respeitando
esses padrões ou se está inovando?
_
O SR. BERNARDINO COELHO - Senador, é difícil responder à pergunta de V, Ex.. O -acõrdo vigente conl a Coréia tem
previsto, como todo_s os demais acordos, inspeções especiais canónicas. O fato é_que, ainda assim- e ê isso que não me assusta muito-, é quase impossível, se não houver uma cooperação por parte
do Estado, _efetivar uma inspeção especial. É necessária autOrização para entrar o inspetor no país, e a Coréia não deu autorização.
Estão em negociações e~- provaVelinente; não sei"á ·nec-essário que
se ef.... tue inspeções especiais, pór(Jue há relações· p01íticãs em curso do mais alto nível para que seja resolvido de uma forma satisfatória, sem que haja necessidade de ser o primeiro caso na história
de se fazer uma inspeção especial.
Todavia, entendo que a Agência esteja querendo fazer uma
inspeção especial canônica.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em relação a esse
conteúdo que o nosso País está assumindo çompromisso, V. Ex"
havia falado que são do nível canônico, não tem esses novos agregados pós-guerra do Golfo.
O SR. BERNARDINO COELHO - Eu posso ser mais claro. O que foi aceito pela Agência Atômica nos arranjos subsidiários, praticamente já acertados - esse não é um dos pontos controvertidos-; são as inspeções canônicas, que o prOfessor Bernardino
bem conhece. Há uns dois anos, a Agência evoluiu em novos conceitos de inspcçõcs especiais, mas não foram esSes conceitos que a
Agência insistiu em colocar ns arranjos subsidiãrios; -apesar de o
Brasil e a Argentina poderem aceitar algumas qualificações, nem
isso a agência insistiu cm incluir nos arranjos subsidiários. O que
nós temos já acertado, como ponto pacífico, são as expressões especiais, tradicionais.
·
O SR. BERNARDINO COELHO - Posso fazor uma pergunta sobre a matéria?
:Ministro Bustane, qual a razão de ser, a menos-que já tenha
caducado, de, sobre inspeçõcs especiais, que foi um dos pontos citados pelo Ministro Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos,
haver :uma contraposta brasileira para salvaguardar situações como
a da República Democrática Popular da Coréia do Norte, que deve
ser explicitado nos arranjos subsidiários ã interpretação de inspeção especial tradiCional, esclarecendo as razões que poderão dar
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origem a uma inspeção especial, seus objetivos e alcances.
Não há dúvida de que, no bojo do acordo. já está claro. Eu
estou satisfeito com o texto do acordo, mas foi iniciativa do próprio Executivo, que obviamente deve ler trabalhado a_ duas mãos:
lvlin.istério das Relações Exteriores e SAE. Eles fazem uma contraproposta, no sentjdo de que no arranjo subsidiário Sejã explicitada
essa interpretação- canônica, tradicional, que é esse o direito da
Agência.
Pergunto: a Delegação brasileira vai insistir ri.esse pontO?
O SR. JOSÉ MAURÍCIO BUSTAME- Professor Bernardino, penso que V. sa não me entendeu. Este assunto es_tá resolvi~
do. O que a Agência está contrapropondo é o seguinte: a ptoposta
feita pelo Brasil e Argentina foi aceita, incorporada pelo C6digo
9.4, isto é, repetição dos art. 71 e 75.
O SR. BERNARDINO COELHO - Muito obrigado, eu
desconhecia. V. Exa sabe que eu estou fora, e as informações que
obtenho, quando preciso, não são tão sêrias. Estou satisfeito; é
uma conquista.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Eu· não sei se
mais alguém gostaria de fazer uma intervenção. Penso que pode., ríamos, para encerrar esta audiência pública, colocar à disposição
de cada um dos expositores, um breve tempo para que pudessem
fazer suas considerações fmais.
Se todos estiVerem de acordo, podemos começar com o Sr.
Everton.
O SR. EVERTON DE ALMEIDA CARVALHO- Mais
uma vez, agradeço ao Presidente da Mesa e ao Exm0 Relator da
matéria o convite formulado à ABEN, para, em nome dos têcnicos
e pesquisadores do setor nuclear, trazer uma c_ontribuiç.!!o a esse
debate ~e alta relevância para o País.
-A luz das argumentações _que hoje foram aqui colocadas, é
possível se ter uma _análise global do _encaminhamento futuro da
negociação com um pouco mais de precisão do que a feita anteriormente a este evento.
A nossa posição de não-ratificação desses acordos pode até
parecer um tanto quanto fácil para as pessoas que estão na frente
da negociação e sofrendo, tenho certeza, as duras penas disso. Por
outro lado, nós, que estamos militando dentro dos institutos de
pesquisas e do setor nuclear há muito tempo, também temos o de- ver de alertar para os riscos que podem significar os atos que, na
nossa opinião, de forma precipitada foram desencadeados pelo
Governo Collor. Também não cabe, _neste momento, partirmos
para uma análise política da questão, porque, independente do Governo que adotou essa decisão, ela foi, na nossa opinião, tomada
sem o aprofundamento necessário do debate. Por isso nos colocou
numa armadilha, na realidade, o País ficou numa SitUação dificil
de resolver, tanto que estamos aqui e--estívemos na Comissão de
Defesa Nacional durante várias horas tentando resolver essa situação delicada.
Para encerrar. a nossa conclusão no -dia de hoje é de que
essa medida proposta pelo Professor Bernardino é de grande prudência. E que o Senado Federal, portanto, tenha a cautela de
aguardar as próximas etapas da negociação para, então, tomar uma
pOSição mais defmitiva, embora saibamos que temos posição definitiva sobre isso, de que não será prudente assinar o acordo antes
da conclusão dos arranjos subsidiários dado os precedentes existentes. Mas caso esta Casa resolva e fique convencida <ie" que os
interesses do Brasil não estarão em jogo após essas rodadas futura~, -obviamente nós, enquanto uma entidade da sociedade, vamos
n~s dobrar às decisões maiores dos órgãos democraticamente eleitos para representar o PJVO brasileiro.
Então, a nossa pàlavra é de incentivo e de louvor ao Senado
Federal pela sua atitude de buscar aprofundar seriamente esse as-
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sunto, resgatando, de uma certa forma, uma carência. E, a comunT~dade nuclear, eu tenho certeza, à qual fazem parte pessoas como o
Prof. Bernardino e outros, que estão aqui presentes, nâõ SC fu-:ftaião
a contribuir de forma construtiva ii.esse processo, entenâCllaõ-maiS
uma vez que não há, realmente, brasileiros mais brasileiros do que
outros.
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novOs obstáculos, novas suspeições sejam argüida~ contra _o Brasil
na sua necessidade de acesso a tecnologias mais sofiSticadas. o
acesso ao cOriheci:rhCíítO de ponta, que é o ingrediente essencial na
p!OIDOÇ-ão do nosso desenvolVimento e_conômico-social.
. Sr. Presidente c Srs. Senadores, acreditamos que a Ratificação Expedita do Quadripartite das Emendas de Tlatelolco, se bem
que__como todos_ sabem não asseguram por si só o acesso à tecnolo-

Essa é a nossa palavra, e mais urna vez agradecemos ao Senado Federal
gia, mas elas certamente muito contribuirão para que se erijam
Obrigado.
barreiras adicionais a esse mesmo acesso.
O SR. JOSÉ VIEGAS- Muí(ó obrigado, Senador, também
Muito obrigado.
desejo agradecer a esta Comissão a oportunidade que foi dada à
D SR. CASTRO NEVES- Sr. Presidente, Sr. Relator:
Secretaria de Assuntos Estratégicos de, mais ú.ma vez, expressar o
Fui honrado com esse convite, me abstiaí de qualquer posiponto de vista do Governo Federal, do Executivo, ·sobre a questão
ção emocional, procurando apenas trazer esclarecimentos que evitem problemas sérios no "futuro.
da ratificaçãõ do Acordo Quadripartite -e-ao Acordo das Emendas
Tiatelolco;---- ~- -De forma que, resumindo, a minha posição é que o acordo
Como tive a oporturiidade de.dizer, e o Ministro Flores cm
uma vez determinado por quem de direito para: ser celebrado, foi
sessão anterior na Câmara dos Deputados também o teve, o Gocelebrado com muito zelo por parte do Ministério das Relações
vemo brasileiro tem todo o interesse na ratificação, a iri3.is rápida
Exteriores e da ComisSão de Energia Nucelar eu, pessoalmente,
possível desses acordos, e entende que essa ratificação será extreintroduzi o representante do Ministério das Relações Exteriores a
todos os gerentes dos projetes do programa autônomo. Com eles
mamente benéfica para o País, não apenas do pOntO de vista de
evitar que novos obstáculos sejam erigidos- ao acesso brasileiro a
dialogamos, incorporamos o que foi possível, e o que era extrematecnologias mais sofisticadas, a conhecimentos mais sofisticados,
mente rc~cvantc por solicitação deles.
como o Prof. Odair Gonçalves teve oportunidade de manifestar, de
-Portanto, a minha consciência está -trai:lqüila, de que a aprecertas limitações a estudantes brasileiros de pós-graduação no exvação do acordo não será maléfica ao Brasil, mas pcx:lerá sê-lo se
terior, como também facilitará, como já disse, o trabalho dos nosos arranjos subsidiários não contiverem o que o próprio Executivo,
sos negociadores na conclusão dos chamados arranjOs subsidiários
que pede agora aprovação, traduzir.
que- estima-se- sejam concluídos em breve.
De forma que eu esperaria do Corigre&sO N3.ciorial ·a piu:.
Eu gostaria, também, de referir-me brevemente a algo que
dência de esperar a primeira - resultado da negociação-=. e as defoi manifestado, aqui, a respeito âa evolução -da cooperação Bramais. Não é retardar, porque é uma medlda que está dentro do prosilJArgentina, que se tomou realidade após a resolução do último
cesso.
contencioso pendente entre os dois países, que era a questão da
Pediria ao nobre Senador Dirceu Carneiro, a quem conheço
pelo seu trabalho e por referência de um grande amigo comum
Bacia do Prata. No Governo Figueiredo negociOU-se o primeiro
instrumento de cooperação nuclear com a Argentiri:~.. Posteriornosso, que não deixe passar nenhuma medida de urgência urgenmente, em 1985, no primeiro ano, portanto, do Governo Samey,
tíssima para que seja aprovado nesse caráter.
houve uma primeira reunião em Foz do lguaçu- à qual tive a porMuito obrigado.
Umidade de comparecer juntamente com o Dr. Rex -, quando neO SR. BERNARDINO COELHO - Muito obrigado, Sr.
gociamos uma intensificação da cooperação com os argentinos nos
Relator. Eu gostaria de concluir, inicialmente, agnrdecendo o consetores sensíveis, a saber, aqueles setorcs do ciclo combustível nuvite feito pela Comissão de Relações EXteriores e de Defesa Naclear, basicamente - o enriquecimento do isotópico do urânio. E
cional do Senado, e cumprimentar por essa iniciativa, pennitindo
naquele momento achamos que essa intensificação era necessária;-- que uma série de ponlO!fTosserii discutidos, alguns, logicamente,
mas devia s_er gradual. Naquele momento já se discutia a questão
com maior conhee1mento dos dados, por estarem participandO inde inspeções recíprocas. de salvaguardas recíprocas, e nós;embora
tensamente das negociações nesse momento.
concordando com o conceito, achamos que deveriam ser essas exEu gostaria, simplesmente de lembrar a V. Exa que, dentro
do sistema de salvaguarda, nós estamos admitindo políticas e sistepressões "vir com o tempo". A questão que se colocava naquele
momento era promover uma maior intimidade entre os setores numas que vão perdurar por algumas gerações. São compromissos
que ética e moralmente todos nós concordamos, e exatamente por
cleares dos dois paises, e por essa forma aumentar, dig":iffios assim,
o conhecimento mútuo e a confiança recíproca e, a pattir dai, po- - isso _é _que Iiós apoiainos inteiramente a posição de Bernardino
deríamos chegar, em algum momento, a negociar um sistema de __ Pontes, ao propor que cautela nesse momento seja algo muito imin.speções, um sistema comum de contabilidade e controle que, afi- ·portante. Em particular, quando se verifica que, dentro do sistema
de salvaguarda, quando nem sempre se conseguem os desejos
nal de contas, foi negociado posteriormente.
Essa foi, também, a conclusão da chamada ComissãO Varcomo os que estão ocorrendo nesse momento com Coréia do Norgas, a Comissão de Avaliação do Programa Nuclear Brasileiro que
te, se tem a oportunidade de ler coisas tais como: Estados Unidos
foi estabelecida no final de 85, e que apresentou suas ·conclusões
preparam ataque com míssil, contra instalações nessa área? O que,
efetivamente, é um processo de pressão que ultrapassa a qualquer
ao Governo no ano de 86, nesse sentido. Coube ao Governo passado, efetivamente trazer em existência formal esse sistei:O.a de condos sistemas que são realmente conhecidos e podem ser aplicados .
..tabilidade e controle, esse sistema ·comum de contabilidade e conMuito obrigado.
·<role.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)--Agradeço e parabeSe foi precipitado eu não tenho condições de avaliar, mes- nizo a organização desta reunião. Se teffios alguma conci;ição de ermo porque, nesse. momento, não residia no Brasil.
rar menos, é preciso discutir ampla, aberta e francamente os assunMas, eu gostaria de deixar claro que esse proc_esso vem se
tos críticOs, cOmo esses de acordos internacionais e -de energia nudesenvolvendo desde 1979,deumaformagradualenãotemsofri- clear, que, sem dúvida alguma, é uma tecnologia perigosa e, ao
do qualquer retrocesso. E mais do que isso, tem tido uma contri- mesmo tempo, altamente produtiva.
buição importante na comunidade internacional, no sentido de que
Portanto, é necessária uma atnpla transparênc"ia para que
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não se erre nesse ponto ou, pelo menos, erre o menos possível, e
reuniões como esta rcalmepte contribuem para que nós ~rremos
menos.
Para fmalizar, concordo que foi surpreendente_ a_ rapidez
com que ocorreu a ratificação desses acordos. Houve exploração
do antigo Governo acerca de fatos e até mesmo atropelamento das
questões. Mesmo nós, cientistas envOlvidos na luta pela extinção

de qualquer arsenal, pesquisa ou testes_nucleares, ficamos profundamente surpresos com _a velcx;:idad~- _com _que se conseguiu assinar
esses acordos.
A nossa proposta, há poucos anos, restringia-se à criação de
uma agência de controle nacional ligada ao CQngresso Nacional;
não tínhamos nenhuma esperança de que pudéssemos ver o Brasil

fazendo parte de acordos internacionais, Nossos sonhos eram, no
máximo, que tivéssemos uma agência de COJ;ltrole nacional_ que
permitiss_e--à-opinião pública uma transparência maior da questão
nuclear brasileira.
Portanto, mesmo nós ficamos surpresos com essa Velocida~
de. Mas essa surpresa não __é ruim, é boa,_ Mesmo com todos os
pontos e com todas as ressalvas que aqui foram feitas, a questão
fundamental é a_ seguinte: o que temos a esconde(?__ Não _temos
nada a esconder, a nossa Constituição é_ clara, no sentido de que
ela proíbe qualquer tipo de armamento nuclear.
Assim sendo, temos que discutir, sim, as questões de princí~
pio, temos que discutir, sim, as questões da iinagem do nosso País
no exterior. O ponto básico, entretanto, é que não temos nada real~
mente a esconder.
_
_
O SR. JOSÉ VIEGAS -Senador Dirceu Carneiro, congratulo~ me com V. Ex• pela iniciativa de realizar esta audiência públi~
ca, não só pelo caráter democrático que ela encerra em si mesmo,
mas também pelo fato de que ela também foi muito exitosa. As su~
ce_ssivas exposições que aqui foram feitas por pessoas ilustres, pessoas plenamente capacitadas a dar o seu testemunho pessoal e instituciornli, sem dúvida, contribuíram para que o Senado Federal
disponha hoje de elementos de infOI'Illação :muito .mais)>ólidos e
possa, portanto, tomar uma decisão melhor embasada a r~peito
desse tema, que -_concordo com os _que me antecederam - é de
grande importância para o perfil de atuação_extema_do_B_ra~.
Noto, portanto, com muito prazer, que se forma um consen~
so; consenso não objetado por nenhuma das pessoas aqui presen~
tes, no sentido de __ se rccomend.at_: a ratificação, pelo Senado, a
exemplo do que já ocorreu na Câmara, dos dois projetes de que falamos~

Há, evidentemente, uma nuance, que é_ a questão de se
coordenar, de alguma forma, o ato de ratificação, o ato de aprova~
yãcr,pelo Senado, com a conclusão dos arranjos subsidiârios .
.Creio .eu que essa é ui:Úa questão que se- resolverá a curto
prazo. Os negociadores dos arranjos subs~diário~. embora seja
proibido prever o futuro, estão certos de que essas negociações es~
tarão concluídas h,_m no início d_o mês de dezembro.
De maneira que, a meU v_er, o qUe cabe pedir aqui neste momento ê que tanto os negociadores dos arranjos subsidiários quan~
to- se o Sr._ m_e pemiite- ·o_Sénado Federal estejam em condições
de concluir esses procedimentos o mais cedo possível, porque é do
interesse_ .da Nação brasileira que o processo de ratificação ocorra
com rapidez.
Não nos esqueçamos de que a Argentina já terminou o seu
processo de ratificação. Isso levará a uma concentração do foco de
atenç~ no Senado do Brasil, a respeito dos dois projetes: Quadripartite e 11atelolco. Seria, pOrtantõ, correto esperar que, com celeridade, criássemos uma situação que afastasse de nós qualquer sus~
peita que, no nOsso-caso, seria prOfundamente injusta.
De maneira que me congratulo com V. Ex.a por sua iniciati~
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va e tenho fundadas esperanças de que ela_ terá contribuído muito
para acelerar o processo de consideração pelo Senado.
-.-~Muito obrigado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Sr. Presidente Lourival Baptista, ilustres expositores, convidados, participantes desta
audiência pública, também quero registrar aqui meu profurido
agradecimento pela contribuição que todos que participaram desta
audiência puôlica trouxeram para a elaboração destv relatório e
peJa contribuição na fonnaçãá da convicçãO dos Srs. Senadores.
Informo ainda a V. Ex's- porque talvez muitos não saibam
- que esta reunjão f transmitida em imagem e som a todos os gabinetes do Senado. De modo que, muitas vezes, embora o Senador
nãQ esteja aqui, receba, em seu _gabinete, imagem e som desta Co~
miss_ão. É um sistema que nos permite, inSUilltaneamente, ficar in-_
fonnado de tudo o que acontece na Casa, sendo de grande importância para a qualidade_do nosso trabalho.
Por outro lado, queria registrar que, diante da grande responsabilidade que tributo a essas decisões que vamos tomar - Governo bra::;ileiro_e Congresso Nacional-,-~ de fundamental impor~
tância, em uma sociedade_ pluralista e democrática como a brasileira, que se tragam todas as opiniões. Tenho certeza de que_ essas __
contribuições d~ hoje foram_ d~ gr::mdC Ítpportância para a np_!).sa
conc_epção, para a nossa elaboração, para o nosso País, enfim.
Agradeço ainda as indagações e as respostas aqui feitas, que
vão subsidiar o :relatório que apresentaremos nesta Comissão.
Muito ob;rigad.o. __
~c:OSR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Meu prezado
Se~ad<;>r Dirceu Carneiro, em primeiro lugar, obrigado por fazer
com que eu viesse até aqui. Estou em véspera de viagem. Estou
com uma pillia de coisas para resolver._mas_não podia deixar de
a:tehder ao seu convite para vir aqui presidir esta reunião.
Meu agradecimento é também pelo que vi, escutei e apren~
di, porque neste_s 23 anos que_ estamos aqui no Senado- e 23 anos
na Comissão_ de RElações Exteriores-, dos depoimentos que ouvi
hoje pela manhã, a começar pelo eminente Ministro das Relações
Exteriores, e <los que ouvimos hoje à tarde, eu que sou um homem
maduro, porque homem não fica velho, aprendam, homem fica
maduro,_ aprendi mujto, tomei conhecimento de coisas que não sa~
bia, apesar de já ter exercido quase todos _os cargos ilesia v1da Pública, tais como, Deputado Estadual, Prefeito, Deputado Federal,
Governador e Senador.
Aprendi coisas que não conhecia. Não podia conhecer tudo,
porque fui um simples médico de interior de Estado, e a MedicinalevQu~me aos cargos que exerci com uma partiCularidade-:- _o meu
querido amigo Dirceu Carneiro, a quem muito estimo e admiro,
sabe -: fui um homem que me elegi nesses cargos todos com um
slogan: 11Quem quiser votar de graça, vote em Lourival 11 • Está lá
no meu gabinete.
_
__
Hoje, quero dizer aos- senbótes, do fundo do meu coração,
que um homem como eu_, com a idade que tenho, com os cargos
que exerci, com as comendas e os diplomas que tenho, teve hoje
uma tarde muito proveitosa, porque cada dia que s_e conhece uma
coisa :oova, aprendemos m~s. Então, hoje, aprelidi coisas que nuU:ca tinha tido conhe~imento.
Felicito esse eminente Senador trabalhador, digno, honesto,
que se chama Dirceu Carneiro, pela oportunidade que me concedeu a oportunidade de aqui comparecer, porque não viria hoje à
tarde. Se_ V. Ex•s se dirigireJll ao meu gabinete poderão ver que
existem pilhas de matérias para despachar, pessoas para eu atender, mas a um pedido de S. Ex• eu não poderia fa]tar.
Quero felicitar a todos pelo brilho. posso dizer de bOca
cheia, que teve esta reunião, e pelo que aprendi. E quero fazer um
apelo a um homem que aqui fez uma exposiÇão, da qual gostei
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muito, apreciei bastante, pela sua inteligência e seUS ·conhecimentos: para que largue de fumar. Acredito que ele o faça e lembre-se

do que lhe disse sobre aquelas doenças trágicas provocadas pelo
fumo. E não desejo que ele tenha essa doença.
Assim. agradeço a presença de todos e dou por encerrada a

reunião.

-

(Levanta~se a

Junho de !994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

-

-

reuniãO às I 8hl5min.)

13a. Reunião, Realizada em 2 de dezembro de 1993
Às dez horas, do dia dois de dezembro de hum mil novecentos e noventa e três, na Sala de Retmiõeii da COnliSSãO, riii Ala

Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador
Alfredo Campos, com a presença dos Senhores Senadores José
Richa, Ronan Tito, Saldanha Dcrzi; Luiz Alberto, Valmir Campelo, Cesar Dias, Pedro Texeira, Jarbas Passarinho, Jonas Pinheiro,
Magno Bacelar, Lucidio Portela, Marluce Pinto, e NelsOn Carneiro, reúne-se a ComissãO- de Relações Exteriores e DefeSa Nacional. Deixaram de comparecer por motivo jUStificado os Senhores
Senadores Divaldo Suruagy, João Calmon, Ruy Bacehp-, Guilherme Palmeira, Hydekel de Freitas, Lourival Baptista, ~Alvaro Pacheco, Dirceu Carneiro, GersaD. Cai:i:iata, Iiapuan CóS[a]unior, Albano Franco; Darcy Ribeiro C José Eduardo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ·os traballios, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica_ que a reuníao
destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta e a ouvir
as exposições que farãO os Senhores Tarcfsio Marciano Da Rocha E Bernardo Pericás Neto, acerca das missões pai-ã: as quais
estão sendo fudicados. deteiniinarido- asSim~ que ã. reuniãO ióínese secreta para essa fmalidade bem como, para deliberar sobre as
seguintes matérias: Mensagem D 0 361, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o
nome do Senhor Tarcisio Marciano da Rocha, Miriistro de Segunda Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República de Honduras. Relator:
Senador Ronan Tito; Mensagem n° 400, de 1993, do Senhor
Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor Bernardo Pericás Neto, :Ministro de
Primiira-Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer o c:argo de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica. Relator: Senador Josê Richa; Mensagem D 0 382, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação Senado Federal, a escoTha do Senhor José Olympio Rache de Almeida, Ministro de Primeira Classe, da Carreira: de Diplomata, para, cumulativamente,
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à Conféderas~o Suíça,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Principado de
Lichtenstein. Relator: Senador Magno Bacelar; Mensagem n°
358, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à
apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Sebastião do
Rego Barros Netto, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Federação da Rússia, exercer o cargo de Embaixa~
dor do Brasil junto à República da Ucrânia. Relator: Senador
Valmir Campelo; Mensagem n° 339, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal,
o nome do Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, Ministro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, ·cumulativamente
com o cargo de Embaixador do Brasil junto ã Federação da Rússia, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Mongólia.· Relator: Senador José Richa; e Mensagem 381, de
1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do senado Federal, o nome do senhor Luciano Ozorio Rosa,
MiB.istro de segunçla Classe da Carreira de Diplomata, para,cumu-

lativamente com o cargo-de Embaixador_ do Brasil junto à República popular de Moçambique, exercer a função de Embaixador do
brasil junto à República Unida da Tanzânia. Relator: Senador Jonas Pinheiro. após as sabatinas e deliberação das matérias, a reunião é reàberta em caráter))úblico e dado ao adiantado da hora, o
Senlior-·Presldente deteiminà. ·o adia.m.entO nà. apreciaçãó~dis demais matérias constantes- de pauta; agradecendo a presença de toCios, declara encerrados os trabaThos. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, SecretáriO da Comissão, preserite ata, que ap6s lidã e_ aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação. Senador Alfredo Campos

a

14a. reunião, realizada em 09 de dezembro de 1993

Às dez horas do dia nove de dezembro de hum mil novecentOS-e noventa e trêS, na Sala-de Reuniões- da Comissão, na ;\la
Senador Alexandre Costa, sob a Presidência eventtiãl do Senhor
Senador João Calmoo, com a presença dos Senhores Senadores
Sal~a Derii, Alvaro Pacheco, Marluce Pinto, José Richa. Gerson Camata, Nelson Carneiro, Lucidio Portela, Guilherme Palmei~
ra, Dirceu- CameíiO e Pedro Teixeira, reúne-se a Comissão de ReIaç~s Exteriore~ e Defesa, Nacional. Deixaram-de comparecer por
motiVo justificado os Senhores Senadores RonaD. Tito, Alfredo
Campos, Divaldo Suruagy, Ruy Bacelar, Hydekel de FreitaS, Leurival Baptista, lrapuan Costa Junior, Albano FraDco, Darcy Ribeiro,
Luiz Alberto e Jarbas Passarinho. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a: leirura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a reuníão
destina-se a apreciação das matérias constantes de pauta e a ouvir
as exposições que farão os Senhort's Helder Martins de Moraes
e Luiz Felipe de La Torre Benitez Teixeira Soares, acerca das
missões para as quais estão sendo indicados. determinando assim, que a rerinião tome~se secreta pata essa fmalidade bem
como;-paTa-deliOerar sobre as seguintes m3térias:" MeO:sagciD. -n°
359, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor Helder Martins
de Moraes, M:inístro de Segunda Oasse, da Carreira de -Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú~li
ca de Gana. Relator: Senadora Marluce Pinto; Mensagem n°
432, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do Senhor Luiz Felipe De
La Torre Benitez Teixeira Soares, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia. Relator: Senador
Pedro Teixeira; e Mensagem D 0 433, de 1993, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovacão do Senado Federal, o
nome do Senhor Sebastião do Rego Barros Netto, J\.1iniSiro de
Primeira Classe, da Carreira de DiPlomata, para, cumulativamente,
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à Federação Russa,
exercer Õ cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Ar~
mênia. Relator: Senador Josê Richa, Após às sabatinas e deliberação das matérias, a reunião é reaberta em caráter público e dado
ao adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o adiamento
na apreciação das demais matérias constantes de pauta; agradecendo a presença de todos, declara encerrados os trabaJhos. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto
Almeida Campos, Secretário da Comissão, a presente ata, que
após lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, ihdo à
publicação. - Senador João Calmou

JR reunião, realizada em 13 de janeiro de 1994
Às dez horas do dia treze de janeiro de mil novecentos e no-
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venta c quatro. na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa. sob a Presidência do Senhor Senador ALFREDO CAMPOS. com a presença dos Senhores Senadores João Calmon, Pedro Teixeira, Magno Bacelar, Guilhcnnc Palmeira, LouJtval Baptista, Ronan Tito,.Valmtr Campelo, DirceU Carneiro, Jarbas Passarinho c Darcy Ribeiro, rcúne 7 s~ a_ Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de Comparecer por motivo
justificado os Senhores Senadores N~l_son Carneiro, Divaldo Suroagy, Ruy Bacel~r._ Hydecke! de _Fr~_jtas, Hugo Napoleão, José
Richa, Gerson Camata,lrapuan CostaJunior, Albano Franco, Luís
Alberto Oliveira e Marluce Pinto. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os traballios, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é _dada como aprovada. Em
seguida, inicia os trabalhos, passando ao item 1 da pauta: Mensagem no 537, de 1993, ''Do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, a escolha, do Senhor
José jerônimo Moscardo de Souza, MinistrO de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exCrcer ó cargo de_ Embaixador,
Chefe da Delegação Permanente do Brasil junto AqrgariiZãç-ão das
Nações Unidas para a EducaÇão, Ciência e Cultura", determinando
assim, que a reunião tome-se secreta. Após a sabatina e deliberação d~. matéria. a reunlão é reaberta, eni Cã!átà público. Dando
prosseguimento, passa-se ao item 2 da pauta: Projeto de Decreto
Legislativo n° 36, de 1993, que "A prova o texto do Acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a Agência Brasilei:ro-Argcntina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares
(ABACC) sobre suas obrigações, privilégios e imuiiidades, frrma~
do em Brasília, em 27 de março de 1992", concedendo a palavra
ao Relator da Matéria, Senador Dirceu Carneiio. Terminada a leitura do parecer, e não havendo quem mais queira discutir, a maté:ia é votada e aprovada por unanimidade . Novamente com a palaIra , o Senhor Senador Dirceu Carneiro, relator dos itens 3 e 4 da
pauta, solicita o adiamento dos mesmos, tendo em vista considerar
que as referidas matérias não estão devidamente instruídas, por
serem ,. · · ""m.amcnte polémicas. A Presidência acata o pedido do
Senadtn, adiando os itens citados para uma próxima reunião, dand_o por encerrados os trabalhos~ Nada mais hav_endo a tratar, encerra-se a reunião às doze horas e quinze minutoS, lavrando eu, Mônica Aguiar Inocente, Secretária eventual da Comissão, a- presente
ata, que lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. Senador Alfredo Campos

za reunião, realizada em 3 de fevereiro de 1994
Ás dez horas do dia trcs de fevereiro de mil novecentos e
noventa e quatro, na sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador ALFREDO CAMPOS, com a presença dos Senhores Senadores Dirceu Carneiro, Pedro Teixeira, Marluce Pinto, João Calmon, Saldanha Derzi, Albano Franco, Jonas Pinheiro, Jarbas Passarinho, Cesar Dias, Valmir Campelo, José Ricba, Lourival Baptista, Lucídio
Portela e Álvaro Pacheco, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Ronan Tito, Nelson Carneiro, Divaldo Suruagy, Ruy Bacelar, Guilherme Palmeira, Hydeckel de
Freitas, Irapuan Costa Junior, Darcy Ribeiro e José Eduardo. Have:rido número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior que é
dada como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que a reunião destina-se a apreciação das matérias constantes de
pauta, a saber, Projeto de Decreto Legislativo n° 37, de 1993,
que 11aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do
Brasil, a República Argentina, a Agência Brasileiro-Argentina de
Controle de MateriaiS Nucleares (ABACCO e Agência Internado-

nal de Energia Atômica (AIEA) para aplicação de Salvaguardas,
friiriado em Viena. em 13 de dezembro de 1991. 11 e Projeto de
Decreto Legislativo n° 38, de 1993, que "aprova os textos das Resoluções 267 (E-V), 268 (Xm da Conferência Geral do Organismo
para a Procriação das Armas Nucleares na América Latina e no
Caribe (OPANAL_), que alteram, respectivamente, a denominação
legal do Tratado para a Procriação das Armas Nucleares na América Latina e parágrafo 2° de seu artigo 25, bem como o texto emendado do referido- Tratado. anunciado a pauta dos trabalhos, o Senhor Senador Pedro Teixeira levanta questão de ordem acerca do
quorum, estabelecendo-se_ uma ampla discussão quando usam da
palavra além dele próprio. os Senadores Jarbas Passarinho e Dirceu Carneiro, findo os debates, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Dirceu Carneiro, Relator das matérias
em pauta, que apresenta seu parecer sobre a proposição, opinando
favoravelmente sobre a mesma, não havendo manifestação para
sua discussão é a mesma colocada cm votação, oportunidade, em
que o Senhor Senador Pedro Teixeira reqUere verificaÇão de quorum sendo constada a aus_ência ~e número regimental para deliberação, o Senhor Presidente, fazendÕ valer determinação regimental
dá por encerrada os trabalhos. uma vez que tratavam-se de matérias únicas na pauta~ Nada mais havendo a tratar, encerra-se a
reunião, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário
da ComissãO; a pi'cscnte ata, que após lida e aprovada Será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação, juntamente com o
apanhamento ~quigráfico dos debates._ - Senador Alfredo Cam-

pos
31l Reunião Realizada em 3 de março de 1994

Ás dez- horas do dia tres de março de mil novecentos e noventa e quatro, na saia de Reuniões da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador ALFREDO CAMPOS; com a presença dos Senhores SCnadores Pedro
Teixeira. Marluce Pinto, João Calmon, Jarbas Passarinho, Cesar
Dias, Valm.ir Campe1o, Epitácio Cafeteira, Divaldo Suruagy. Guilherme Palmeira, Hugo Napoleão, Dirceu Carneiro c Jutahy Magalhães. reúne-se a Comissão de Relações Exteiíoi'es e Defesa Nãcionai. Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores
Senadores Ronan Tito, Nelson Carneiro, Ruy Bacelar, Hydeckel
de Freitas, Lourival Baptista, José Richa, Gerson Camata, Irapuan
Costa Junior, Albano Franco, Darcy Ribeiro e-Luis Alberto OliYCira. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior
que é dada como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presídcnte comunica que a reunião destiria-se a aprecíãÇão das matêrias constantes de pauta e a ouvir as exposições que farão os Senhores
SERGIO TUTIKIAN e OS MAR VLADIMffi CHOHFI, acerca
das missões para as quais estãO sendo iriôicados. determinando assim, que a reunião tome-se secreta para essa fmalidade bem como,
para deliberar sobre as seguintes matérias: Mensagein h 0 ·oso, de
1994, do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal. o nome do Senhor Sergio Tutikian, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã.
Relator: Senadora Marluce Pinto;
Mensagem no 049, de
1994, do senhor Presidente da Repúblicª' submetendo à aprovação
dO Senado Federal, o nome do Senhor Osmar Vladimir Chohfi,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Equador. Relator:
Senador Pedro Teixeira, Após as sabatinas e deliberação das matérias, a reunião é reaberta em caráter público e dado ao adiantado
da hora, o Senhor Presidente determina o adiamento na apreciação
das demais matérias constantes de pauta; agradecendo a presença

e

3772 Quinta-feira30

DIÁRIO DO -CONGRESBO NACIONAL (Seção ll)

de todos, declara encerrados os trabalhos. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reuJ.Üão, lavrando eu, Paulo Roberto Almeida
Campos, Secretário da Comissão, a presente ata, qtie apOS lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação.

-Senador Alfredo Campos

4 11 Reunião, Extraordinária, realizada em 13 de abril de 1994
Às catorze e trinta horas, do dia treze de abril de hum mil
novecentos e noventa e quatro, na sala de Reuniões-da Comissão,
na· Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor
ALFREDO CAMPOS, com a presença dos Senhores Seiladores
DiValdo Stiruãgy, Marluce Pinto, Hugo Napoleão, Ccsar Dias,
Dirceu Carneiro, Magno Bacelar, Francisco Rollemberg, Jarbas
Passarinho, I!apuan Costa Júnior, João Calmon e Eduardo Suplicy,
retine-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Deixam de comparecer por-motivo justificado os Senhores Senadores Ronan Tito; Gerson Camata, Ruy Bacelar, Alexandre Costa,
Lourival Baptista, José Richa, Hydeckel de Freftas e Darcy Ribeiro. Havendo número regimentãl, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião ante-rior,
que é dada como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica ·que a reunião destina-se a apreciação daS matéiias constantes de pauta e ao ouvir as exposições que farão os senhores AL~
BERTO VASCONCELLOS DA COSTA E SILVA, ADOLPHO CORREA DE SÁ E BENEVIDES e SYNESIO SAMPAIO
GOES FILHO, acerca das missões para as quais eStão sendo indicados. Determinando assim, que a reunião torrie-se secreta para
essa fmalidade bem como, para deliberar sobre as seguintes mã.térias: Mensagem n° 100, de 1994, Do Seiihor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor Alberto VasconceUos da Costa e Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República do Paraguai. Relator: Sena~
dor Francisco Rollemberg; Mensagem nc 103, de 1 994, Do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado
Federal, o nome do Senhor Adolpho Corrca de Sá e Benevides,
Ministro de Primeira Classe, da Carrefra de Diplomata; para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Romênia. Relator:
Senador Jarbas Passarinho c Mensagem 0° 105, de 1994, Do
Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o nome do Senhor Synésio Sampaio Goes Filho,
:Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Colômbia. Relator: Senador Cesar Dias. Após as sabatinas e deliberações das materias a reunião é -reaberta em carater público e dado
ao adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o adiamento
na apreciação das demais matérias constantes da pauta; agradecendo a presença de todos, declara encerrados os trabalhos. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto
Almeida Campos, Secretário da Comissão, a presente ata, que
após lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, indo à
pubicação.- Seriador Alfredo Campos
5"- ReuniãO, Extraordinária, cm 27 de abril de 1994

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vfui.e- e sete de
abril de mil novecentos e noventa e quatro, na Sala de Reuniões da
Cõmissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador ALFREDO CAMPOS, com a presença dos Senhores Senadores João Calmon, Lourival Baptista, Hugo Napoleão, Dirceu Carneiro, José Richa, Jarbas Passarinho, Darcy Ribeiro, Marluce Pinto, Eduardo Suplicy e Francisco Rollemberg. reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa NãCional. Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores
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Ronan_ Tito, Gerson Cama ta, Divaldo Suruagy, RuY Baúlar_, Alexandre Costa, Hydeckel de Freitas, e lrapuan Costa Junior. HaVendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura -da Ata da reunião anterior que ê dada
como aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica- que
a reunião destina-se a apreciação das matéríaS ·conStaiiies de pauta
e a ouvir as exposiçõe-s que fàrão os Senhores SERGIO MAR..
TINS THOMPSON-FLORES e CARLOS EDUARDO DE AFFONSECA ALVES DE SOUZA, acerca des missões que para -.s
quais estão sendo indicados. determinando assim, que a reunião
tornc~se secreta para essa fmalidade bem como, para deliberar sobre as seguintes matérias: Mensagem n° 127, de 1994, do senhor
Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal, o nome do senhor Sergio Martins Thompson-Flores, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita.
Relator: Senador Darcy Ribeiro; e Me9sagem n° 128, de 1994,
do Senhor Presidente da República, submetendo ã apreciação do
Senado Federal, o nonie do Senhor Carlos Eduardo de Affonse·ca Alves de Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira ·de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil jtmto à
Confederação Suíça. Relator: Senador Hugo Napoleão. Após a_c;
sabatinas e delíberação das matérias, a reunião ê reaberta."ein caráter público e dado ao adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o adiamento na apreciação das demais matérias constantes de
pauta; agradecendo a presença de todos, declara encerrados os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, encerra-se -a feunião, lavrando
eu, Paulo Robert9 Almeida Campos, Secretário da Comissão, a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente. indo ã publicação._- Senador Alfredo Campos
~

Reunião, Extraordinária, Realizada em 11 de maio de 1994

e

Às dez horas--do dia on?.e
de maio - de mil novecentos
nÕ- -- -venta e quatro, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador ALFREDO CAMPOS, Com a presença dos Senhores Senadores João Cal~
mon, Lourival Baptista, Dirceu Carneiro, JOsé Richa, Jarbas Passarinho, Irapuan Costa Junior, Marluce Pfuto ,Francisco Rollemberg,
Mauro Benevides, Marco Maciel e Magno Bacelar, reune-se a Comissão De Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixaram de
comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores Ronan
Tito, Gerson Camata, Dívaldo Suruagy, Ruy Bacelar, Alexandre
Costa, Hugo Napoleão, Hydeckel de Freitas, Darcy Ribeiro e
Eduardo Suplicy. Havendo número regimental,_ o Senhor Presidente declara abertos os traballhos, dispensando a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como aprovada Prosseguindo o Senhor Presidente comunica que a reunião destina-se a apreciação
das matérias coristantes de pciüta·e ao ouVii as-exposiçõêf'que farão os senhores MAURO MENDES DE AZEREDO e JOSÉ
OLYMPIO RACllE DE ALMEIDA, acerca das missões para
as quais estão sendo indicados, determinando assim que a reunião
torne-se secreta para essa fmalidade, bem como, para deliberar
sobre as seguintes matérias: Mensagem n° 145, de 1994. ''Do Senhor Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado
Federal, o nome do Senhor Mauro Mendes de Azeredo, rvlinistro de Primeira Oasse, da Carreira· de Diplomata, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República Argelina Demo~
crática e Popular. Relator: Senador Marco Maciel; Mensagem
n c 154, de 1994, Do Senhor Presidente da República, submetendo
à apreciação do senado Federal, a escolha do nome do Senhor
José Olympio Rache de Almeida, Ministro de Primeira-Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Irlanda. P~!ator: Senador Jarbas
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Passarinho; Mensagem no 181, de 1994, do Senhor Presidente da
República, submetendo à apreciação do_ Senado Federal Carlos

Luzilde Hildebrandt, Ministro de Priffieira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Bulgária. Relator: Senadora Marluce Pinto; Mensagem D0 442, de 1993, Do Senhor Presidente da República, sub~
metendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Luciano Ozorio Rosã, Ministro de Segunda Clas_se, da_Carrcira de
Diplomata, para. cumulativamente com o cargo de EmbaiXiidâr do
Brasil junto à República Popular de Moçambique, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Lesoto. Relator: Senador José Richa; e Mensagem D 0 10, de 1994, dÕ Senhor Presidente da República. submetendo à apreciação do Sc;mado Federal, a escolha do nome do Senhor Bernardo De Azevedo Brito,
MinistrO de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumtlativamente com o cargo de Embaixador_do Brasil junto à Repúliica da Finlândia, exercer o cargo d_e- Embaix.ador do Brasil
junto à República da Estônia. Relator: Senador Jarbas Passarinho, Após as sabatinas e delíberação das ml.térias, a reuriíâO é reaberta. em caráter público. Dando prosseguimento, passa-se ao
item 6- da pauta: Projeto de Decreto Legislativo n° 34, de 1993,
que "Aprova o texto da Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais em países independentes", concedendo a palavra ao Relator da_ matéria, Senador Jarbas Passaririho. Terminada a leitura do parecer, e não havendo quem queira discutir, a mãtCrii é votada e aprovada por
unanimidade. Dado ao adiantado da hora, o Senhor Presidente determina o adiamento na apreciação das demais matérias constantes
de pauta; agradecendo a presença de todos, declara encerrados os
trabalhos. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Paulo Roberto Almeida Campos, SecretáriO da Comissão. a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Presidente, indo à publicação. -Senador Alfredo Campos
ANEXO A ATA DA REUNIÃO DO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 1994, QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SE"IHOR PRESIDENTE

Presidente:
Senador ALFREDO CAMPOS
Vice-Presidente: Senador HYDEKEL FREITAS
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.)
O SR. PRESIDEN'IE (Alfredo Campos) - O livro de presença acusa o comparecimento de 13 Srs. Senadores. Há _quorum
regimental. Declaro aberta a reunião.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem. Pergunto a V, Exa se pode apreciar
com base no que tem no livro de presença ou com a prcscnça-efetiva, em se tratando de uma matéria de tal relevância.
Eu peço a verificação de quorum.
O SR. PRESIDEN'IE (Alfredo Campos)- Eu jã infonno a
V. Ex", Senador Pedro Teixeiia.
As comissões se reúnem da mesma forma que _se reúne o
Plenário da Casa. Havendo presença constatada no Livro, eu posso
dar continuidade à reunião, não havendo o pedido de verificação
de quorum. Se houver pedido de verificação de quorum, como
ocorre no pl~ãrio do Senado, sou obrigado a _suspender a reunião
e aguardar atê que haja o comparecimento, a presença física, aqui,
de 10 Srs. Senadores.
No momento, temos 13 Srs. Senadores, assinando o livro de
presença - eu poderia iniciar a reunião. Se V. Ex"\ no entanto,
pede verificação de quorum, serei obrigado _a esperar que esse
quorum se complete.
Pergunto a V. Exa se neste instante V. Ex• pede_ a verificação de quorum ou se aguarda.
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O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, antes da
V. Ex• poderia conceder-me a palavra para fazer uma observação?
- --O SR. PRESIDEN'IE (Alfredo Campos) - Tem a palavra
V. Ex a. Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- O que nós temos, inclusive no pl~n_ário da Casa, é que a abertura da sessão só pOde Se dar
com a presença de 116 dos Deputados presentes na Casa _e 1/6 dos
Senadores.
Acho que, por analogiã, Perguntaria se temos aqui presentes
1/6 dos membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - São 19; I/6 de
19 daria 3,5~ seriam 4.
.. O SR. JÀRBAS PASSARINHO- Temos 5. Então, acho
que OPfOsSeguil:n_ento póde. O que não poderia acontecer é decisão sem a presença do quorum qualificado.
·
... En~'?·.a verificay_ão de quorum estaria garantida.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Entre duas estrelas, dois luminares do Regimento da Casa, preciso saber, a.Imal d~ contas, se
prevalece a interpretação inicial de V. Ex11 ou se prevalece a do nobre_ Senador Jarbas Passarinho, que a fez por analogia.
O SR. PRESIDEN'IE (Alfredo Campos) - Acho que, por
analogia, cu poderia dar inclusive seguimento à reunião.
Gostaria de dizer ao Senador Pedro Teixeira o seguinte: alguns Senadores - vários, aliás, _quatro ou cinco - saíram daqui.
neste instante, para dar a presença na sessão do Congresso que se
inicia agora, às llh, e se comprometeram com esta Presidência a
voltar imediatamente. Então~iCremOs quorum.- dentro de -poUcos
minutos.
PergunUtria_a S. ExB, mesmo Contrariando a opinião- que
acho a mais acertada- do Senador Jarbas Passarinho, se concordaria de iniciarmos a reunião simplesmente dando a palavra ao Relator da matéria, Senador Dirceu Carneiro, e, posteriormente, quando de qualquer decisão a ser tomada, essa Presidência iria exigir o
quorum regimental de 10 Senadore1., se assim interessasse a V. Exa
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Quero dizer, Sr. Presidente,
que a matéria é altamente relevante, altamente complexa. Creio
que o relatório é fundamental. O relatório _ê que, na verdade, vai
nos d~ um alinha vo de todas as problemáticas que serão objeto de
apreciação.
- Posso me curvar à decisão soberana de V. Ex•, todavia que~
ro que conste que pedi verificaçãO 'de quoruni e que não estoU, na
verdade, concordando com a aplicação por analogia; mas se e_ssa ê
a determinação, sempre acato. Porém eu quero que fique constando, porque acho que isso é para defmir a resJxmsabilidade; não é
possível; eu também tenho que ir lâ no Congresso Nacional, e
devo ir, mas existe uma certa prioridade.
Então, não concordo com V. Ex~~.. não, porém aceito_ o que
V. Exa determinar. Eu sempre acato as ordens, solicitações e determinações de V._ Exa com aquele respeito que me é peculiar e de
que V. Exa é merecedor.
Mas eu gostaria que ficass_e_ registrado que pedi quorum e
que se a reunião começar estará começando contra o meu modo de
entender. de que neste caso não se aplica 1/6, por analogia. Apenas não quero que fique- dúvida, se isso amanhã gerar e ensejar
uma nulidade, porque estaria eu com a razão ou não estaria- o Regimento é que manda.
Acho que a matéria é muito relevante que não mereça esperarmos o. tempo que for preciso, porque eu gostaria que os Cõtnpanheiros que irão votar saibam do que se está tratando. EntãO leVanta-se a questão de ordem e mantêm~se a -decisão da Presidência,
mas na verdade ficare r aqui, oUviildo o Relator, com muito prazer.
É isso que eu goStaria que V. Exa.levasse em consideração,
dec~são.

3774 Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Junho de 1994

brar a todos os Senadores que estas ~euniões são transmitidas com
em respeito à própria tese que se está apreciandO aqui:
som c imagem a todos os gabinetes -do Senado Federal. De modo
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Com a palavra o
que não se faz necessária a presença nesta sala para se ouvir e
Senador Jarbas Passarinho.
acompanhar os traballios.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr.· Presidente, peço vêO SR. JARBAS PASSARINHO- É, airida há mais esse denia a V. Ex• para ausentar-me. Mas insisto, e vou apresentar isso
talhe. Mas eu levo escrito o parecer de V. Ex11, de maneira que tecomo consulta escrita. O nobre Senador Pedro Teixeira, que se não
rei o prazer de deleitar-me lendo isso (risos), c maiS-depois de saé um veterano da Casa é sufiCientemente cXpcriinerttado, sabe que
ber se o ponto de vista do nobre Senador {Xlo Distrito Federal é
para comcçannos a discutir matérias da maior ~devãncia no Concontrário ao Seu ou não. Se for Contrário, é claro que vai ser julgagresso Nacional ou no Senado basta que, de acordo com o Regimento, haja quorum para abrir a sessão. E esse quorum é de 1/6 do pelo Presidente quem será o Relator do vencido.
Peço escusas.
de presença. Vamos verificar isso no Regimento, Se -em relação às
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Sr. Presidente. volto apenas
comissões o que se exige é a maioria. o que não é o caso. A m-aiopara efeito de quorum ...
ria é exigida na hora da votaçãO - eSta, siin. POrtanto, o quorum
para votação seria esse.
·
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos) - Só um minutinho, Senador.
De mane"ita- qu-e este seria o ponlo de vista quC eu manteria,
Senador Jarbas Passarinho, tenho a impressão de que tereembora me curvando à decisão já tqmada pelo Presidente.
mos o quorum dentro de poucos segundos, para iniciarmos o paO SR. PEDRO TEIXEJRA- Eu gostaria até de saber- para
recer do Relator. E eu gostaria de atender ao Senador Pedro Teimim é uma novidade e uma honra - se _o Senador V almir Campelo
xeira nessa intervenção. Falta somente um Senador, pOis acaba de
é desta Comissão. Gostaria de saber se S. Ex• é membro destaCochegar o Senador César Dias. Chegando esse Senador. daríamos a
missão; é lógico que S. Ex• só enriquece a·Corri.issão, mas é precipalavra ao Relator para que inicie a leitura. -e nãO teríimios -m-ais
so que as coisas seJam colocadas na sua devida ordem.
essa divergência até o pedido de vista de_ S. Ex"'. se é que vai haver
O SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- A Mesa respon- - de ao Senador Pedro Teixeira. esse pedido.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Se V. Ex' me permite,
O Senador Valmir Carilpe]o é suplente pelo PTB desde o
--até a decisão da minha questão de ordem que vou piopor, sobre
início -dos traballios.
qual é o quorum para a abertura do trabalho de comissão.
O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, gostaria apeO SR. PRESIDENTE (Aifreao Campos) - Seria muito
nas de acrescentar: se a minha presença incomoda áo nobre Senaoportuno, para que lodas as comissões pudessem funcionar.
dor, terei o maior- prazer em me -Tetirar.
O SR. PEDRO 1EIXEIRA -Tenho certeza de que V. Ex',
O SR. PEDRO 1EIXEIRA -A presença de V. Ex' só podeque por l::erto tem sido aqui um perseverante batalhador para que
ria me incomodar porque me ofusca, somente por iSso. Mas em se
haja número. vai ficar satisfeito e realizado, porque a partir de agotratandg da admiração que tenho por V. Ex•. não!
E porque estamos aqui estudando o quorum, Excelência. ra as comisSões tCrãó núniero. Agora -não mais deixaremos de reunir a Comissão, ã. prevalecer essa tese, que Deus queira prevaleça!
Isso é para defuúr maiS respOD.Silbilidade. Fiz a lr..dagação porque
Embora se perca muito pela falta de membros, mas acho que agora
ainda não tinha tido o prazer de conviver com V. Ex• nesta Comissão~
não teremos mais aquele problema de não realizarmos a reunião
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, poderia
usar _da palavra antes de me retirar?
por falta de quorum.
Agora, frise-se o seguinte: ai está assinada a lista pela SenaO SR. PRESIDENTE (Alfredo Campos)- Tem a palavra
V.Ex•
dora Marluce Pinto, pelo Senador Valmir Campelo e pelo Senador
Jonas Pinheiro. Temos três, mas só podem valer doís, para efeito
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito ao contrário do
de quorum.
que nós que vim:os durante três mese_s trabalhando nesta CPI com
O SR. JARBAS PASSARINHO- Agora fico com V. Ex•
a presença também permanente do Senador Pedro Teixeira., aqui já
Porque a Trindade, só na Igreja Católica.
__
_·
sabemos que a regra do jogo está estabelecida.
O SR. PRESIDENl'E (Alfredo Campos)- Com a palavra
Um passarinho me disse ao ouvido, antes de entrar nesta
Relator, Senador Dirceu Carneiro, para oferecer o se\i parecer.
Cas-a, que o Senador Pedro Teixeira está dispOsto a pedir vista do
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Sr. Presidente, Srs.
processo. Então, o que me adianta mais fítat? ... _You guardar, se
Senadores, esta mensagem do Executivo que oiã. iremos apreciar
V. Ex• me permite, o parecer do nobre Relator, Senador Dirceu
trata da retificaÇ-ãO de um tratado, denominado "Quadripartite",
Carneiro, e comO sabemos que o Senador Pedro Teixeira vã:i -pedir
onde são partes a Argentina, o Brasil, a Agência Brasil-Argentina
vista, parece que a nossa presença aqui pasSã: a se!, cOriiO-dizem os
de Contabilidade e Controle de Materiais- Nucleares e a Agência
advogados, despicienda- que é uma palavra que eu odeio.
Internacional de Energia Atômica.
O SR. PEDRO 1EIXEIRA - Mas eu gostaria de saber, só
O propósito que o Governo brasileiro traz na assinatura despara esclarecer: por que seria despicienda? Se S. Ex• vai dar o pate tratado é alcançar a inserção do Brasil no contexto internacional,
recer e V. Ex• deixa de ouvir o parecer, qUando for votar, V. Ex•
do ponto de vista do controle das anuas nucleares.
votará sem conhecer o parecer do Relator.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Não! V. Ex• está subestiO Brasil é um dos poucos países que não assinou o Tratado
mando a minha capacidade de homcwork.. (Risos) Vou trabalhar
de Não-Proliferação das Armas Nucleares, e creio que não assiriaem casa, vou ler em casa, vou ler o parecer. V. Ex•, sim, é que ·vai
rá. Ess.e Tiatado deverá vencer em 1995. Evidentemente que exispedir vista, e aí é que terei o cuidado ao receber o parecer de V.
tem todas as possibilidades de que ele continue - talvez alterado,
Ex•- porque se vai pedir vista vai oferecer um parecer. E eu não
modificado-, persista.
sei Se esse parecer de V. Ex•...
Mas por esse Tratado de Não-Proliferação das Armas Nucleares ser muito discriminatório e injusto para coin os países que
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Senador Jarbas Passarinho, permite-me V. Ex 11 um aparte?
não detêm a bomba, o Brasil nunca o assinou.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não.
Entretanto, D.o grupo dos países que não assinaram esse Tratado, estão países com a possibilidade de terem a bomba ou que
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Queria também !em-

o
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estejam trabaJhando n~ elabora5ão da bomba atômica. Dentre eles,
o Paquistão, Israel, a India, a Africa do Sul- que agora adGriu ao
Tratado e desmontou as bombas que proclamou possuir- c a CÕréia do Norte - que também aderiu. E sobre os que não aderiram

se revestem esses tratados, cujo· retomo, uma vez assinados, _fica
extremamente c-omplicado - e, neste aspecto, as desconfianças intemacionaís poderão ser multiplicàdas, potencialiZadas -, diante
dessas que-stões, o Senado, através desta Comissão, teVe iOdos os

pesou a suspeita de que têm ou buscam a bomba. E também pesa
sobre o Brasil esta mesma questão. Não obstante o Brasil ter coloeado na sua ConstituiçãO, mi- Súã. Carta Magna. a proibição da elaboração da bomba, isso não foi Suficiente, não:·é· documento apropriado para o contexto internacional acreditar, desde que existe
agência intemaciona.J. credenciada para acompanhar as salvaguardas nesse asstn1to. E, portanto, o instrumento apropriado para que
o Brasil saia da lista dos suspeitos nesse sentido é o que oraes·tamos examinando.
-·
Em relação a não termos nenhum acordo Com agência tem
propiciado certo constrangimento para o Brasil, desde estudã.ntes
universitários, professores ou pós-graduados que vão ao exterior
sofrerem limitações de acesso a computadores ou a programas de
tecnologia sensivel
Por outro lado, acordos também que o Brasil tem buscado
com outros países, especi"almente China, Alemanha e outros países
que detêm tecnologia avançada, têm sofrido limitações exatainente
nos aspectos em que o Brasil, não sendO signatário, sofrC Cssa Testrição de "transferência11 de tecnologia sensível.
A solução que o nosso País encontrou para essa inserção foi
bastante interessante, do ponto de vista do Relator. O Brãsil, a
exemplo dos europeus, que constituíram uma agênc1i ch-amadãEuraton, para tomar conta desta questão c relacionar-se _com a
agência internacional, também, num tratado bilateral com a Argentina, criou a Agência Brasil-Argentina de Controle e Cqntabilidade
de Materiais Nucleares. É um organismo regiqnal_que acompanhará todos esses desdobramentos; a exemplo c à ímagem da agência
intemãcional, também acompanhará as movimentações desses ma~
teriais· nucle3.res entre Brasil"C AigCriHna. onde os brãsileiros inspecionam as instalações argentinas e os argentinos in~fieciOnãtri· ~S
instalações brasileiras. A agência· teri:i"tido sucesso e tem_já alcançado uma certa respeitabilidade em nível internacioilãl. Está niUitó
bem aparelhada e com seus recursos humanos bastante completos.
nesse sentido, e com um bom nível; já tem um volume razoável de
equipamentos sofisticados para esse mister, desde que esses equipamentos custam milhões de dólares, centenas de milhões de dólares; evidentemente, não os têm· mi. sUa totalidade, mas já tem um
volume bastante razoável, que atende perfeitamente ·aos ·comprOmisses que o País está assumindo nesse tratado que ora está submetido ao Congresso Nacional. Os que ela não alcançou ·am.da poderão ser tanto tomados como empréstiiuC) de outras insiTtUições
internacionaiS ou supridos .PCia Agêiicia ID.temaCional de Energia
Atômica, que é o órgão que fisCaliza, acompàn.ha c mãnté.in-essesprocedimentos sob cuidados.
De modo que do ponto de vista rcg:iona.I o Brasil encontrou
uma solução bastante razoável para essa inserção do nosso País no
contexto internacional, sem submeter-se diretamentC e "de forma
mais simplória aos futeresses da Agência IntcinadOiial. A criaÇão
desse mecanismo que toma conta de todas essas questões e relaciona-Se com a Agência facilitou bastante a adesão _do ªrasil e,
portanto, não precisou nosso País submeter-se ao Tratado de NãoProliferação das Armas Nucleares, que não assinou e- D.ãO--deseja
assinar.
··
·
No entanto, como já foi dito, essa é uma maténa· bastante
complexa, que vai manter o Brasil vinculado a esses compromissos - teoricamente, pelo resto da história de. nosso Pais -, e ela
contém aspectos muito peculiares e sensíveis, qUe inClusive pcx:lem
contrariar interesse nacional, do ponto de viSta do coillércio, das
tecnologias ou de outras naturezas. Diante dessa gravidade de que

cuidados no sentido de examinar profundamente esse assunto.
Propus uma audiênCia pública nesta Comissão, onde cornpareceram autoridades governamentais brasileiras lig~ à Secretaria de Assuntos Estratégicos, que coordena esse assunto no âmbito do Governo, ao Ministério das Relações Exteriores e a outras
áreas interessadas nessa questão, quer do setor público, quer do setor privado. A audiência pública aqui realizada foi considerada
muitO impOrtante
o· esclarecirriento de certas que·Stões. para.-o·
aprofundamento da matéria, o conhecimento da matéri(l. e também
para melhor Identificar ori.de estavam os pontos fra~os deste asSunto, do ponto de vista do BraSil.
Creio que a COmiSsãO pôdf' identifica~ IJguns aspectos interessantes. Dentre eles, os ajustes substJiários, que são documeiltos, acordos que acompanham o Tratado, que, embora não possam
destoar em nada do conteúdo do mesmo, podem estabelecer precedimeiltOs que ·não s.elafl?...os mais ínten!s~ailtes· para o País, nessa
área tã9 .delicada. E entendeu a Comissão que devíamos primeiro
ter conhecimento do cooteúdo dos arranjos subsidiários para depois ratificannos o Tratado. Com esse _proce_dimento, entendeu
tambéiii a Conúss36 qUe·· o negociador brasíleíiO- teriã · lnelhoreS ·
condições de passar os pontos de vista do Brasil, que já em duas
-outras reul:llõeS, rod3.das de negociações anterioreS, não havia.iii
conseguídO.- Certos (x>riios estav·am sob a intransigência da Agência Internacional, que não desejava acoJher os pontos de vista do
Brasil. Mas quando um membro do Congresso Nacional, o Senado
Federal~ pfopôs, prlinei.ro, a·aproVãç.ão dos ajuste·s subSidiáfios
para, tendo conhecimento deles, antecipadamente, exaÍninar a i-atificaçãO.dõ.. tiat.ãdo; ·o negociador brasíleiro ganhou um poder de
barganQa adicional. E não f9i Outra coisi que aconteceU~ senão a
passagem -dOs pontOs de vista do Brasil no último encontro de Víe_-na. E nessa rodada de negociações, pratic-amente todos os poi:J.tos
de. víslã-do-grasil foram acOlhidos, eX.ceto um adidOnãl. naquilo
que se referia às inspeçõcs especiais. O.iide. além da referência especffica de dois artigos do tratado quadripartiie, e·xatamente o 71 e
o 75, que defmem exatamente a questão das inspeções especiais,
adicionou algo mais e outros dispositiVos·aplicáveiS desse tratado.
Essa gencralizaç_ão, após a citação específica dOS'· dÕis artlgOS,
criou uma ceri:a indagação que. ao longo d~sse periodo fomoS .nos
esclarecendo. Creio que não Se_ constitui inais, neffse moriientb;Um. -obstáculo insuperável. Nosso Porlto de- vista é que-O Brasil aindã.pod.Ct1a pJ.eíte·ar a "retirãda desse adicional que a' igê11cia cõnsíde_-·····
rou tão imvortante· para oS Seus i..i::J.teress_es. o- Itamaraty~_!"CSpondcndo ã uma indagação do Senador Pedro Teixeira, declara. que
não há mais possibilidade de modifiCar o ·~ratado. No entanto, a
correspondêricia de 21 de dezembro de 1993, da agência. consulta
o Governo brasileiro a respeito do texto dos ajustes subsidiários.
Se o Governo responder que não se aceita. modifiCa-se, ou renegocia-se, ou reabre-se as negociaçõeS. NO entanto, o Ici.niarã:iy diz
que isso não é mais ·possível, através da correspondência do Ministro, e coloca como uma vantagem a permanência desSe adiCiOnal
ao arts. 71 e 75, como sendo outros artigos onde os interesses brasileiros ficariam melhor resguardados do que nos arts. 71 e 75, que
se referem às in.speções especiais." É a compreensão do Itamaraty
que regisfra aqUi, em correspOO.dência, que chegou ao relator neste
momento. Dirigido ao Senador Pedro Teixeira. Por outro lado, o
que mais preocupou a Comissão foi realmente O aspecto das inspCções especiais. A a_@ncia 4_1~ernacionál tem uma postura comum,
normal. de. acompanhar as atividades nucleares dos países, ;,t.través
de relatórios, que são rotineiros ou especíaís. Dentro da coricepção

Para
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dos relatórios, o que é que ac<intec_e? O pã.ís-que-assina o tratado,
declara as suas instalações nucleares e, uma vez declarado no deta~

Jhamento, cujos formulários a agência estabelece ou negocia. E,
uma vez declaradas as instalações, elas passam a ser acompanhadas. Toda a movimentação de material nuclear é acompanhada,
contabilizada e a sua destinação também conhecida e acompanhada pela agência. Nesse sentido, não há maiores problemas a não
ser quando os números do estado-parte, que informa, destoam daquilo que a agência constata. Essa diferença de quantitativos podem levar a uma inspeção especial, isto é, uma inspeção coin ritUal
próprio, detalhada e bastante completa. Nesse sentido não vemos
maiores problemas. Mas ocorre que esse tratado foi assinado em
13 de dezembro de 1991, antes da Guerra do Golfo. Quando acon-

teceu essa guerra, a agência intemacional sofreu um puxão de orelha,. porque desconhecia as iil.stalações nucleares do Iraque. E ela
que tinha a responsabilidade de acompanhar, desconhecia. Esse
episódio acabou fazendo com que a agência tivesSe iri.tensificad.O aquestão das salvaguardas, ampliado, aprofundado, endurecido o
jogo em relação a:· essa questão. Como o tratado havia sido assinado antes, não havia no conteúdo do _tratado_ esse dimensão ma.i,s endurecida da agência que, nessas alturas, passou a colher, para ftmdamentar as inspeÇões especiais, denúncias, coisa que não havia
antes. E foi atraVéS- de denúncia ou espionagem de satélite que ela
se propôs a fazer uma inspe:ção especial em instalações nucleares
da Coréia do Norte, o que gerou uma crise com aquele país, pois
ela fá havia feito inspeções e nada encontrado. A Coréia não permitiu que foSSe feita no;,a inspeção. Evidentemente que as inspeções especiais normalmente recaem sobre instalações não declaradas, portanto outras instalações e, nesse sentido, prossegue ainda o
impasse com aquele país. Nesta semana, noticiaram aS revistas
brasileiras alguns episódios desse assunto que não está resolvido.
O Brasil diante dessas questões todas, evidentemente que tomou
as suas cautelas, através, aqui, da postura e do comportamento da
Comissão de Relações Exteriores, de defesa nacioiial. Nós. também, creio que não devemos ficar submetidos a questão de inspeções espeêiais por denúncia, visto que elas podem comportar interesses escuses e significarem uma certa intrusividade nos interesses brasileiros. E o aspecto não é, parece,:.me que a agência internacional numa inspeção especial, estão em tomo da agência mais de
80 países, dos mais desenvolvidos, primeiro mundo, portanto ... E
que, ao motivar-se por uma denúncia, pode inspecionar qualquer
instalação brasileira de tecnologia sensível, especialmente a ela.
Não que esses países pudessem copiar segredos tecnológicos brasileiros - ou até isso_-, mas o mais perigoso nesse sentido é o conhecimento que os países concorrentes c_om o Brasil~ nas questões
de comércio e interesses económicos, pudessem conhecer o estado
da arte brasileira em determinados aspectos e, uma vez conhecendo-o, saber o que precisamos para atingir os objetivos de uma determinada tecnologia sensível. E, a partir deste conhecimento nos
criaram obstáculos insuperáveis em nível internacional.
Todos nós sabemos que nenhum país passa tecnologia para
outro de graça ou por amor ao povo deste país. Portanto, as relações nesse sentido são frias. Não há nenhuma consideração de qualquer natureza, de amizade ou de qualquer outro tipo. No meu ponto de vista, as relações- nesse sentido- são _exclusivamente motivadas por interesse.
Esses interesses que poderiam estar sendo ameaçados em
quantidade maior ou menor pelo Brasil, ao atingir determinadas
tecnologias, que disputaria áreas do_ mercado internacional, em
tecnologia sensível, poderia ser uma das inconveniências das inspeções especiais, por denúncias.
Então foi por isso que tomanios todas as caute1as de amadurecimento dessa matéria, de permitir que a soCiedade brasileira, ao--
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tomar conhecimento do que ocorreu, aqui, na Comissão, pudesse
se posicionar diante _desse fato e debater o assunto. De certo modo
isso acoD.teceu, embora com informações muito truncadas ou com
poucas informaÇões, no meu ponto de vista. Pessoas se manifestaram através de pontos de vista, opiniões foram publicadas, e creio
que tudo isso contribuiU para qUe riós- ãinadurecêssemos a nossa
posição.
--'"-·
Também atraVes· de informações que solicitamos, e que foram prestiinosa e solicitadamente atendidos, não oficialmente manifestadas, apenas, pelo debate que fizemos aqui, suscitando dúvidas e indagações, elas foram imediatamente respondidas por órgãos do Governo, mormente o Itamaraty, embora, esclarecedoras e
importantes para nós, _em algumas haviam até o raciocínio primário para o convencimento dos Srs. Senadores.
Mas, enfi.Dl, cOm todo esse acervo de informações, alcançamos o conhecimento_ dos ajuste_s 8\lbsidiários para depois decidir a
matéria.
Isso é importante porque a_ Câmara, no seu deçreto legislativo, propõe que os ajustes sub_sidiários sejam submetidos ao Congresso Nacional pela importância que eles têm. Isto cria para nós
brasileiros um problema sério.
Se ratificarmos o tratad.O, e_ele entrar em vigor, após tranú~
tar pelo Congresso Nacional, os ajustes subsidiários, isso determina que no espaço que ratificamos-o tratado, até o momento em que
o Congresso aprovar os ãjustes subsidiários- se assim ocorresse-,
ficaríamos submetidos a inspeções ad boc da agência internacional.
Isso é altamente inconveniente aos interesses brasileiros,
porque as inspeções ad hoc serão feitas pelas regras da agência e
não pelos acordos que o Brasil assumiu ao assinar esses ajustes._
Portanto, ainda não em vigor.
_
__ O Senado, ao examinar:_e_ __ tomar Gonbecimento dos ajustes
subsidiários, e ao examiná-lo verificar que alguns aspectos poderiam ser sanados, do nosso ponto de vista, pela decisão que tomará
em relação à ratificação- do ponto de vista do Relator-, pode ser
dado por satisfeito das informações. e creio que poderá oferecer
uma decisão que resolva as questões que nos afligem e que resguarde os -interesses nacionais de fonna bastante amplos. E, quero
·detalhar algumas coisas nesse sentido.
Uma das questões que preocupava a Comissão era a aplicação dos ajustes subsidiários do Tratado Quadripartite a um outro
tratado, conhecido como Tlatelolco.
As emendas do Tratado de Tlatelolco não dispõem de ins_tru_mento de aplicação própria em relação à essa questão dos ajustes.
E, por termos algumas dúvidas sobre essa questão, porque,
quando temos os ajustes subsidiários do Quadripartite, ela se refere a uma estrutura de tratado composta de artigos, de conteúdos,
de procedimentos, enfim da sua defmição in totum.
Quando ele se aplica a um outro tratado, que não tenha
aqueles artigos, que não tenha aquele conteúdo, se refere até uÍna
outra questão regional, não tão abrangente, portanto, como essa
questão pcx:leria se aplicar?
Mas, dúvidas levantadas, respostas recebidas. O Itamaraty
consultou o Diretor da Agência Intemaciona.l - AIA - e recebeu a
_Mirmação_de que os ajustes subsidiários do Quadripartite se aplicam a Tlatelolco.
A UPANAL, também, através de seu Secretário-Geral, respondeu à indagação do Itamaraty, que os ajustes subsidiários do
Quadripartite se aplicam a Tlatelolco.
Não ficou, ainda, suficientemente esclarecido para nós uma
questão que do ponto de vista do Quadripartite- parece-me equacionada, mas do ponto de vista do Tratado de Tlatelolco parece
não equacionada-, que são as inspeções especiais por denúncias.
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Evidentemente que esta palavra denúncia não consta do texEnfim, quero comJ)recnder o interesse do Governo brasileito, apenas os procedimentos que a Resolução n° 290. -que -se CõnS-= - -ro nesse-sCritidõ,- e -Cci:isiderá-lo da melhor qualidade, do ponto de
titui miril.a das resoluções que estarilos apreciando, aqui, relativa vista do interesSe público. No entretanto, quero. também, resguarao Tratado de Tlatclolco, no seu art. 16. diz Qsegtiinfe:
dar o tempo político necessário para o amadurecimento dessas ma"A Agênciá InfemaçJoP.~L pç _,Energia Atôrnica
tem a faculdade de efetuar írispCÇõCS -eSPeciitíS, em con~
formidade com o art. 12, com os a_ço_rdos a que se refere
·
o art. 13, desse ttatado." _

tériairiO-Cõilgresso Nacional, particUlarmente no Senado Federal,
que a recebeu em outubro do ano passado, portanto, já estando em
condições de ser apreciada, pelo menos no que se refere ao quadri~
partite.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de fazer tais consideAgora, vem a questão da nossa indagação: por solicitação rações~ concluo @e foi -irppürta.n:te- faz~- las, porque se trata de made qualquer dos Estados-Partes e seguindo os procedimentos esta~
térhi. iniiíto espeCífica. Eu, que conheço esta Casa, sei que os Sena~
belecidos no art. 15 do presente Tratado, o ConselhO poderá enviar dores têm dificuldade de acompanhar, em detalhe, todas as maté~
à consideração da Agência Internacional de Energia A.tõrflfCã-uma
rias que ttamitanf põr aqui, mormente no momento em que- eSta~
solicitãÇão para que desencadeie os· mec-ani.SmúS-i:J.CCCsSários para mos· ttabalhando- com CPI, envolvendo colegas Parlamentares.·
efetuar uma inspeção especial.
- - -- - -com Revisão Constitucional, assunto de uma imporiâricia extraor~-"
Aí vem os procedimentos: o -SecrCtário~Geral fará isso, dinária para o País; estamos trabalhando no início da elaboração
orçamentária, que deveria ter ocorrido no ano passado, mas que
aquilo e tal.
Entendemos que esse texto caracteriza a inspeçãO oficial não começou ainda; estamos ainda votando fontes para o Orçapor denúncia. que embora não contendo nos ajustes subsidiários mento, que são do Fundo Social de Emergência. Diante de todo
do Quadripartite, pode ser alcançado mediante um adendo que, no esse quadro, sabemos todos nós como os Parlamentares estão astexto dos ajustes subsidiários, pode ser feito por nota.
soberbados de compromissos multilaterais.
Portanto, eu me propus a examinar essa matéria com toda
Queremos-registrar esse preocupação. porque-diante deste
texto de Tiatelolco, fica mais abrangente do que o Quadripartite.
cautela, sem nenhum c_onstrangimento_ em relação ao que poderia
A concepção que temos, o qUe defendemos, é de que o
ocorrer quanto ao tempo que ela pudesse ter de tramitar nesta
Quadripartite seja o mais abrangente. Parte de uma base, embora Casa. Não nos submeteremos a uma pressão de setor ou grupo alsui generis, pelo fato de termos um acordo bilateral com a Argen- gum.
tina de contabilidade e acompanhamento dessas questões de niateNão seria necessário dizer, mas como o debate levantou dú~
riais nucleares, o que não é sufiCiente perarite o contexto i.ritema- vidas sobre isso, é importante que nós analisemos essa questão sob
cional, que quer uma inspeção iilteriia.Ciona1, uma agência inteina- o ponto de vista do iD.tere_sse público, o ponto de vista do interesse
cional credenciada para que o Brasil e a Argentina não façam a<:or- do Brasil, que assumirá um compromisso que perdurará por muito
dos que contrariem essa concepção de desarmamento. E, apesar tempo; assim nós esperamos.
- Por outto lado, as pressões são legítimas no ambiente dedele ser sui generis, parece-nos que o texto do Tiatelolco é mais
abrangente, do ponto de vista das negociações que o Brasil mante- mocrâtico. Aliás, é só com a der:nocracia que nós podemos exatave com relação ao quadripartite, e, portanto, poderia sei alcançado mente Sentir toda a dimensão dos interesses, das pressões ou das
o objetivo das inspeções especiais por denúncia pelo Tlatelolco,
forças -que até se contrapõem, às vezes, em relação a essas questões.
Mas eu queria dizer que, com toda serenidade, sei:n nos subque foi evitado no quadripartite.
De modo que essa é uma dúvida que persiste, e creio que meter a questão setorial alguma, nós estamos propondo essa refle~
precisamos refletir mais sobre a questão.
xão à Comissão afiri:b.ando que do nosso ponto de vistã, a RelatoEm relação ao quadripartite, na tentativa de equacionar essa ria, que examinou exaustivamente esSa queStão, que estudou, que
questão, a Relatoria ofereceu uma emenda ao decreto legislativo, ouviu todos quantos desejaram se manifestar e que também prOpôS
que estabelece o seguinte em seu parágrafo único:
o debate sobre o assunto, se encontra, então. a Relatoriajá em conI!J3starão sujeitas à aprecia-çãO do Congresso Na~ dições de dizer que pode recomendar ao Plenário da Comissão de
cional quaisquer modificaçõeS dos termos e das disposi~ Relações Exteriores a aprovação desse ttatado, através de decreto
legislativo, com essa emenda que, no meu ponto de vista, resguarções constantes da parte geral dos seus arranjos subsidl.ários , bem como qu•'squer
a.~.
a1os que nos 1ermos d o art. da duas questões importantes: uma, que os ajustes subsidiários que
são do nosso conhecimento enttem imediatamente em vigor e, por
49, inciso I, da ConstitUiÇão Federal, acarretem encargos
outro lado, que as modificações a que ele possa se submeter sejam
ou compromissos gravosos ao património nacional. 11
apreciadas pelo Congresso Nacional.
Quanto a outros aspectos que durante esse periodo aconteA idéia de se fazer essa emenda ã decisãO que-vew·aa-Câceram, eu queria apenas ressaltar que recebi, ontem, do Presidente
mara dos Deputados resolveria duas questões importantes. A piimeira delas: uma vez ratificado o ttatado, os ajustes subsidiários
da Comissão, uma carta que veio do Ministro Flores, da Secretaria
de Assuntos EStratégicos; afirmando ter entregue, no dia 1O de jaenttariam em vigor simultaneamente. E, portanto, qualquer inspeção, qualquer relatório da Agência Internacional de Energia Atôneii'õ; -o- conteúdo do tratado já traduzido e que eu me referia, na
mica ficariam vinculados a esse tratado bilateral quadripartite, que
reunião do dia 13 de janeiro, a uma outra data.
Realmente confrrmo que me referi a outta data por ser relafaz o Brasil com a Agência.
E, nesse sentido, também abrangeria a possível modificação
tiva ã-versão da agência sobre o tratado. O Brasil propôs um texto,
por troca de notas de conteúdo deste ajuste que foi- parece-mefizeram um acordo, mas quem --traduz na linguagem oficial do
tão duramente negociado e que demorou tanto a ser alcançado,
acordo é a Agência, e ela fez isso. E nós aguardamos esse conteúnum ambiente de expectativa eXacerbada dos órgãos do Governo
do emitido pela própria Agência, porque todos nós temos c_onhecibrasileiro, em relação à decisão do Senado, existindo até uma presmente d" que numa versão fmal se fazem arranjos de linguagem.
Então, creio que seria natural que o Senado conhecesse a versão fisão direta, corpo~a-corpo, porque eu não havia ainda testemUnhado.
Se tivéssemos esse mesmo entusiasmo para combater a innal do documento, na sua origem oficial. já que os arranjos de !inflação, ela já não existiria no Brasil.
guagem podem coincidir com arranjos de interesses.

3778 Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Esse ..ciQC~mento foi ~tregue- no dia 2L de ,dezembro de
1993- à nossa Diplomacia em Viena e nós recebemos aqui, ainda
na versão inglesa, no ~~a 11_4:eJc.meiro de 1994, ~ 19h.
i Eu s6 queria- COirigfr; s-r.- Presidente e Srs. Senadores. para
efe1td_de registro. _Realmente,houv.e apenas um mal entendido de
qual O documento que havia chegado naquele peiíodo, e foi a versão.brasiJ.eira que o Itamaraty e a Secretaria de As.slJlltos. Es_tratégicos comunicaram.
' - ,_
,
~, • Mas a versã;9,ofi_ci~l,_ rpçS;n;tÇ, do docume:qto de Viena chegoU:: nf? dia I 1, aqui pãra n6S, e por isso, também, ;retardou uni pouco a àpreciação dessa matéria, porque, evidentemente, o fmal do
ano, todo mundo sabe que as coisas saem um póuco dos seus trio

lhoS D:ormais.
·, -...~
:
: ;•sr. Presidente e__$r_s, .S.~~adores, era este Qrelatório que eu

gostaP.a de apresentar ã Comissão.
•
-- . , ·O meu parecer· é favoráVel com a emenda que propus.
· ; O SR. PRESIDENI'E (Alfredo Campos) - Em discussão a
matéria. (Pausa.)
.
.
Não havendo quem queira discutir, em votação.
O SR. PEDRO TEIXEJRA- Sr. Presiden~•...

Junho de 1994

O.SR.l'RESIDENI'E.(Alfredo Campos)- Está em votação,
Sena-d,or, um minutinho.
Quem estiver de acordo com o relatório do Senador Dirceu
Carneiro queira permanécer sentado. (Pausa.)
·
'Aprovado.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, peço verificação de_ quorum.
.
· · • · O SR. PRESIDiiNI'E (Alfredo Campos) -·É pertinente o
pedido de V. Exa. e é óQvio que não temos quorum no momento.
- .. -·vou aguardar dufa.nte cinco mi.Ín.ítOS qÜe esSe quorum seja.
restabeleCido, para que tenhamos aqui dez Senadores em condições de votar. Caso contrário, encerrarei a sessão.
Está suspensa a reunião por cíncO rirlhutoS. (Pausa.)
o-sR. PRESIDENI'E (Alfredo Campos)- Está reaberta a
'
·
i-eunião.
É evidente a falta de quorum e,
issõ ~e~~o. esta Presi- ·
dência encerra a reuniãO.
Está encerrada a _reunião.

po;.

(Levanta-se a reunião às 12h5min.)
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SENADO FEDERAL
COMISSÃO
ESPECIAL
DESTINADA
A
INSTRUIR
A
REPRESENTAÇÃO SIN°, DE 1994, DE AUTORIA DA MESA DO
SENADO. FEDERAL, CONTRA O SENADOR RONALDO ARAGÃO ,
FORMULADA COM BASE NO ART. 55, § 2° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E NO ART. 32 DO REGIMENTO INTERNO.

Presidente: Senador Onofre Quinan
Vice-Presidente: Senador Magno Bacelar
ATA CIRCUNSTANCIADA DA
1994

·1a REUNIÃO, EM 29 DE MARÇO DE

Às 1O horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
César Dias
Eva Blay
Pedro Teixeira
Márcio Lacerda
Guilherme Palmeira
Magno Bacelar

-------.-----

----~----,-----.-.--.-

2
O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira)- Bom dia a todos!
Há número regimental.
De aCOrdo com os §§ 3° e 4° do art. 88 do Regimento !º'temo do Senado
Federai assumo a Presidência da Comissão Temporária destinada a instruir a
Representação da Mesa do Senado contra o Senador Ronaldo Aragão, formulada com
base no art. 55,§ 2°, da ConstituiçãO Federal, e no art. 32 do Regimento Interno.
Por delegação dos demais companheiros, assumo esta Presidência e
considero aberta a presente reunião.
Srs. Senadores, esta cy:união des-tina-se à eleição do Presidente, do VirePresidente e do Relator desta Comissão Especial.
·
Encontram-se sobre a mesa as cédulas para a votação e a urna_que deyerá
conter os votos dos Srs. Senadores membros desta Comissão.
A Presidência esclarece qu·e há somente uma chapa oriunda de indicação
das Lideranças, cuja composição é a seguinte: Presidente, Senador Onofre Quinan;
Vice-Presidente, Senador Magno Bacelar, ficando acertado entre as Lideranças que o
Relator seria posteriormente indicado pelo Presidente.
Convido os Srs. Senadores _I~resentes a votar.
(Procede-se à votação)

S. N~.&lJO fEDfRAL
C..luiD bptcJal (lrl. 33 fi R,I.SfJ

::u~);nz_~~

O SR. PRESIDENTE. (Pedia Teixeira)-- Ã Preslçiêricia eScJã:iece que
normalmente todas as comissões têm sua direção por acordo de Lideranças e sempre·
compete ao PMDB a Presidência, que, muitas vezes, faz um rodi'zio com o PFL. Porém,
meSIJ:].o sendo um acordo de _Lidera~~~ ~da ~enador deve votar de acordo com sua
opinião.
Esta Presidência convida a nobre Senadora Eva Blay para servir ComO
escrutinadora juntamente com o Senador Guilherme Palmeira, para ficar comprovada a SE. N A 0 0 F E 0 E R A L
disputa acirrada..
c..~ttio Etpecl-' (.t.aa de ft.UfJ
Vai-se proceder à apuração.
_ . . ..... !:,......
São 5 votos para Presidente, Senador Onofre Quinan e 5 votõs em favor
,
.
do Senador Magno Bacelar para Vice Presidente.
· ·
,,
O outro voto é Magno Bacelar para Presidente e ~aim1,1ndo Lira P8!3 _
--Vice.
Decla~;o proclamado eleit_o -corno Presidellte o nobre Senador Onofre
QUinaneVicePresidenteoilçb_r~SenaçiorMagg.q~'!c~tar-JP~~~)., ·-··· -~~____ _
Estando ausente o nobre Senador Onofre Qwnan, convido o Vice ,
Presidente, Senador Magno Bacelar, para assumir a Presidênci~. (Pausa)

/df;tr .

·
O SR.. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -. Srs. Senadores, iniciá.lmente as
minhas conwatulações aos eleitos. De minha parte os agradecimentos pela confiança em
mim depos1tada. O Relator, segundo a praxe, será oportunamente designado, acredito
que na próxima sen:iana.
·
·
·
·
Gostaria de chamar a atenção dos nobres Pares para o pronunciamento- ·
do Presidente que, baseado no art. 48, item 33;da Lei Interna, prorrogou por vinte dias o
prazo Jl:Ma esta Comissão, que poderá ser prorrogaão novamente, de acordo com as
necessidades dos trabalhos.
.
_. _
Gostaria de sugerir uma outra reunião para amanhã, tendo em vista a
exigilidade do prazo, mesmo para que fosse designado o Relator e elaborada uma pauta
de t;r~balhos. FiC?ria convq_c~u;la _ ~m .prejuízo, porque não podem ser instaladas
comissões quando há votação em plenáno. Mas, sem prejuízo desse fato, gostaria d~ .
marcar para amanhã, às 10hs, a próxima reunião para, pelo menos, concluirmos e
traçarmos as normas de trabalho desta Comissão que, no meu entendimento e, creio, nO de tOdos os Srs: Senadores, é urgente e necessário que concluamos os trabalhos e
..tiremos m_ais uma das dúvidas que pesam sobre esta Casã e ~obre um dos seus membros.
O SR. GUILHERME PALMEIRA~ Sr. Presidente, qual o prazo em quevai ser designado a· Relator e a partir de quando começa a contar o prazo áa Comissão?
SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador, o pr3?q Çt?~eç_aa_
correr· a partir da instalação, ou seja, a partir de hoje. Amanhã, com a designaçãO do
Relator, então, teríamos os trabalhos e começaríamos a contar o prazo que, inclusive,
p~d.erá ser sustado, quando ?ouvet_: _d!li~~ct~s. ~ o R:~ato~ disporá de_ vinte dias,
SENADO fEDt.R4l
tnlctalmente, a parttr dos quaiS poderá prorrogar por mãiS vmte, por motivo de força
~or, devendo a decisão ser submetida ao Plenário do Senado.
P•t0tr •
Espero que a partir de amanhã, com ·a presença do Sr. Presidente e do Sr.
Relator já possamos definir as regras e o prazo ·de início 9-os trabaJhos.
....
_· _
Nada mais havendfo a tratar, resta-me mais uma vez, humildemente,
agradecer a confiança e desejar êxito a todos os Srs. Senadores.
Está encerrada a reunião.
(uvanta-sea reuni;&~~~
o
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PODER LEGISLAnvo
SENADO FEDERAL
SUSSECRETARIA DE COMISSÕES

Brasília, 29 de m~rço de 1994.

Senhor Senador,

De ordem do Sr. Presidente da Comissão Temporária destinada a
instruir a- Representação da Mesa do Senado Federal, contra o Senhor Senador ,
RONALDO ARAGÃO, fonnulada com base no art. 55, § 2", da Constituiçio Federal, e
no a.~ 32, do Regimento Interno desta Casa, comunico a V. Exs. que está convocada
uma reunião de trabalho da Comi~são para dia 30.03.94, às 10 horas, na Sala 19 da Ala
Senador Alexandre Costa, no Edifício Sede do Senado Federal, Palácio do Congresso
Nacional - Brasília - DF.
··

Atenciosamente,

EXmO. Sr.
Senador RONALDO ARAGAO
Bl. "A" - térreo - Gab. 8
Senado federal
·

PODER LEGISLA11VO
SENADO FEDERAL
SUBSECRETARIA OE COMISSÕES

Brasília, 29 de março de 1994.

Senhor Advogado,

De ardem do Sr. Presidente da Comissão Temporária destinada a
Instruir a Representação da Mesa do Senado Federal, contra o Senhor Senador
RONALDO ARAGÃO; foímulada com base no art. 55, § 2", da Constltulçlo Federal, e
no art. '32, dó ·Rêglmei1tO ·rntiirilo ~desta Casa, comunico a V. Exa. que estâ éonvocàda
uma reunião de trabalho.da Comissão para dia 30:03.94, às 10 horas, na Sala 19 da Ala
Senador Alexandre Costa, no Edifício Sede do Senado Federal, Palácio do Congresso
Nacional·- Brasília-- DF.
·

Atenciosamente,

)

/·

/

.7\~
ÚllltJ,f~~ W~Jí~o s;if'/ ,
''

· · Ditetor· . · · · I
Subsecretaria .de--Comissões

~;0~0

AUGUSTO NEIVÀ DE MORAES
. SQS 312 - Bloco B - Apto. 605
Brasília- DF
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TERMO DE REUNIÃO, EM 30 DE MARÇO DE 1994

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Márcio Lacerda
Mâgno BacelarO Advogado de defesa: Dr. Tlillo Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) • A lista de presença acusa o
comparecimento de 2 Srs. Senadores.

Não há número regiriiental para a realização da reunião, nos termos do
art. 108 do Regimento Interno.
Registro a presença do advogado do Senador Ronaldo Aragão, Dr. Tmlo
·
Augusto Neiva de Moraes.
·
.
. .A Presidência convoca uma reunião desta Comissão a realizar-se dia 5 de
abril, terça-feira, às 10h30min, neste plenário, ficando desde já notificado o procurador
do nobre Senador Ronaldo Aragão, a quem concedo o prazo de 5 (cinco) dias para
regnlarizar a apresentação prnccssual das folhas n"s 110.
Á Presid~ncia, dada a i.mport:Ancia do assunto em estudo, substituirá a Ata
sucinta pelo registro taqu:igráfico da reunião, nos termos do § 1° do art. 115 do
_RegiD!ento Interno.
· '
aus~n~

A Presidencia vai encerrar os trabalhos, porque conhece os motivos da

dos Srs. Senadores e _porque tem informações de que está em Cll!SO uma sessão

ordinária do Senado Federal, além de estar em andamento a ·negoCiação entre as
lideranças dos Partidos para a designação do Relator.
Estão encerrados os trabalhos.

(Levantam-se os trabalh~ às~~)

P";:2r -·

FLJ)
'.

·--~.
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LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO DA COMISSÃO-TEMPORÁRIA DESTINADA A--INSTRUIR A REPRESENTAÇÃO DAMESA DO SENADO
FEDERAL,CONTRAOSR.SENADORRONALDO
ARAGÃO, FORMULADA COM BASE NO ART. 55, § 2•, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 32, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, REALIZADA EM
30 DE MARÇO DE 1994, ÀS lO HORAS.
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Presidente: Senador
Vice-Presidente: Senador Magno Barcelar
TERMO OE REUNIÃO, EM 05 OE ABRIL DE 1994

As 10 horas e trinta minutos, acham-se presentes o Senhor
Senador:
Mágno Bacelar
O Advogado de ~fesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) • A l~ta de presença acusa o
comparecimento de apenas 1 (um) Sr. Senador e este Presidente que vos fala. Não hã
núme:ro para a n:::alização da reunião, nos termos do art. 108 do Reg:tmento Interno.
Registro a presença do Advogado do Senador Ronaldo Aragão, Dr. Túlio
Augusto Neiva de Moraes.
Passo à leitura do Expediente:
Exnio.Sr.
Senador Magno Bacelar
_
V1ce-Presidente da Comissão Especial destinada a instruir· a
representação da Mesa contra o Senador Ronaldo Aragão.
Senhor Senador,
Honra-me- comunicar a V. E.xa que motivos de foro íntimo obrie;amme a renunciar à Presidência da Comissão designada para apreciar a
representação contra o insigne Senador Ronaldo Aragão, acolliida pelo
Senado em sessão de 17 do corrente.
Atenciosamente
Senador Onofre QuinaD.

Há outro expediente encaminhado pelo Líder do_ PPR, nobre Senador
Epitacio Cafeteira, ao Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Humberto Lucena,
nos seguintes termos:
Sr. Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. Er a substituição
do nobre Senador Hydekel Freitas pelo nobre Senador Carlos De'Carli,
na composição da Comissão incumbida de emitir parecer sobre a
Representação contra o Senhor Senador Ronaldo Aragão, nos termos do
art. 33 do Regimento Interno do Senado Federal.
·
Na o.P?rtunidade renovo os meus protestos de elevada estima e
distinta conSideração.
Cordialmente
Senador Epitacio C3.feteira
UderdoPPR
O ofício também será juntado ao processo.
Antes de encerrar os trabalhos, gostaria de fazer uma recomendação à
Secretaria da Comissão, no sentido de que sejam tomadas providências no envio de um
oficio ao Sr. Presidente da Casa, solicitando que faça um eSforço junto aos Srs. Uderes
para designar novos membros para esta Com1ssão, até mesmo em beneficio do próprio
Senador Ronaldo Aragão e, sobretudo, do bom nome desta Casa que vem sendo
cobrada pela imprensa, pela omissão e pelo corporativismo.
Nada mais havendo a declarar, estão encerrados os traba
(Levanta-se a reunião às 10h57min.)
I
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LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO DA COMlSSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A
INSTRUIR A REPRESENTAÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL, CONTRA O SR. SENADOR RONALDO
ARAGÃO, FORMULADA COM BASE NO ART. 55,§ 2•, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 3~, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, REALIZADA
EM C~~- DE ABRIL DE 1994, .ÀS tO:.i,'liORAS ..
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ÍNTEGRA DO EXPEDIENTE DESPACHADO:

SENADO FEDERAL

Gabinete do Senador ONOFRE OUitfAfif

Brasília,
OF!CIO Nq 20/94

Senhor Senador,
Honra-me comunicar a Vossa Excelência que_ -motivos de foro íntimo obrigam-me a renunciar ã Presidência da co:-_.
missão "designada para apreciar a representação contra o insígne

Seria dor· Ronaldo Aragão, aCOlllida pelõ Senado em sessão- a.e -17

corrente.

Atencios~amente, ..

~

..

~~
QU!N~
r

ONOFRE

Exli:to. Sr.-

Senador MAGNO BACELAR
Vice-Presidente da Comissão Especial d6stinada a
instruir a representaç-ão da -Mesa contra o Senador

Ronaldo Aragão.

GAB. N9 32 - ANEXO 11 - TELS.: 311-3148/3149/3150
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Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito

a:

-v.Exa., a

substituição do nobre Senador HYDEKEL FREITAS pelo nobre Senador
CARLOS DE'CARLI, na composição da Comossão incumbida de emitir
parecer sobre a Representação contra o Senhor Senador RONALDO
ARAGÃO, nos termos do art. 33 do Regimento Interno do Senado Federal.
Na oportumdade, renovo os meus protestos de elevada

estima

edistinta consideração.

Cordialmente.

-~~·,.~?!te'-·
Senador EPITA
CAFETEIRA
Líder do
R

Exmo.Sr.
Senador HUMBERTO LUCENA
DO. Presidente do Senado Federal
Brasma- DF

-
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Presidente: Senador Márcio Lacerda
Vice-Presldente: Senador Magno Barcelar
Relator: Senador Dirceu Carneiro
ATA CIRCUNSTANCIADA DA 2" REUNIÃO, EM 13 DE ABRIL DE

1994

Às 11 horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Mágno Bacelar
Guilherme Palmeira
César Dias
Dirceu C<ilmeiro
Raimundo Lira
Márcio Lacerda
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A lista de presença acusa o
comparecirnerito, até agora, de 6 Srs. Senadores. Havendo número legal declaro aberta a

reunião.

Sobre a mesa há expediente a ser lido e eu passo a dar conheciment_o
Comissão.

~

OFÍCIO SSClS N 194
Brasília, 4 de abril de 1994
Senhora Diretora,
Encaminho a V.sa, para serem juntados ao processado respectivo,
três volumes de documentos (um envelope e duas caixas) referentes à
representação da Mesa contra o Sr. Senador Ronaldo Aragão, ora sob
exame da comissão especial.
·
Atenciosamente,
SENADO fEDERAl
Estevão -c. de Rezende Martins
CtiiiiAio hpee••• {:rt. 33 llo R.I.SF.)
Diretor da SSCLS
:('Q/14-~){.,.,.,
6

::'"i'

ao Diretor.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Outro expediente encaminhado
Tendo recebido da Secretaria Geral da Mesa três volumeS lacrados
contendo documentos gerados e manuseados pela CPMI do Orçamento e
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, encaminho
a V.sa para as providências, junto à Secretaria da Comissão Especial,
criada para analisar representação contra o Senador Ronaldo Aragão.
Esse material será procedida a entrega a seu Relator depois de
eleito.
Outro expediente:
Ofício 176/GLSDB/94
Brasília, 12 de abril de 1994
Sr. Presidente,
Dirijo-me a V.Ex'l para, nos termos regimentais, em. substituição a
Senadora Eva Blay, indicar os nobres Senadores abaixo relacionados para,
representando o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
comporem as seguintes Comissões Temporárias do Senado Federal:
CPMI
Destinada a examinar o PLC n° 118/1984, que institui o Código
CMI. Senador Maurício Corrêa na qualidade de titular.
CPMI
Dt;Stinada a instruir a representaçãO contra o Senador Ronaldo
Aragão. Senador Dirceu Carneiro na qualidade de titular.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Senador Mário Covas
UderdoPSDB

e

I
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Para as providências, encaminh~da à Secretaria da Comissão.
O expediente juntado será processado e publicado.

Em virtude da renúncia do nobre Senador Onofre Quinan à Presidência
vamos proceder, hoje, à eleição para o preenchimento da vaga do novo Presidente.
Eu .convidaria aos nobres Senadores - as cédulas já se encontram na
cabine indevassável- para iniciar o processç de votação. (Paus~)

O nome indicado pela liderança do PMDB é o do nObre Senador Márcio

Lacerda. (Pausa)

~

-

-~

_

-~

Por enquanto aguardamos a cheçada do nobre Senador, nosso futuro
· Presidente, que está s~ diri~ndo -eara este plenáno.
.
A Prestdêncta regrstra -a presença do advogado do _Senador Ronaldo
Aragão, Dr. Tulio Augusto de Moraes.
Todos os Srs. Senadores presentes já votaram? (Pausa)
Encerrada a votação, designo o nobre Senador Dirceu Carneiro para
funcionar como escrutinadort procedendo à contagem dos votos.
Pela lista de presençat votaram 6 (seis) Srs. Senadores. O número devotecoincide com o número de votantes.
Passa-se à apuração.
SENADO FEDERAL
(Procede-se l apuração)
CtMiaah flptelal (lrl. 331111) R.I.SF,)
S~is votos sufragando o nome do nobre Senador Márcio Lacerda.
(P'Jt'f!'j";f"IJt ~_l1J)
Declaro-o eleito e convido-o a presidir a reunião.
flt.~"

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Tendo recebido esta missão dos
companheiros e colegas da Comissão procéssante, assumo -os trabãlhos convocando uma
reunião imediata, para -definir as normas de trabalho da Comissão que tem tido
dificuldade de se reunir até agora c já está com seus trabalhos atrasados.
Indico como Relator o nobre Senador Dirceu Carneiro.
ConvOcO uma reunião às 11hs45mint para traçarmos normas de trabalho.
Está encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às llh43min..)

,)1-
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LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO DA COMISSÃO.TEMPORÁiHA DESTINADA A
INSTRUIR A REPRESENTAÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL, CONTRA O SR. SENADOR RONALDO
ARAGÃO, FORMULADA COM BASE NO ART. 5!;, § 2•, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 32, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA;· REALIZADA
EM .J3 DE ABRIL DE 1994, ÀS li HORAS.

01
02

03
04
05
06
07

08
09

SENADOR
ADVOGADO
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ÍNTEGRA DO EXPE_DIENTE LIDO NA REUNIÃO:

S~ADO FEDERAL
Secretaria Geral da Mesa

Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado

Of. SSCLS n• ;'

~ /94

Brasília, 4 de abril de 1994

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para serem juntados ao processado
respectivo, tr& volumes de documentos (um envelope e duas caiXas) Iefeaeutes à
representação da Mesa contra o Senhor Senador Rooaldo Araglio, ora sob exame de

comissão especial.
Atenciosamente.

/

Estevão C. de Rezende
Diretor da SS

A Sua Senhoria, a Senhora
Denise Ramos de Araújo Zoghbi
Diretora da Secretaria Legislativa

16

SENADO FEDERAL
, SECRETARIA UQISLAnYA

OF. N" 160/94-SLEG

Brasllia, 05 de abril de 1994.
\

Senhor Diretor,

Tendo recebido da Secretaria-Geral da Mesa do Senado
3 (três) volumes lacrados contendo documentação gerada e manuseada
na CPMI-Orçamento e na Comlssao de Constituição , Justiça e Cidadania
do Senado, encaminho-os a V.Sa. para providências junto à Secretaria da
Comissao Especial criada para analisar a Representação contra o Sr.
Senador Ronaldo Aragão.

Atenciosamente,
I

;iíl~:~x1tl('
.Deni;,jz6gfb1 ...
Diretora
Secretaria Legislativa

limo. Sr.

Dr. RAIMUNDO CARREIRO SILVA
M.D. Diretor da Subsecretaria de Comissões.
Nesta
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OF. CT-RA N' 001/94

Brasília, 06 de abril de 1994

Senhor Presidente,

Na qualidade de Vice-PreSidente, no,_ exercício da P_residênc;ia da

Comissão Temporãrfa destinada ~ i~Struir. ã~-represer\taÇãt) d3.- Mesi- d-o Sliilado
Federal, contra o Senador Ronaldo Aragão, fonnulada com base no art- 55, § ~, da
Constituição Federal, e no art. 32, do Regimento Interno, encaminho para
conhecimento de V. Exa. cópia das Notas Taquigráficas das 3 (três) reuniOes realizadas
pela Comissão, solicitando sejam ertvJd?tdos esforços do nobre Presidente, junto às
Uderançâ.s do S-enado, no.s~ntlê:lo cte ~e'~ero_designados f!Ovos mEHflbros, possibilitando o
andamento do trabalho a cargo deste órgãO,- até meSmo -erri~benefi'ciô dõ próprio Senador
Ronaldo Aragão e, sobretudo, do bom nome desta·casá, reitàfàdál'nente é::obr3dá Pela
opinião pública

·Atenciosamente

/

-(///c_; .

y

/'·

Sen8dor Magno Bacei~ .·.~< Vice-Présidenté no el:Cercício da Presidência

Exmo,Sr.
Senador HUMBERTO LUCENA
D.D. Presidente do Senado Federal
Nesta • .
. ..
R7A61E01MAGNOBAC
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SENADO~~ J
GABlN!I'l DA LIDIRANÇ'A DO PmD

Of. 176/GLPSDB/94

Senhor Presidente.

Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos tegimentais ,
em substituiçãO a Senadora EVA BLÃY, indicar os nobres Senadores abaixç

rolaoionadol!l para. reprci!Jcntando o Partido _da Social Dcmo~ia Bruilcira PSDB. comporem as seguintes. Comissões TempóráriáS do Senado Federal:
SENADOR
I QUALIDADE
CPMI
DESTINADA A EXAMINAR O MAURICIO CORREA TITULAR
PLC N" 118/!984, QUE INSTITUI
O CÓDIGO CIVIL
DESTINADA A INSTR.UJR A
DIRCEU CARNEIRO : TITULAR
REPRESENTAÇÃO CONTRA O
SENADOR
RONALDO
I
ARAGÃO
I

i

I
I
'

Na

opo~dade,

renovo_ protestos de elevada estima e

distinta considemçiio.

~

Senad~CO
Líder do PSDB

Excelentíssimo Senhor
Senador HUMBERTO LUCENA
Presidente do SENADO FEDERAL

I
I

'
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Presidente: Senador Márcio Lacerda
Vice-Presidente: Senador Magno Barcelar
Relator: Senador Dirceu Carneiro
Secretária: Eliane Abranches Abelheira
ATA CIRCUNSTANCIADA DA 3" REUNIÃO, EM 13 DE ABRIL DE

1994
Às 11 horas e 45 minutos, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mágno Bacelar
Guilherme Palmeira
CésarDiàs
Dirceu Carneiro
Raimundo Lira
Márcio Lacerda
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Declaro aberta a reunião.
Temos aqui uma proposta de itormas para o funcionamento e
procedimento .:.1 Comissão. Solicito que a Assessoria passe u_rna cópia para os Srs.
Membros.
,
Aproveito a oportunidade paia registrar a presença do __advogado do
Senador Ronaldo Aragão, Dr. Túlio Augusto de Moraes, que acompanha os nossos
trabalhos. (Pausa)
· '
··
Isso é naturalmente uma proposta que está sendo feita para -o
funcionamento e a Presidência solicita ao Sr. Relator que examine as normas e dê um
parecer na reunião que convocaremos hoje para às 17h.
Temos um ato do Presidente da Comissão para designar a: servidora
Eliane AbrancheS_ Abelheira, Analista Legislativa, área de Taquigrafia, pani Ser a
Secretária da Comissão.
--- - ---Convocamos, então, a reunião para às_17h e aproveitamos a oportunidade
para notificar o Dr. Tú1io para a realização dã próxima reunião. E solicitamoS mais uma
vez ao Sr. Relator que apresente o parecer sobre as propostas de trabalho para ser
submetida à Comissão hoje.
Então, aproveitamos a realização desta reunião para promover também a
notificação do Senador Ronaldo Aragão, acusado nos seguintes termos:
Senador Ronaldo Aragão,
Na qualidade de Presidente da Comissão Teinpnrãria destinada a
instruir a representação da Mesa do Senado Federal, contra Vossa
Excelência, formulada com base no art. 55,§ 2°, da Constituição Federal,
e no art. 32, do Regimento Interno~ passo à mão de. Vossa Ex.celência
cópia da representação.
Encontra-se, ainda, à disposição de Vossa Excelência e dC seu
nobre procurador, na Secretaria da Comissão, 3(três) volumes de
documentos (1 envelope e 2 caixas referentes à representação.
Com fundamento no § 1 do art. 33, do Regimento Interno,
informo que vossa Excelência 11terâ o prazo de quinze dias, prorrogável
por mais quinze, para apresentar, à Comissão, sua defesa escrita1 '.
O presente ofício foi feito em duas vias, devendo v_ E.xB dar ciência
pessoalmente, na segunda.
Esclareço, por oportuno, que a Secretaria da Comissão funciona na
Ala Senador Alexandre Costa, sala n° 13 do Edifício Sede do Senado
Federal, Palácio do Congresso Nacional- Brasflia -DF.
·
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.
Senador Márcio Lacerda -Presidente.
_
.
Nada mais havendo a tratar na presente reuniãd, reitero a éOnvdcação
para às 17h e a apresentação do parecer feita pelo Sr. Relator.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 11b48min.)
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----------------------------------------~------

LISTA DE PRESENÇA
REUNIÃO DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADAA
INSTRUIR A REPRESENTAÇÃO DA MESA D<:i'SENADO-FEDERAL, CONTRAO SR, SENADOR RONALDO
ARAGÃO, FORMULA DÁ COM BASE NO ART. 55, § 2", DA
·CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 32, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, REALIZADA EM
i 1 DE ABRIL DE 1994, ÀS', ~-,HORAS.
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ÍNTEGRA DO EX:PEDIEN1'E LIDO NA REUNIÃO·

SENADO FEDERAL
SECRETARIA LEGISLATIVA
Subsecretaria de Comissões
Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito

ATO N"1, de 1994.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO TEMPORÁRIA destinada a instruir a
Representação CQntre o Senador Ronaldo Aragão (artigo 33 do Regimento Interno do
Senado Federal) no uso das atribuições que lhe confere o artigo 114 - RI
Resolve
Designar, por indicação dos Srs. Diretores da Secretaria Legislativa e da
Subsecretaria de Comissões, a Servidora ELIANE ABRANCHES ABELHEIRA, Analista
Legislativa, área de Taquigrafia, padrão 45, Secretária da Comissão de Fiscalização e

Controle - F~. para, sem prejuízo de suas funções, secretariar a Comissão Temporária
conforme o previsto no parágrafo único do mesmo artigo 114.

R50DIMY/resol.1
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COMISSÃO TEMPORÁRIA

PROPOSTA DE NORMAS DE FUNCIONAMENTO E ROTEIRO

Art. 1o O Presidente da Comissão receberá e processará a Representação
admitida pelo Plenário da Casa e que convalida todos o_s atas anteriores, fon100endo, a
seguir, mediante recibo, cópia ao acusado, que te_r:á Q prazo de 15 dias, prorrogável por
igual perlodo, para apresentar à Comissão, sua defesa (art. 33, § 1•, RISF).

§ 1• A Comissão terá o prazo de 20 dias (art. 118,"a", RISF) para
apresentar o parecer que poderá ser prorrogado nos termos do § 2° do art. 118.
§ 2° O prazo da Comissão será suspenso para cumprimento de diligência
(art. 118 § 4° e art. 90 inciso XIII do Regimento Interno do Senado)
Art. 2° A instrução da matéria estará circunscrita aos fatos mencionados
na representação da Comissão Oiretora do Senado (art. 55, 11 da Constítuição Federal e
art. 32, § 2• do Regimento Interno)

Art. 3° A ampla defesa a que tem direito o acusado, nos termos do
Regimento Interno da Casa e da própria Constituição Federal (Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos), art. Si' LV, e, subsidiariamente, do Código de Processo Penal,
será sempre por escrito, quando exercida por procurador.
§ 1° -Em caráter excepcional e com prévia audiência da Comissão, o seu
procurador poderá requerer, verbalmente _e de modo objetivo, medida de interesse
lmediató-à defesa de seu constituinte, em prazo pr6vianientã fixada pelo. Presidente.

§ 2° ~ Em qualquer fase do processo, poderá o acusado, ouvida . a
Comissão, prestar declarações que visem elucidar os fatos.

Art. 4° - O acusado poderá reqUerer diligências oy quaisquer outros meios
de provas, inclusive pericial, dentro do prazo a ele conferido nos termos do artigo 32 do
Regimento Interno da Casa.
·
§ 1o - Na hipótese da diligência ou prova requerida estar em conflito com o
objetivo fim da Comissão, poderá o Senhor Presidente negá-la, ouvido o Relator.
§ 2° ~ Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, o acusado poderá
recorrer do despacho para o Plenário da Comissão, cuja decisão será irrecorriveJ.
§ 3° ~ Deferidas as diligências, deverão ser cumpridas no prazo est!pulad~
pelo Presidente da Comissão.
Art. 5° - O Relator poderá propor à Comissão a produção de provas ou
diligências, em qualquer fase do processo.

Art. 6° • Realizadas todas as diligências e colhidas todas as provas
deferidas, com a apresentação ou não da defesa, a Comissão emitirá parecer, concluindo
por projeto de resolução, no sentido da perda do mandato ou do arquivamento definitivo
da representação (art. 33, § 2" do Reqimento Interno do S.F.).

SE.N .. .
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Art. 7'J -Antes de- submetido o parecer da Comissão ao Plenário, o acusado
terá vista do processo por 1O (dez) dias. (art. 33 § 3°)

ao -

Art.
O Presidente da Comissão poderá propor à Mesa a concessão de
verba especial para as despesas com díligências ou provas deferidas ou detenninadas
de oficio, assim como requisitar funcionários para o desempenho de sua missão.
Art. go - A Comissão poderá reunir-se em carâter secreto, sempre que a
matéria debatida ou requerida o exija, garantindo-se, todavia, ~ presença do acusado ou
·seu procurador.

Art. 10 - Os casos omissos serão decididos por deliberação da Comissão,
mediante proposta de um de seus membros, ouvidos o acusado e o Relator, ambos com
prazo de 24 horas para opinar.

Art. 11 - Se a Comiss~o for obrigada a deslocar-se desta Capital para
cumprir as diligências requeridas ou detenninadas de ofício, o acusado ou procurador
porventura constituído será notificado com antecedência de 72 (setenta e duas) horas,
dando-se-lhe i:::iãncia do local, dia e hora em que serão realizadas.
Art. 12 -O procurador poderá acompanhar a ComiSSão e assistir a todos os
ates e diligências, com os poderes assegurados nas Leis e no Regimento Interno.
Art 13 - Na realização de prova pericial, a Comissão louvar-se-á nos
dispositivos do Códígto de Processo Penal.

JUSTIFICAÇÃO

A presente norma de funcionamento e roteiro v_is~ orientar os trab~lhos da
Comissão.
Tem fundamento na
Regimento Interno.

Co~stitu~o

Federai na Lei Processai -Penal e no

~\
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24------------------------------~~-------------------PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL

Brasília, 13 de abril de 1994

OF. N'i. /94

Senhor Senador,

Na quali~ade de Presidente da Comissão Temporária destinada

a instruir a representação da Mesa do Senado Federal, contra Vossa Excelência,
formulada com base no art. 55,. § 2°, da Constituição Federal, e no art. 32, elo
Regimento Interno, passo às t_nã~_ de Vossa Excelência cópia da representaçãO.
Encontra=-se, ainda, à disposição de V. Exa. e de seu nobre procurador, na Secretaria da
Comissão, 3 {três) volumes de documentos (1 envelope e 2 caixas) referentes à
representação.
Com fundamento no § 1' do art. 33, do Regimento Interno,
informo que Vossa Excelência "terá o prãzo de quinze dias, prorrogável por mais quinzq ·,
para apresentar, à Com'rssão, sua defesa escrita".
O presente oficio foi feito em duas vias, devendo V. Exa. df!ll'

ciência pessoalmente, na segunda.
Esclareço, por oportuno, que a Secretaria da Cámissão funciol'lS
na Ala Senador Alexandre Costa, sala n° 13 do Edffcio Sede do Senado Federal, _·Paláctci
do Congresso Nacional - Brasília-DF.
·
-

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração.

Senador

' · ·~·zr'

/
1.__

•
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!:'residente

Exm0 Sr.
Senador RONALDO ARAGÃO

AJa Senador Afonso Arinos - Gabinete n° 08

SENI\00 FED:::RAL
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA 4° REUNIÃO, EM 13 DE ABRIL DE
1994
Às 17 horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Mâgno Bacelar
Guilhenne Palmeira
César Dias
Dirceu Carneiro
Coutinho Jorge
Mãrcio Lacerda
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A lista de presença acusa o
de 6 Ses. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

com:p~recimento
reuruao~

So.bre· a mesa, expediente que passo a ler para Conhecimento da
Comissão.

Trata-se de um expediente à Mesa infon;nando que a bancada do PMDB
indica o Senador Coutinho Jorge, em substituição ao Senador Onofre Qilinan, e um
ofício da Mesa informando que é feita a substituição do Senador Pedro Teixeira pelo
Senador João França, pelo PP. O expediente será juntado ao processo e devidamente

publicado.
Registro aqui a presença do ilustre advogado do Senador Ronaldo
Aragão, Dr. Túlio Augusto Neiva de Moraes.
_
ConcedO a palavra ao nobre Relator, Senador Dirceu Carneiro, para
emitir parecer sobre a proposta de normas de funcion.amento da Comissão.
O SR. RELATOR (Dirceu Çameiro) - Sr. Presidente, Srs. Membros da
Comissão, fJ Presidente desta Comissão, ilustre Senador Márcio Lacerda, submeteu a
esta Relataria p;oposta de normas de funcionamento e roteiro que visa a orientar os
trabalhos deste Orgão.
A referida proposta, como regra, limíta-se a reproduzir, de mOdo
articulado, as principais normas constitucionais, legais, regimentais, que disciplinam o
processo contra o Congressista acusado de procedimento incompatível com o decoro
parlamentar. Reitera, assim, as garantias processuais do acusado e dispõe sobre os ritos
e prazos a serem observados.
Como a proposta não visa a inovar nos termos normativos, o trabalho
dessa Relataria restringe-se a sanar algumas imperfeições verificadas no texto.
Assim, sucintamente propomos as seguintes modificações - produzimos
aqui um resumo dessas modificações, que deverá ser entregue a todos _os_ Srs. Senadores,
que é constituído de um pequeno comentário sobre cada artigo ou parágrafo mexido:
§ 1°: deve ficar expresso que o prazo de vinte dias para elaboração
do parecer será contado a partir do encerramento do prazo da defesa.
Trata-se, portanto, de sugestão destinada a evitar futuras divergências de
interpretação.
,
Art. 2°: Confol1lle decisão da· Comiss-ão de Con_stituíção, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, o Órgão que formulou a representação ora
sob exame foi a Mesa do Senado Federal, e não a Comissão Diretora.
Art. 3°: Reduzir a defesa a peças...-escritas significa restringir o
princípio constitucíonal de ampla defesa Assim, sugerimos a modificação
do caput e a conseqüente supressão do§ 1°.
Em relação ao art. 4, § 1°, acrescenta-se a hipótese de configurar
manobra meramente protelatória, como mais uma que poderá determinar
o indeferimento de diligências.
_
Em relação ao art. 5°, pela redação atual, a diferença de
tratamento entr_e os pedidos de diligência do acusado e do relator: a
modificação sugerida visa a uniformizar o procedimentO. Assim, caberá
sempre ao Presidente da Comissão deliberar sobre as solicitações,
cabendo recurso ao Plenário - torna mais práticos os procedimentos.
Art. 10: esclarece-se que o prazo de 24 horas e conjunto.
Art. 11: propôs-se a redução do prazo para 24 horas e dispensa a
notificação do acusado, (ou do?) o seu procurador, se um desses estiver
presente à reunião que decidir pela realização de diligência - para tornar
também mais prático, evidentemente. Isto posto, sugerimos a aprovação
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da proposta sob exame, com as modificações efetuadaS -pOr esta Relataria,
de acordo com a redação que a seguir apresentamos.
Creio que não é preciso fazer a leitura dessas modificações, porque o
resumo foi distribuído.

Portanto, eu querfa -Qízer-eiitãO ã.o Plinârlo e ao Sr. Presidente que a
minha opinião é pela aprovação deste relatório, com essas modificações, que trazem
apenas aspectos que esclarecem melhor~ facilitam o trabalho da Comissão.

O SR. P~SIDENTE (Márcio La~rda)~---Em discussão o parecer do
ilustre Relator Dirceu Carneiro, com as modifíéaçOes__ propostas pelo nobre Relator.
~
·~
·
(Pausa)

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se -à votação, com as alterações propostas.
Os Srs. Senadores que o aproVam queiram permanecer sentados. (Pausa)
,_~
_ Aprovado.
_
Sobre a mesa, redação final das normas, que passo a ler. . .
..
Tendo em vista que todos os membros da Comissão dispõem do texto, vou
me abster da leitura.
Em ,,.atação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentaJos. (Pausa)
Aprovada.
Antes de encerrar a reunião, quero informar aos senhores membros que o
Senador Ronaldo Aragão acabou de ser notificado, e o prazo para apresentáção de sua
defesa se encerra no dia 28 Qe .abril. São 15 dias, contadq_~ •. _nat~lmente, a partir de
amanhã. O dia de hoje não conta1 segundo o ~osto no Códjgo•.
A partir de amanha, o Senador Ronaldo Aragao dispõe de um prazo de 15
dias, renováyel por mais 15, para, col!_forme solici!ação da pa_rte, apresentação de sua
defesa. O pnmerro prazo, portanto, se encerra no d1a 28 de abril de 1994.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.
.
(Levanta-se a reunião às 17h42min.) ·
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Brasflia, 11 de abril de 1994.

OF n"171/94-GLPMDB

Senhor Presidente,
Em aditamento ao oficio n• 140194-GLPMDB, de
21.03.94, comuniCo a Vossa Excelência que o Senador COUTINHO
'JORGE, em substituição ao Senador ONOFRE QUINAN, foi indicado, por
'esta Liderança, para integrar a Comissão Especial, destinada a apreciar a

rei>iésentação 'contra o Senador ReiNALDO ARAGÃO, nos termos .do art.
33 do Regimento Interno.
Cordialmente,

Excelentíssimo Senhor
Senador HUMI3ERTO LUCENA
DD. Presidente do Congresso Nacional
Nesta

./
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Liderança dO PP

Brasília. 13 de abril de 1994.

Oficio n' 127/94.

Senhor Presidente:

'
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Com m~s-=cu~p~nl_entbs, Vénho -cOmutticar a v~~a" Excelê~ia, a
substituiÇão do Sena<lor Pedro Teixeira como titular da Comissão Temporáiia
destinada a instruir a representáção da Mesa do Senado Federal contra o Sl")hor
Senador Ronaldo Aragão formulada com base no art. 55, § 2', da Constituição
Federal e no art. 32 do Regime Interno desta Casa. O novo titular representante do
PP passa a ser o Senador Jo'ão FranÇa. Prevaleço-me ainda do ensejo para manifestar-lhe as expressões de
minha real consideração e apreço.

Sen~~U~ANCOSTA
Líde!tp~artido

OR

Progressí

Excelentíssimo Senhor
Senador HUMBERTO LUCENA
Dignissimo Presidente do Senado Federal
NESTA
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PARECER

"Sobre a proposta de normas de
· funcionamento e ·roteiro para
a
Comissão instituída de acordo com o
art. 33 do Regimento Interno do
Senado
Federal
Processo
referente à Representação sfnO, de
1994, contra· o Senador RONALDO
ARAGÃO."

Relator: Senador DIRCÉU CÀRNEÍRO

O Presidente desta Comissão, ilustre Senador MÁRCIO LACERDA,
submeteu a esta Relataria proposta de nonnas de funcionamento e roteiro que
vi~a

ª

!?~i~t:~tar os trabalhos deste órgã.o, .•

de. modo

A referida proposta, como regra, limita-se a reproduzir;
articulado, as principais normas constitucionais, legais e regimentais que

disciplinam o processo contra Congressista acusado de procedimento incompatrvel
com o decoro parlamentar; reitera, assim, as garantias processuais do acusado, e
dispõe sobre os ritos e prazos a serem observados.

:·.-'::

ComÓ,a propostiJ nãó vlsiúi,inoVar'àrri f8nTibS

na..mãtiVoS.;a-·tra~lh-o

des.tl! !:!~latoria resjiinge-se a ·sanar aill~in~~ imt/~rie)çõ.es
0 vérificadas no taxtd. ·•·•
·~~-~-~-----

,•,•,

'''-A••-

.'.:'~·~-~:

•• ... •••

. .'.'L·~~-~.·.· . L·~·.

Assim.. sucintamente, propomos as seguintes modificações:
<

•

......

-.LO

...

·.:.·-·.:_·~·-·····

•

. Art. 1", § 1•- deve ficar expresso que o RrBZO de vinte dias
. , 'para à elábdraÇão do parecer· serà çcirÍtado a partir do
~~- ~encerrary,~trtôL' ~-?. pr~o --da 'dete'sa. Trata.o.se, P~ntó,- ae·
· ·sugestão destinada a · evitàl · futuras divergências · de
· interpretaçãÓ;. · · ' · · ·
' ' ·
·
·
'

•

.' .

• l
~

I

.

. :· ~ Art. 2°' _. Qorifãrin~ decisão da. coJniSSãO -de 'Constituição,

, )ustiça ~ C!dllita~i~ do ·sen~do Federàl, o. órgão quiúoini4IÔti
· á Representação ora sob exame foi â MESA tto' Senado
.Federal, e não a Comissão Olretora;
I

'''

'•

•

-

'

,'

o

•'

"

......
'

, ,. Art. 3° - reduzir a defesa a peças escntas significa restringir o
Principio cons!itucionar da ampla defesa. Assim, sugerimos a
· mOdificação do "caput" e a conseq-oente supressão do atual §
10;

;I!,:
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. Art. 4°, § 1°- acrescenta-se a hipótese "configurar manobra

meramente proteiatória" como mais uma
determinar o indeferimento de diligências;

que

poderá

s• - pela redação aluai, há diferença de tratamento entra
os pedidos de diligências do acusado e do Relator. A
modificação sugerida visa a unifónnizar os procedimentos.
Assim, caberá sempre ao Presidente da Comissão deliberar
sobre as solicitações, cabendo recurso ao Plenário;
. Art.

. Art. 1O -- esclarece--se que o prazo de vinte e quatro horas é
conjunto;
. Art.. 11 - propõe-se a redução .do prazo para vinta e quatro
horas e diSpensa-se · a notificação do acusado ou seu
procurador se um destes estiver presente à reunião que decidir
pela realização da tliligências.

Isso posto, sugerimos a aprovaÇão da proposta sob exame, com as
modificações efeluadas por esta Relataria, de acordo com a redação a seguir
apresentada:
·
·

COMISSÃO TEMPORÁRIA INSTITUIDA DE ACORDO COM O ART. 33 DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL - PROCE$SO REFERENTE À
REPRE$ENTACÂO SIN". DE 1994. CONTRA O SENADOR RONALDO ARI\GAQ

NORMA§ DE FUNCIONAMENTCl

EROTEIRQ

, ·.
.
· Art._ 1°' 6. Presi~nte. da 60íniss~ó receberá e processará a
R.apresentação admitida pelo Plenária· da Ca-sa. e ~Ue convalida todos os atos
anteriores, fornecendo, a ·seguir, mediante ~~Q. cópia ao acusado, que terá o
prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, para apresentar à Comissão, sua
defesa (art. 33, § 1°, RISF).

§ 1° Encertaâo ó prazo da defesa, a Comissão, para apresentar o
perecer, terá o prazo de 20 dias (art. 118, "a", RISF), que poderá ser prorrogado
nos termos do§ 2" do,art 11~ (Ato do Presider:rte.do Senado Federal).
§ 2" O prazo da Comissão será suspenso para cumprimento de
diligência (arl 118, § 4", e art. 90 , inciso XIII, do Regimento Interno do Senado).
Arl 2" A instrução da matéria estará circunscrita aos fatos
mencionados na representação da Mesa do Senado Federal (art. 55, 11, da
Constituição Federal e art. 32, § 2" do Regimento Interno).

Art. 3" A ampla defesa a que tem direito o acusado, nos termos do
Regimento Interno da Casa e da própria Constituição Fadarei (Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos), art. 5° LV, e, subs!diariamente, do Código df}
Processo Penal, será sempre por escrito ou reduzida a termo.

GElJAPO FEDERAl.
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Parágrafo único. Em qualquer fase do processo~ poderá ·a acusado,
ouvida a Comissão, prestar declarações que visem elucidar os fatos.

Art. 4° O acusado poderá requerer diligências ou quaisquer outros
meios de provas, inclusive pericíal, dentro do prazo a ele conferido nos termos do
artigo 32 do Regimento Interno da Casa.
§ 1° Na hipótese· da diligênc!a ou prova requerida estar em conflito
com o objetivo fim da Comissão ou configurar manobra meramente protelatória,
poderá o Senhor Presidente negá-la, ouvido a Relator.
§ 2° Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, o acusado poderá
recorrer do despacho para o Plenário da Comissão, cuja decisão será irrecorrivel.

§ 3° Deferidas as diligências, essas deverão ser cumpridas no prazo
estipulado pelo Presidente da Comissão.
Art. ·

s•

O Relalor podérá propor ao Presidente da Comissão a
produçao de provas ou diligências, em qualquer fase--do processo,

Parágrafo único.
Se o Presidente da Comissão indeferir a
solicitação, o Relator poderá recorrer qa decisão ao Plenário da Comissão.
Art. 6° Realizadas todas as diligências e colhidt!s todas as provas
deferidas, cóm a apresentação ou não da defesã, a Comissão emitirá parecer,
concluindo por projeto de resolução, no sentido da perda do mandato ou doarquivamento definitivo da representação (art. 33, § 2°, do Regimento Interno-do
S.F.).

Art. 7° Antes de submetido o parecer da Comissão ao Plenário, o
acusado terá vista do processo por 10 (dez) dias (art. 33, § 3°, RISF).

Art. 8° O Presidente da Comissão poderá propor à Mesa a
concessãO de verba especial para as despesas com diligênciaS ou provas
deferidas ou determinadas de ofício, asSirii como requiSitar funcionárfos para o
desempenho de sua missão.
Art. 9° A Comissão poderá reunir-se em caráter secreto, sempre que
a matéria debatida ou requerida o exija, garantindo-se, todavia, a presença do
acusado ou seu procurador.
Art. 1O. Os casos omissos serão _decididos__ por deliberação da
Comissão, mediante proposta de _um de seus membros, ouvidos o acusado e o
Relator, ambos com prazo conjunto de 24 (vinte e quatro) horas para opinar.

Ar!. 11. Se a Comissão for obrigada a se deslocar desta Capital para
cumprir as diligências requeridas ou determinadas de ofício, o acusado ou
procurador porventura constitufdo será notificado_ com antecedência ·cte 24 (vinte e
quatro) horas, dando-se-lhe ciência do local, dia e hora em que serão realizadas.
Parágrafo único. Se o acusado ou seu procurador estiverem
presentes à reunião que determinar a realização de' _diligência, fica dispensada a
notificação de que trata o '1caput" deste artigo.

Art. 12 - O procurador do acusado poderá acompanhar a Comissão e
assistir a todos os atas e diligências, com os poderes assegurados nas Leis e no
Regimento Interno.

SENADO FEDERAl,
Comlula f•pocl•f (att.33 da R.lSf.).
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Ar!. 13- Na realização de prova pericial, a Comissão louvar-se-á nos
dispositivos do Código de Processo Penal.
Sala das Sessões, em

élator
sr~:,oo

FEDERAL
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Brasma, J3 de abril de 1994

/94
Senhor Senador,

Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária destinada
a instruir a representação da Mesa do Senado Federal, contra Vossa Excelência,
fonnulada com base no art.- SSr § ~. da Constituição Federal, e no art. 32, cSo
Regimento Interno, passo às mãos de Vossa Excelência cópia da representação.
Encontra-se, ainda, à disposição de V. Exa. e de seu nobre procurador, na Secretaria da
Comissão, 3 (três) volumes de documentos (1 envelope e 2 caixas) referentes à
representação.
Com fundamento no § 1o do art. 33, do Regimento Interno,
informo que Vossa Excelência "terá o prBzo de quinze dias, prorrogável por mais quinzEt ,
para apresentar, à Comissão, sua defesa e&erita".

O presente oficio foi feito em duas vias, devendo V. Exa. dalr
ciência pessoalmente, na segunda.
Esclareço, por opor:tuno, que a Secretaria da Comissão funcio~a
na Ala Senador Alexandre Costa, sala n• 13 do Edflcio Sede do Senado Federal, Palâqo

do Congresso

~acional-

Brasília-DF.
Aproveito a

oportu~idade

!1"1''~.,_,

Senador
Presldentil

1

para renovar a Vossa Excelência

protestos de estima e consideração.

,

' .

exm• sr.
Senador RONALDO ARAGÃO
Ala Senador Afonso Arinos - Gabinete n• 08
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TERMO DE REUNIÃO, EM os DÉ ..MAIO DE1994

As 09 horas e 30 minutos, acham-sé presentes os Srs. Senadores:
Dirceu Carneiro
Márcio Lacerda
Raimundo Lira
César Dias
O Representado: Senador Ronaldo Araglo
O Advogado de defesa: Dr. Túllo Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A lista de presença acusa o.
comparecimento de 4 Srs. Senadores. Não há número legai.
,
A presente reunião foi convocada para apreciar recurso do nobre Senador- Ronafdo Aragão contra despacha desta Presidência às fls. 219 do processa~ já do
conhecimento dos Srs. Senadores e do nobre Advogado da Parte.
·
· ·· Não haV~?J::adO quorum a reunião deixa d~ ser realizada.

Convoco nova reU!tião a

re~izar-se

hoje, às 14 horas e 45 minutos, ficando

desde já intima4o o Senad.or Ronaldo Aragão, o seu Adv_ogado, Dr. Túlio, e os membros

da Comissão. -

-

-

-

Está-encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião ils

U&Íl6mi.;) ·

' ....

-

33
LISTA DE PRESENÇA:

REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A~ INSTRUJ'R A
REPRESENTAÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL, CONTRA O
SENHOR SENADOR RONALDO ARAGÃO, FORMULADA COM BASE
NO ART. 55, § 2°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 32, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, REALIZADA EM I.'S DE 771.~
DE 1994, ÀS ~i: 3.-0 HORAS

01
02
03
04
05
06
07.
08
09

I

J.,.Uh.I.-<-Z- ,1'-A,
;.-?--r·

/

.

I

'/'v

~

,•

111- .

I

n
(./

}ti/
:1!, 'fll
J' y
i/

"
/•··

SENADOR

:!(:N,AOO FEDERAL
CotniSUG fsp•tlll (;rt. 33 •RJ.sF)

s:

~~~; 1'~'-cCJ)

36
TERMO DE REUNIÃO, EM 05 DE MAIO DE 1994

As 14 horas e 45 minutos, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Dirceu Carneiro
Márcio Lacerda
Mágno B11celar
César Dias
O Representado: Senador Ronaldo Aragão
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE- (MárciO l.ãcerda) - Declaro aberta a reunião.
Registro a presença do Advogado do- Sertador Ronaldo Aragão~ Dr. Túlio
Augusto Neiva Moraes, e o próprio Senador Ron~do Aragão.

A presente reunião foi convocada para apreciar o recurso do nobre

Senador Ronaldo Aragão contra despacho desta Presidência, de fls. 219, enviado ao

conhecimento dos Srs. Senadores.

-

- - --- -~

-...

Não havendo númerot a reunião deixa de ser realizada.
Convoco nova retrruã~ _a rea.Iizai-sé na_ próxima quarta-fe'i~ã, dia 11 de
maio, às 13h05min, ficando desde já notificados o Senador Ronaldo Aragão e seu
Advogado, Dr. Túlio de Moraes.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 16h20min.) ·
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LISTA DE PRESENÇA:

REUNlÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A INSTRUIR A
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SENHOR SENADOR RO~ALDO ARAGÃO, FORMULADA COM BASE
NO ART. 55, § 2', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 32, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA G:ASA, REALIZADA EM n:; DE ·l>t.t·•~o
DE 1994, ÀS JV:Lf.)' HORAS
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Presidente: Senador Márcio Lacerda
Vlce-Presidente: Senador Magno Bacelar
Relator: l?enador Dirceu Carneiro
Secretário: Raimundo Carreiro Silva
ATA CIRCUNSTANCIADA DA
1994

s• REUNIÃO, EM 11 DE MAIO DE

Às 13 horas e 05 minutos, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Márcio Lacerda
Dirceu Carneiro
Magno Bacelar
Coutinho Jorge
João França
O Representado: Senador Ronaldo Aragão
O Advogado de defesa: Dr. Túllo Augusto
Neiva de Moraes
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A Jista de presença acusa o
comparecimento de OS Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a reunião.
Registro as presenças do Senador R~naldo Aragão e do seu advogado.
A Presidência comunica ao plenário que, relativamente aos documentos
requeridos no item 05 da petição de fls. 210 e 211, e deferido por esta Presidência em

despacho de 28/04/94, encontra-se a documentação na Secretaria__ Legislativa, à
disposição do requerente, desde 06105/94,_ datl:!- em- que foram informados o nobre
Senador e o seu procurador. Quanto ao requerimento formulado pelo nobre Senador
Ronaldo Aragão, no dia 05/05/94, fls. 255, cabe ·informar que a cópia do relatório,
entitulado Orçamento Geral da União, foi entregue ao senador, no dia seguinte,
06105/94, conforme o rectbo constante das fls. 25.8 dos autos, além do fornecimento de
cópias de outros documentos incorporados à representação.
.
Com referência à copia da nota da Subcomissão de Emendas, solicitada
no primeiro parágrafo do mesmo requerimento, informo ao Plenário e à parte que
encontra-se à disposição do interessado uma declaração de inexistência do documento,
na Secretaria Legislativa do Senado.
_ A presente reunião foi convocada para apreciar os recursos do nobre
Senador Ronaldo Aragão contra despacho desta Presidência, de fls. 219, já do
conhecimento dos Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Dirceu Carneiro para ler o seu:
parecer.
O SR. RELATOR (Dirceu Caineiro) - Trata-se de parecer sobre o
recurso, apresentado pelo Senado Ronaldo Aragão, ao despacho de 28 de abril de 1994,
do Presidente da Comissão, em 28 de abril último, deferindo parcialmente requerimento
encaminhado por aquele ilustre Senador, no dia 25 de abril.
Nos termos do art. 4°, § 2°, das Normas de Funcionamento e Roteiro,
cabe recurso de ato do Presidente ao Plenário da Comissão, que decidirá em definitivo.
Inicialmente, deve-se verificar que o requerimento solicita a realização de
diligências, prorrogação do prazo para apresentação da defesa escrita do representado e
vista de diversos documentos.
Finalmente, pede que o prazo de, defesa, além de prorrogado, seja
suspenso para a realização das diligências solicitadas.
O despacho recorrido defere o pedido de prorrogação do prazo, razão
pela qual a ele não se atém o presente recurso, limitando-se aos demais requerimentos.
·
Cabe a análise, em detalhe, de cada um destes.
1°) Reconsideração do despacho, no que negou· o requerimento;
realização de diligências. Nos tennos do art. 4°, das Normas de Funcionamento e
Roteiro, desta COmissão, durante o prazo de defesa, o acusado poderá requerer
diligências. Contudo, ao se analisar este dispositivo, conjuntamente, com o art. 1°, § 1° e
2°, das referidas normas, que determina a suspensão do prazo dos trabalhos da
Comissão para realização das diligências, combinado com o art. 33, § ZO, do Regimento
Interno do Senado Federal, percebe-se que, embora solicitadas durante o prazo da
defesa, as diligencias realizam-se somente mais tarde, após o término deste prazo.

-De fato, exi~te aqui forte analogia com

ô processo judicial,

~;n q~ o réu

formula a sua defesa, a hsla de provas que pretende empregar e as diligênCias que
requer, embora só mais tarde essas venham a ser realizadas.
Assim, as diligêncías pedidas pelo Senador, em seu requerimento, devem,
certamente, ser levadas em consideração, mas no devido momento, após o prazo de

defesa.

Destarte, fica prejudicado o pedido de suspensão do prazo de defesa para
a realização de diligências, já que estas somente se efetivarão após o encerramento
deste prazo.
Item 1,2 ~Respostas aos quesitos RJ?Tesentados à CCJ: ;
Em petição datada de 3 de fevere1ro último, o Senador Ronaldo Aragão
apresentou requerimento de informação à Comissão _de Constituição Justiça e
Cidadania, que, à époea, decidia sobre a admissibilidade do pedido de cassação do seu
mandato por falta de decoro. Aquele requerimento do Senador solicitava, além da
juntada do ato de constituição do seu procurador, vista de diversos documentos
utilizados pela CPMI, e que fossem apontados quais os documentos que embasavam as
conclusões do {elatório final, em trechos que especificava.
A vista de todos os documentos coligidos e utilizados pela CPMI, no que
diz. respeito ao Senador, já for deferida e, de fato, vem ocorrendo. Inclusive, estando
assegurado o fornecimento de cópias dos d_ocu~entos indicados pelo representante ou
por seu procurador. Restam, assim, os pedidos de infonnação referidos.
No procedimento ora seguido pelo Senado Federal, para julgar se o
Senador Ronaldo Aragão faltou com o decoro parlamentar, pode~se fazer uma ana1o~a
com o process_o penal comum, com as devidas precauções. Naquele, como neste, iniCiase o processo com uma :peça acusatória. No processo penal, essa peça ser~ via de regra,
produzida pelo Ministéno Público.
-- No procedimento desta Comissão, a peça acusatória é a representação
fonnillada pela Mesa do Senado Federal, informada pelo relatório final da CPML
Levando-se além a analogia, pode-se _considerar esta Comissão como o juiz de instrução
do processo que avalia as proyas apresentadas por ambas as partes. A decisão final,
entretanto, caberá ao outro órgão: lá o júri; aqui, o Plenário do Senado Federal.
No processo penal, o formulador da peça acusatória procura fundamentála cuidadosamente, fazenc~o ªe_:Qlpre as relações entre as suas afirmações e as provas que
as informa. Se a defesa entende que tal procedimento não foí seguido à risca, na
elaboração do relatório final da CPMI, cabe-lhe contestar aquela peça, demonstrando
~~~~E~~as falhas, no intuito de co~ncer a c;omissão qa veracidade de su~
Após pesar criteriosamente ãs alegações do relatório final da CPMI, as
alegações da defesa, bem a~~m r,ts prqvas já produzidas e as que vierem a _sê-lo durante a
instrução, esta Comf>são afinal formará seu convencimento e emitirá pa-recer (art. 33 §
zo do Regimento Interno do Senado Feâeral).
Pedir à Comissão pronuncíe-se ailtes ·mesmo da apresentação da defesa,
se jul~a que tal prova atesta tal alegação do relatório, seria não apenas prematuro como
constituir-sewia em verdadeiro atentado ao princípio do contraditório, base essencial da
ampla defesa.
_· _
_ .- _
_
De mais a mais~- Um prolninCiàmento dessa Comissão, neste momento,
sobre que provas levar em consideração equivaleria a afastar a possibilidade de
apreciação de outras provas presentes nos autos mas não relacionadas na resposta.
Assim, cabe a essa Comissão faculta! ao Senador RonaJdo ~ão o
acesso a toe!~ çs documentos coligidos e produzidos pela CPMI. Mas se torna descabido
exigir-se dessa Comissão um jUízo de valor sobre provas, por consistír em' verdadeiro
julgamento antecipado,-ferinthinapelavelinente o direitO dC ãrripla defesa do acusado.
Item 13 - Informação se a ComisSão irá considerar os relatórios da CPMI.
ZO) A representação encaminhada pela Mesa do Senado Federal a esta
Comissão, o relatório final __ da CPMl acompanha aquela peça processbal inicial,
constituiriâO-S-e em parte fundame_ntal daquela :represep.tação. Çonform.e o sumário
daquele relatório, os relatórios das subcomissões integram o item 7, do volume 5,
embora constem em apartados. Porém, eventuais acusações conStantes deStes relatórios
parciãiS- nãO serão consideradas, sempre que não constarem do relatório final, já que
este é o único documento aprovado pelo Plenário da CPMI. Contudo, a documentação
colhida pelas subcomissões informará as acusações constantes doTelatório final.
Assim, em que pese não caber a esta Comissão a iiiterprctaÇão cta peça
inicial, neste momento, presta-se este esclarecimento ao representado a fim de lhe ser
garantida a mais ampla defesa.
2.- Ocasião de produção de provas:
_
Nos itens 4 e 7 do recurso, o .Senador Ronaldo Aragão afirma estar sendo
cerceado em seu direito de ampla defesa, em decorrência do que alega ser sistemática
negação de seus pedidos de informações e da ausência ~e oportup.!_dade de produção de
provas. Com a devida vênia, as ponderações do Senador não procedem.
.
Inicialmente, devewse notar que o julgamento da~ acusação que lhe é
imputada não se esgota nesta Comissão. Ao contrário, estã Comissão é ãpenas uma
etapa ~m um proce.sso que se inicia na Mesa piretora do SenaqQ Federal e que será
conclmdo no Plenáno dessa Casa.
_:_
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Não é correta a ãfinnação qUe--a defesa cwba manifestar-se ªpenas em
uma ocasião. Conforme a· an. -33, §: 1°, do Regimento Interno do Senado Federal, o

representado tem direito ao prazo de quinze dias, ora prorrogado, para apresentar a sua
defesa escrita.
Após a deliberação -da Comissão, haverá novo prazo de defesa, então de
dez dias improrrogáveis, ~ a manifestação do acusado sob o parecer da Comissão, de
acordo com o art. :33, § 3 , do Regimento Interno do Senado Federal.
.
Além dessas ocasiões, o Re~ento Interno ~ art. 34 - e as próprias
Nonnas de Fundamento e Roteiro da ComJssão- art. ,30, parágrafo único- p~em a

possibilidade de, a qualquer momento, a defesa se manifestar oralmente ou por escrito,

decurso dos trabalhos.
Finalmente, o próprio Senador Ronaldo Aragão já juntou provas e
alegações de defesa aos autos, como se pOde ver facilmente pelo exame do volume
processado.
_
. · --·
Conclui-se, assim, que o princípio da ampla defesa está suficientemente
amparado pelas normas e por atas realizados at~ agora por esta Comissão.
Não obstante as considerações acima, nada impede o Senador, valendo-se
de suas prerrogativas como cidadão e Parlamentar, de produzir pessoalmente várias das
diligêncJas que requer, como a solicitação a outros órgãos de documentos e pareceres
técnicos.
3°) Informação sobre a apresentação de defesa.
O último pedido do Senador Ronaido Aragão, em seu recurso, é uma
solicitação de infonnação _sobre o procedimento processual para o exercício de defesa.
Conforme citado anteriormente, de acordo com o art. 3°, parágrafo único
das Normas, o Senador poderá, a qualquer tempo, encaminhar documentos e provas
para esta Comissão.
Nota-se, porém,·que, consoante o art. 1°, §§ 1° e 2°, das Normas, o prazo
para emissão de parecer por esta Comissão começa a partir do encerramento do ptã:zó
de defesa escrita e só se interrompe para a realização de diligências. Não há previsão de
suspensão do prazo da defesa_ do acusado.
,
Assim, nessa fuse processual, novas considerações do Senador Ronaldo
Aragão poderão ser encaminhadas à Comissão, mas não haverá suspensão dos
trabalhos para a produção desses ~ocumentos, nem fixação ·de prazo para a sua
realização.
· · · ·
··
DQ

CONCLUSÃO

Face às considerações acima, concluímos:
_
a) Pela reiteração dos termos do despacho recorrido no que se refere àos
pedidos de diligência, que somente serão apreciados no momento_ proce-sstial oportuno.
b) Pelo indeferimento da prestação de informações solicitadas à CCJ, em
3 de fevereiro e novamente requeridas em 25 de abril, sob a designação genérica de
diligências, que poderão ser obtidas pelo representado e seu procurador mediante
pesquisa nos autos.
c) Embora não caiba a esta Comissão manifestar-se sobre a peça inicial do
processo nesse momento, no interesse de garantir a mais ampla defesa do acusado, por
certificar que os relatórios das Subcomissões, embora integrantes do relatório ~·da
CPMI, não serão considerados como peças acusatórias.
d) Com relação ao item "b" do recurso, e não obstante constituir-se em
novo pedido e não em recurso ao despacho ao Presidente desta Comissão, pela adoção
das considerações tecidas nos itens 2 e 3 desta peça e pela não suspensão do prazo de
defesa.
Sala das Comissões TempOrárias
Relator
Era esse, Sr. Presidente c Srs. SenadOres, o conteúdo do relatório relativo
ao recurso do Senador Ronaldo Aragão.
_ __ _ _
--O SR. PRESIDENTE (Mãrdo Lacerda)- O parecer conclui:
a) Pela reiteração dos tennos do despacho recorrido no que se rC:fere aOs
pedidos de diligência, gue ~c;:nte__serão apreciados n? mome~to pr~.ssual oportuno.
b) Pelo md~fenmento -da presta~o de informaçoes soliCitadas ã CCJ, em
3 de fevereiro novamente reguetidas em 25 de abril sob a designação gcm:rica de
diligências, que poderão ser obttdas pelo representado e pelo seu procurador mediante
--- -pesquisa nos autos.
c) Embora não caiba a esta Comissãq_ m_anifest;ar-se sobre a peça inicial do
processo neste momento, no interesse de garantir a mais ampla defesa do acusado,
procede ficar com a· relatório das subcomissões, embora panes mtegrantes do relatório
final não serão considerados como peças acusatórias;
d) com relação ao item b, do recurso, inobstante constituir-se em novo
pedido e não em recurso ao despacho do Presidente desta Comissão, pela adoção das
considerações tecidas nos itens 2 e 3 desta peça;
e) pel.a não~suspensão do prazo da defesa.
gm dtscussao o parecer. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Com a palavra o nobre Senador
Ronaldo Aragão. Nos termos do Rew:megto, V. EJrl tem 10 minutos para falar.

e
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O SR. RONALDO ARAGÃO " Sr. Presidente, parece~me que quando se
fala no cerceamento de defesa, no estou pedindo nada que não esteja no processo. Isso

foi solicitado, também, na Comissão d~ Constituição e Justiça, que ·se manifestou
dizendo que não era o foro próprio, porque não estava se discutindo o m6rito; o mérito
se discute aqui. Não é a Comissão de Constituição e Justiça que diz da admissibilidade
ounão.
. ·

Quando peço informação na Comissão sobre a peça do processo, parece-

me que há uma obrigação da informação, até porque, se não tenho a informação
daquilo que estou 'sendo acusado, como vou apresentar a defesa? Isso foi pedido no

decorrer do prazo da defesa, que é de 15 dias, prorrogável

por mais 15 dias, de

acordo com o Regimento. Neste prazo, quando se pede as informações e elas levam 4,
5, 6 dias para chegarem, como as informações aqut, trata-se de cerceamento de defesa,
~ue o prazo de 6 dias para apresentar a defesa estã correndo no prazo concedido de
15 d1as.
DC acordo com o art. 4°, em qualquer fase do processo o indiciado tem
direito de ampla defesa, mas não diz 'Iuc a ampla defesa se faz em período xis. A ampla
defesa se faz em todo o processo dos 5 dias, prazo esse prorrogável por mais 15 dias, e,
tambE:m, que as diligênCias poderão ser feitas nesse processo. Dispõe o Regimento que,
ao serem pedidas as diligências, o prazo fica suspenso. Não estou pedindo
absolutamente nada fora do que diz o Regimento, inclusive daquilo que consta da peça
de acusação.
Quando eu afirmei que as subcomissões serviram de embasamento para a
fonnacão da peça de acusação, perguntei se havia atas e quem nelas votou. Ha uma
certidão dizendo da informalidade. A decisão foi feita na base da informalidade. Não
tem assinatur~ não consta quem é o responsável e ninguém sabe quem votou, até para
que, neste processo, se arrolem as testemunhas daqueles que votaram.
Or~ se a Comissão não me dá isso .e diz que há uma informalidade, as
acusações foram feitas informalmente, parece-me que aí, neste particular, não serve
como peça de acusação.
Mais outro detalhe, Sr. Presidente. Diz o art. 33:
"Admitida a representação pelo voto do Plenário, o Presidente
desi!PJ;ará a comissão composta de nove membros para instrução da
matéria.
§ 1° - Recebida e processada, será fornecida cópia da
representação ao acusado, que terã o prazo de quinze dias, prorrogável
por mais quinze, para apresentar, à Comissão, sua defesa escrita."
Essa defesa escrita, remetendo para o- processo penal, é uma defesa
prévia, mas o Regimento não diz que é defesa prévia. Nos 10 dias seria o caso das
a1egações finais, que também não estã no Regimento.
A norma diz que posso pedir a ampla defesa em qualquer fase do
processo, e um com:ponente da ampla defesa são as diligências. Quando se quer cercear,
apela-se para a cOnJUaação do art. 4° da norma com art. 1° do processo pena1. Mas o
artigo diz que tenho direito à ampla defesa, em qualquer fase do processo, e uma peça
da ampla defesa são as diligências. _E ,o próprio Regimento d_iz que qua~do se fazem as
diligências pãra o prazo. E quando peço as informações para a fonnação dessa mesma
ampla defesa, transcorrem-se 6 dias para que essas informações sejam atendidas.
Estou pedindo simplesmente o meu direito de começar a fazer _essa !f~fesa
quando as informaçoes me forem concedidas. O pedido foi feito no dia 28 e só no dia 6
elas chegaram; e esse prazo, como fica? O prazo <4l defesa está correndo. Como farei a
defesa se não tenho essas informações? O prazo independe, no meu entendimento· que
ela seja no P.razo dado para a confecção do relatório ou no meu prazo de defesa. um
direito de dilig~ncia.
Por exemplo, aqui está dentro do processo, não estou pedindo nada fora
do processo; estou pedindo o que existe na peça de instrução da acusação; que a
Comissão me infonne isso. Sei que: existe nos autos, é só ir lã e olhar; não quero _o
direito, porque este jã me é assegurado; quero as diligências para a comprovação diss~.
Vou citar um caso que parece, à primeira vista, sem importância. Eles
fazem a acusação de fundação, em que a legislação é_ completamente diferente qa
legislação de associação. Quero saber em que_ está_ basead~ esta acusação nessa
fundação, como encontraram a fundação; lá_ em cima,_ diz-s.e, que é fundação, aqui
embaixo diz-se que é associação. Quero saber em que se baseou a acusação. A
Comissão deve ter a informação, através dos autos, da _peça de acus~ção. Qnde está
escrito isso? Se não me fornecem isso, como posso formar a defesa? Vou nos autos e
não encontrO, não é fundação. Como é que fica? Não ê fundação, -é associação, mas há
acusação de fundação.
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Vou mais além, Sr. Presidente e senhores membros da Comissão. Aqui
diz: "Cópia do documento em que se baseou a Subcomissão..." Quero a cópia; não estou
pedindo visto, porque é um direito; estou pedindo a cópia. •rcõpia-do documento em que
se baseou a Subcomissão de Subvenções para afirmar que Rosane .Maria Aragão Melo é
esposa do requerente. Quero um-documento. Se vou nos autos e Dão exiSte-documento
porque não é; O nome da minha esposa é Sueli Alves Aragão*. Qual foi o document~
em que se baseou isso aqui? Não quero ver nos autos. Aos autos eu sei que tenho
direito.
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O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- O tempo de V. Ex1' se esgotou,
mas vamos conceder-lhe mais cinco minutos.
·
O SR. RONALDO ARAGÃO - Eu agradeço a benevolência de V. Ex", do
Relator e da Comissão.
_
-Quero fazer uma p-ergunta. Quando o processo· diz, por exemplo! Sr.

Presidente, o seguinte: "A Subcomissão de Patrimômo e Assuntos Fiscais relata a
existência de denúncia de que a empresa Alw.:>norte(?), de Cacoal e Porto Velho é de
propriedade do Senador Ronald«;J Aragão(...)". Não quero ir aos autos, porque sei que
lá não tem. Eu sei que nos autos não tem.

.
. Quero a prova em ·que se basea~ p~a afinnar que essa emyresa é de
mmha propnedade. Sabe por quê? Porque nao existe, porque não ê. Então, vou· ao
processo e não encontro os documentos. Os documentos não existem.

Vou mais além, Sr. Presidente, com essa concessão-que V. Er' me faz.
Vejam só: há uma acusação, no relatório, que diz que o Hospital de Cacoal está sendo
feito pela empresa tal. E diz ainda mais. Uma informação de bastante relevo estã lá no
relatório, e eu não o escrevi: "O Hospital de Cacoal está sendo feito pela empresa
ENGELPA e estâ superfaturado".
_
Onde está o documento? Eu quero o documento que comprova a
acusação, porque sei que nos autos não existe. Primeiro, a eiripresa nem comprou o
edital; segundo, a empresa não participou de Iicitaçãcr, terceiro, se a empresa não
comprou o edital. e não participou de licitação e as empresas que participaram e
zmbaram foram outras, quero o documento que comprova que a empresa fez ISso aqui.
"Não estou pedindo nada demais. Eu só quero que a Comissão me dê isso, porque nos
autos sei que não hã.
_
·
_
Quando me é dado o direito de ampla defesa em qualquer fase do
processo, estou pedindo essa diligência na fase facultada pelas normas. Não estou
pedindo nada fora disso.
Agora, se não há., como fica? A Comissão tem a obr;iE3ção_- parece-me_:de dizer que não tem. Estou pedindo cópia do documento. QuandO se faz o- relatório,_
._ .. _ ..d--iz-se "~U~:õ':. Eu peço vistas e não c;n~ntro,_Quero c§pia para a fonnatizaÇãq ·~ ~~
que depois eu possa prolatar a defesa.
Vou ainda além, Sr. Presidente, com a aquiescência de V. Ex;3. Eu pedi
isso desde a apresentação desses documentos à Mesa. Disseram que não _tinha e que não
era a fase. Mas agora é a fase do processo. _
_
_
O José Carlos disse que o Senador Ronaldo Aragão sci.bía e participava.
Eu quero saber onde está o documento que comprova que eu sabia e participava. Não
hã.
·
Veja, Sr. Presidente: "os indícios analisados pela Subcomissão de
Emendas surgem da conexão entre o nome do Senador Ronaldo Aragão e uma lista de
prioridades relacionadas a usinas hidrelétricas.'~ Eu quero o documei'!tO. Quero o
documento das usinas hidrelénicas, e nos autos sei que não há. Qual foi o docUiilento ,. i·J u o FE [)E. R A L
9ue formou o resto da denúncia? Não existe. Mas está lá a denúncia, a incriminação por comlssáu E=pec~aJ (art, 33 do RJ.SF J .
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Nq mais, aqui há outra coisa sui generis: "A Mesa_qª Subcorg.i_ssão de
Emendas desta CPMI e suas investigações esclarecem também sobre um documento
apreendido na residência do Sr. Airton Reis". E está lá es':!rito na denúncia: "Neste caso,
embora não relacionado o nome do Senador Aragão, foram encontrados documentos
mencionando diversas obras para as quais o Parlamentar apresentou emenda". Qual é o
Parlamentar que não apresentou emendas no Conw.esso? Eu quero saber. Está aqui. O
meu nome·n[o está relacionado na lista do Sr. Ailton Reis, mas está aqui. Leio aqui:
"Nes:ie caso, embora não relacionado o nome do Senador Ronaldo Aragão..." Uns estão
sendo indiciados, porque estão relacionados; outros, porque não estão. Está aqui o casO~
Não fui eu que escrevJ. isso. Então, eu quero esse documento - que não existe. Nos autos
não ele existe.
Sr. Presidente, estou pedindo o que está no Relatório, não estou ~jndo
nada fora, nem estou pedindo o sexo dos anjos. Ainda há outra coisa: a SubcomiSsão de
Emendas adita a essas informações, por si de bastante relevo, outra relativa à emenda
para a obra do Hospital de Cacoal, superfaturada. Eu quero o-- docUmento da
comparação do superfaturamento e ele não existe. ·Conlo é que eu vou-fazer-~ defesa, prolatar a defesa, se nessas acusações
eu não tenho como dizer à ComissãO que está aqui uma certidão? Não tenho, pois não
existem esses documentos dentro dos autos.
·
Então, foi isso qUe- eu pedi à Comissão: não pedi vista, pedi ~ia desses
documentos, e até hoje não recebi. Sõbre a questão ·da ambulância também. Eu quero os
documentos, não quero vista, porque vista eu sei que não resolve. Parece-me que é essa
_
a falta do entendimento quanto a essa CJ.Uestão.
O Regimento me possibilita ampla defesa. O que é que se entende por
ampla defesa? Eu tenho que requerer esses documentos para fazê-la, em qualquer fase
do processo, até na fase do parecer do Relator. Até nessa fase. Então, o que eu peço à
Comíssão é justamente a suspensão desse prazo, porque nessa fase não me foi dado isso.
Passaram-se mais de oito dias ~ara que esses documentos, que não são documentos, mas
uma série de assuntos_ da ComissãO... Não me interessa a parte da Comissão, eu quero
aquilo que se refere à-minha pessoa. Aí há uma quantidade enorme de documentos da
Comissao. Eu não quero o que é da Comissão.
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a.

Foi Pedida tâiiibéni" fClação doS riomes. Qual é a díficuidide para se
fornecer -os nomes? Se não houve votação, é evidente que não houve nomes. Quais
foram os qomes que fonnaram- essas subcomissões e que votaram, discutiram,
opinaram? E isso que eu quero_ saber; não quero outra coisa. Até agora, com todo o
respeito, eu não tive isso. E é isso que eu estou pedindo. Veja só, Sr. Presidente, vou ler
para que a Comissão tome conhecimento:
"Em atendimento ao expediente de V. &a (cr do Senador
Ronaldo Aragão, Ofício n° 14, referente ao Requerimento do Senador
Ronaldo Aragão),. informo que aS reuniões nas subcomissões constituídas
efetuavam-se informalmente, com o objetivo de analisar o trabalho
desenvolvido.
·
A Secretaria da CPMI não recebeu das subcomissões nem as lista$
de presença, nem o resultado das votaçOes_ de relatório parciais, Dão
pod~ndo informar o~_!lomes dos membros presentes a cada encontro.
.
.
Efetrvamente, riáofiouve ata".
Então; não houve nada. Nada. E não é uma: peça, e não era a subcomissão
o instrumento para analisar, discutir e depois levar para a aprovação do Relatório Final.
Não foi isso que se alardeou na imprensa nacional~ E está aqui a resposta: não houve
ata, não houve comissão e houve discussões informais, mas se fez um relatóri~ que está
aqui assinado pelo Presidente da Casa.
Está aqui o documento relativo a
INAUDÍVEL
das notas
taquigráficas e da gravação da reunião da CPI
INAUDÍVEL Senador Ronaldo
Aragão prestar depoimento. Mas está aqui. Não houve subcomissão para analisar nada.
Então, a subcomissão não tem valor jurídico. Não tem nenhum. valor. Teve valor para
detratar, através da imprensa nacional, aquilo que era apurado informalmente.
Está aqui o documento dizendo_ que aquelas subcomissões foram feitas
inforiD.ã:Jmente, sem nenhum critério, sem ata, não tendo quem votou. Está aqui o
documento. E como é Uma formação do juízo de valor, aí vem a afirmação de que foi
votado o Relatório Final. Sim mas o. Rel~tório Final é uma peça extraída das
informações das subcomissões.
se as subcomissões .são antinonnais, sem ata, não
tendo quem vota, é a mesma coisa que eu dizer que vou ter que fazer uma denúncia
contra fulano de tal, e faço. Ninguém é responsável. Eu gostaria de saber a respeito, Sr.
Presidente, para então poder prolatar a defesa e arrolar testemunhaS dessas
subcomissões. Se não bá ninguém, vou arrolar quem? Como vou arrolar?
Sr. Presidente, eu queria levantar outro aspecto. Parece que até estamos
deixando passar. as reuniões são secretas?
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - As sessões são públicas; as
votações é que são secretas.
..
O SR. RONALDO ARAGAO - Essa é uma discussão, Sr. Presidente. As
reuniões são secretas, bem como as votações. Essa foi da Comissão de Constituição,
Justiça e de Redação, inclusive. Mas isso discutiremos depois. Pois, então, Sr.
Presidente, a informalidade fez com que se formasse um relatório, uma peça. Está aqui,
não sou eu que estou dizendo. Estou dizendo qu~ foi feita informalmente, acusa-se o
cidadão informalmente, se diz se detrata informalmente, não tem ata, ~guém. é
responsável. Acabou. Então, é isso que peço, que os prazõs, porque isso é regimental..
A informalidade chegou a um ponto que a conclusão do relatório é a seguinte: "Parecenos que o Senador Ronaldo Aragão usufruiu. .. Parece...". Está aqui, a conclusão é
"parece". "Diante do exposto, parece que o Senador Ronaldo Aragão usufruiu de
benefícios indevidos", feitoS atfavés de _um relatório da informalidade. Todos .os outros
relatórios são conclusivos; o do Senador Ronaldo Aragão, não. Eptª-o• não é cçmclushro .
porque aqui estão essas atas sem ninguém ter assinado, ninguém ter feito nada. O
documento está agui.
Por tsso, acho que para que a defesa possa prolatar seus argumentos, são
·
necessários que essas cópias desses documentos pedidos sejam fornecidos. Se não
existem os documentos, a meu ver, a Mesa dessa COmissão terá que dizê-lo. Essas, Sr.
Presidente, as minhas colocações para apreciação desta Comissão Especial. Não estou
pedindo - quero frisar - absolutamente nada que não esteja dentro do Regimento e que
não esteja sendo pedido para a formação da defesa. E essa prorrõ~aÇão ·que estamos
pedindo é porque esses documentos não foram fornecidqs. Hã seis dias foram passados
para a defesa, sem o fornecimento dos documentos, dentro do prazo de defesa. Como
vou fazer a defesa, se não tenho essa informação, se não tenho essas cópias? Por isso,
estamos pedindo essa prorrogação do prazo.
O SR. RELATOR (Dirceu Calileiro)- (lnaudivel)•.. vezes em que possível
a Assessoria da Casa para nos certificarmos de que cada pro_positura que estava sendo
redigida estivesse absolutamente dentro dos aspectos legais, JW'fdicos e que, não terido
um ritual específico aos seus detalhes mais íntimos_, adotou-se por analogia o processo da
justiça nOrmãl gue trata desse assunto.
Quando o Senaqor solicita prorrogação do prazo de quinze dias, ele o faz
dentro do direito explícito, que fica evidenciado pelo texto das normas e do Regimento.
E-S. Er o recebeu. Não houve qualquer problema.
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Qllarido o Senador solicita suspensão do prazO de sua defesa, está, pareceme, confundindo um perí<XIo com outro, isto 6, s6 haverá prorrogaÇão do prazo depois
da apresentação da peça_ .da defesa. A partir do momento em que já antecipa$mentc?
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houVer algo eStabeleêidà, acolhídO, é qué -deveremos baixar diligências sobre questõeS ]ã
levantadas. Quer dizer, depols da apresentação da peça da defesa - e nela
provavelmente constarão solicitações de di1igências, antecipadamente algumas já foram
feitas e acolhidas - é que vai ocorrer a suspensão do prazo da Comissão, não o prazo de
defesa. Para este parece-me qüe hão há qualquer possibilidade, não há apoio em parte
alguma. Há apenas uma interpretação muito pontual de certos dispositivos que jamais
podem ser considerados isoladamente; pelo contrário, tem que ser observado o conjunto

dos dispositivos. A analogia que estamos adotando dá-se por insuficiência de
detalhamento maior do roteiro ou do próprio Regimento.
De modo que, nesse sentido. compreendemos que somente poderão ser
suspensos os flux:os dos prazos no que tange à Comissão depois de receber a peça de
defesa. Nesse caso, queremos expor à Comissão que estudamos profundamente essa
questão e sustentamos o que aqui ficou exposto pelo parecer do nosso relatório.
Claro que considero o Senador estar utilizando tudo o que'pode visualizar
expedientes que acarretem possibilidades para ganhar tempo ou coisas dessa natureza.
Mas o nosso juízo nesse sentido é muito ponderado sobre a questão e é o que foi
relatado.
-Por outro lado, quando _o Senador solicita -proVas dessa ou daquela
natureza, entendemos que a ~eça acusatória está posta e é dentro dela que o Senador
terá que encontrar a substânCia das acusações ou a faJta de substância e daí, neste caso,
para o bem dele. Se não se constituem aquelas acusações em algo consistente,
evidentemente que a defesa fará uso da inconsistência dos documentos, dessas provas ou
algo parecido.

Evidentemente que,·quanto ao nome de pessoas das subcomissões, pode-

se dizer que são conhecidos. A imprensa nacional publicou-as centenas de veza em toda

parte e, por outro lado, foi decisão do âmbito da CPM4 que assumiu a responsabilidade
de criar subcomissões, a cujo trabalho atnbuiu credibilidade pelo seu relatório final. Esta
é uma decisão que a COmissão pode tomar, tomou e utilizou. Naturalmente que ficou
aqui também evidenciado que este trabalho das subcomissões não será tomado como
provas. De -modo -que já está acolhido o questionamento nesse sentido, uma vez que
esses trabalhos das subcomissões eram tomados por confiança, e não por atas
burocráticos de atas, assinaturas ou coisas dessa natureza. A Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito adotolr ·-o-s--qtfe-·entendeu convenientes ou não adotou os não
convenientes, coisas dessa natureza.
De modo que esta Relataria -quer afirmar que os documentos que se
constituem nessa peça, nesse processo, estão à disposição diJ Senador, assim como as
solicitações feitas que estavam disponíveis em mitras áreas da Casa ou ainda no âmbito
daquela Cotnlssão.
O processo é volumoso~ tem um rehúório final e um· agregã.do im.énso de
componentes. Alguns deles não estavam exatamente naqueles volumes aqui colocados à
disposição, mas, uma vez solicitados, o foram imediatamente ou na medida do possfvel.
Não me parece que se justifica qU:ãlquer pretensão de prorrogação dos prazos de defesa,
pelo fato de os documentos não_ estarem instantaneamente à sua disposição, até porque
aq~eles ~9 ~amos úpiçq_s,doCT.,Imentos que se constituíam na defesa. Suponho que o
Senador tenha trabalhado nesse período em outros documentos que estavam
disponíVeiS~ .Logo, não procede qualquer pretensão de prorrogação. Se houvesse
insistência nesse ponto, seria evidente a utilização de protelação, o que, a meu ver, não
cabe.
·
Quanto à inéi::nlSiStência das acusações, como já fiz referênCia e volto a
fazê-lo no caso específico da fundação ou associação, essa é uma bela situação para a
defesa tirar :vantagem d_essa indefinição ou dessa falha. Penso que ·não cabe a esta
ConllsSão sanar essas falhas, porque, se são falhas, trazem vantagem para a defesa.
De modo que penso que à Comissão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
cabe agora ficar buscando o conteúdo acusatório nos seus detalhes e analisar se o
documento é consistente ou não. Encontrar a inconsistência das acusações é de interesse
da defesa. Neste momento, pelos procedimentos que estamos adotando de juiz de
instrução--- a Comissão· faz esse papel - não cabe _estarmos dando o roteiro dos
documentos habilitados para a acusação e dos não habilitados. Quem deve pesquisar,
buscar e encontrar é a defesa e, portanto, está à vontade para- fazê-lo, desde que tenha
encontrado inconsistência nas -documentações.
De modo que os equívocos, a citação cte pessoas que não são as
correspondentes, na realidade, como a esposa -do_Senador, que todos sabemos não ser
sua esposa, é mais uma inconsistência que pode ser argüida, mas não vamos pesquisar
qual a razão de, na peça, estar citada essa pessoa como tal. De modo que eu gostaria de
reafirmar que a defesa tem toda a liberdade de usufruir de tudo aquilo que é disponível,
.
como a peça acusatória e os seus componentes subsidiáriOs:·
Não creio que a Comissão tenha qualquer possibilidade de resolver
questões que esta peça acusatória não resolveu, e ela pode ser até invocada pela defesa
para ganhar tempo, para servir, afinal, aos interess-es da defesa.
Por outro lado, esta Comissão não poderá antecipar nenhuma apreciação
de mérito quanto à qualidade das provas ou coisa dessa natureza, porqu~ nesse caso,
evidentemente, todos reconhecerão que não é o papel que ela deve exercer neste
momento.
-

.,
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Ficou bastante evidenciado que a defesa tem várias oportunidades de a~,
amplamente asseguradas e conhecidas. Nesse período em que fará essa defesa iniCial,
posteriormente à apreciação da Comissão, terá mais 10 dias para também tomar
conhecimento. Já comuniquei ao Senador Ronaido Aragão e ao seu Procurador também
que esta Relataria não criará nenhuma dificuldade quanto ao conhecimento do seu
relatório, inclusive para que o Senador possa antecipar os seus trabalhos nesta pane
final e ganhar mais alguns dias, antes mesmo que a Comissão o aprecie. Acho que
podemos fazer isso.
_
_
_
_ .
Depois que a CótnisSão apreciar o relatório, S. Ex" terá os d~ dias mais 0
tempo necessário para que esta matéria, se for ao Plenário, seja lá apreciada.
_
•
De modo que e·u gostaria de registrar, com toda a ênfase, que não há
nenhum cerceamento de defesa O que a· Comissãq tem disponíve1, está à disposição do
Sr. Senador; e o que ela não tiver disponível, quem sabe seja a vantagem para a defesa._
O SR. PRESIDENTE (Mãrcio Lacerda) - Continua em discussão a
matéria. ·
O SR. COUTINHO JORGE -Sr. Presidente, peço·a palavra Para discutir.
O SR- PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Cóm a palavra o Senador
Coutinho Jorge.
.
.. _·
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Coutinho, V. Er me concede dois
minutos para fazer uma observação.
0 SR- COUTINHO JORGE- Pois não.
O SR. RONALDO ARAGÁO - O ·senador Dirceu Carneini foi muitopreciso em suas consideraçOes até me ajudou quando disse que está à disposição, mas o
que estou querendo é que a ComisSão me passe os documentos da Acusação.. Não estou
quer~ndo outra coisa. O que e·stou-qtteren-do é- que a Comissão me diga se os tem ou
não, porque, se não tiver, será uma fonnaHzação da defesa; se os tiver, vou defender
outra coisa. Não estou pedindo coisa independente.
__ _
Agora, se consulto os autos e __ nada há _a respeito, tenho que obter uma
certidão_da Comissão, declarando que esta não-tem os documentos; caso contrário ela
vai dizeÍ" que niio os possui. Ei.i que digo que não tenho; a defesa é que o faz. Quero o.
documento que comprove que não tenlio. E só isso.
_ _ _
___ ___ _
Agora, quandq pe)O para me infonnarem isso, e se passam oito diás,
dentro do prazo da defesa..• E 56 Isso. Não é outra coisa
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Continua cm discussãO.
Com a palavra o Senador Coutinho Jor~.
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente, St"s e Srs. Sefl!ldores, pelo
que percebi da defesa do Senador Ronaldo -Aragão ele questiona as acusações
inconsistentes nos autos do processo; e a sua grande argumentação é de que ele precisa
de prazo para a ·defesa, pela ausência de informações. A base das propostas de S. :e.xa
são estas: inconsistência das acusações. _Portanto, S. Er' pede não só os _prazos
regimentais, mas uma também uma suspensão do prazo de defesa. Foí issO que entendi
realmente com a grande tese das suas colocações.
. _ O _l~.elator fez su~ consideraçõ~ de forma clara, mostrando q_ue todos os
prazos regunentaiS fora~ e estão sepdo concedidos, mas alega que a sliSpensao-do prazo
de defesa não é possível nesta fase, porque ê preciso que o acusado apresente a sua
defesa a partir da qual, se for provada a inconsistência de uma série de acusações c a
ausência de informações, é até possível que, após a apresentação dessa defesa, scjJl
viável uma suspensão do prazo. Essa é a questão que queria confirmar com o Relator. E
isso mesmo?
--- - --- -Em função da auSência de informações, seria necessário, portanto, para ·a
defesa informações adicionais, por inconsistência nos autos. Mas o Relator mostra que
os prazos regimentais foram concedidos e que é preciso que a defesa seja apresentada e
que mostre o conteúdo dessas inconsistências e dessas incoerências e a ausência de
informações, o que vai ajudar a própria defesa. Em função desse relatório, é possível, a
posteriori, até a suspensão do prazo. É isso?
Muito ol;!figado.
_
-~~ _
-~ -~
~ ~~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- O praZo da Comissão é suspenso.
Isso· sesuramente vai acontecer porque a Comissão já_ acolheu, em principio, as
diligênctas solicitadas pelo Senador. E apenas as acolheu para procedê-las no momento
oportuno.
O SR- COUTINHO JORGE- A rigor, o que o Senador postula é que seja
. _~
._ _
.,_ ..
suspensa, neste momento do processo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- S. 'Ex8 está solicitando a suspensão
dos prazos de defesa, porque, inclusive por analo~ se é que pudéssemos adotar,
ontem, na Câmara, a· Comiss_ão de Ju~-Qça _r~jeitou rima solicitação exatamente dessa
natureza por 30 votos a 9. uma esmagadora maioria.
O SR. COUTINHO JORGE - Nesta fase de processo. Mas será possível,
na fase posterior da apresentação da defesa..
O SR. RELATOR (Dirceii Carnefro) -Sim, perfeitamente.
O SR- COUTINHO JORGE- Muito obrigado.
··
O SR- RELATOR (Diiceu Carni:iro)- Se bem que jã estã prá:ticamerite
assegurada essa hipótese, porque Já houve solicitação e houve acolhimento.
O SR- COUTINHO JORG)l- Sim. Muito obrigado.
7
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Eu só queria esclarecer, Senador Coutinho
Jorge, que, para fonnaçâo da defesa é preciso informaça.o. PC4io a informação no dia 10,
e a mesma me é dada no dia 18. Estou pedindo esse prazo da defesa. Para eu formar a
:~ :: ') FEDE R A L
defesa, tenho que ter a informação. Se peço a informação no dia 10 e a mesma me 6 :::omls•~~ ú~,~;~• c~rl. :JS do RJ.sf)
dada no dia 11, está tudo bem. Mas se eu peço a informação no dia 10 e a mesma me é
(P~::t• n..• 61i~CCJ)
'
dada no dia 18, só nesse período, já se passaram oito dias pam a forma~o da defesa. É
ILL,.'t_._,0'-'1..:---r='=,_
esse o prazo que quero; não quero outro prazo. O Regimento diz que, quando se faz a
~
dillgt!ncia, o prazo é suspenso. Esse é outro l?rocesso. Trata-se s6 dessa questão, porque,
para eu apresentar defesa, tenho que ter as Informações. Pedi à Comissão que me desse
essas informações. Em determinados casos, não se trata de informações, mas sim de

documentos. Esse é o problema.

.

No prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 20 ·dias, quando se faz a
diligência, a açã.o swpende o prazo. Esse é outro ponto. Para eu formar a defesa, tenho
que ter o prazo. O prazo regimental é de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. No
período de 15 dias, pedi que me informassem tal coisa. Por exemplo, peço a informação
no dia 10 e a mesma me é dada no dia 18; são citas dias sem que eu tenha essa
informação para a formação da defesa. É essa a discussão.
O SR. RELATOR (Direeu Carneiro) -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) · Concedo a palavra ao Sr.
Relator, para prestar mais uma infonnação ao Plenário.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
mais uma intervenção nesse sentido, para enfatizar esse aspecto.
Não poderíamos ficar navegando por tempos não previsíveis, por um
roteiro ou por uma nonna, porqu~ evidentemente, numa situação de contraditório
como essa que se está estabelecendo, as partes interessadas haveriam de soJicit:ar isso
indefinidamente, porque convém.
Nesse sentido, lamentaveliiJ,ente, essa conveniência não poderá ser_
atendida, porque ela não está expressa. E. uma invocação subjctiva que se traz, por
conveniência, por aspectos de interesse da defesa.
Também não creio que se possa alegar que uma demora de um certo
tempo para se resolver uma questão como a z:equ"erida, ·em que a Diesnlá se encontra
exatamente no meio do fluxo dos prazost_ vá P!Cjudicar todo o proce~o. Hã tanta
matéria para ser trabalhada que o processo não será prejudicado se s.e deixar uma ou
outra matéria para ser resolvida um pouquinho depois,. até porque tal demora acontence
num período que antecede bastante o prazo final._
Portanto, há tempo hábil para isso.
Nesse sentido, nã9 creio que, até agora, tenha havido qualquer
inconveni~ncia ou prejuízo para a defesa, pelo fato de alguns requerimentos não terem
sid,o atendidos instantaneamente. Portanto, o prazo existe e ainda está fluindo, e todos
os documentos requeridos já estão à dis~sição.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Continua em discussão o

parecer.

O SR. RONALDO ARAGÁO · Sr. Presidente, discordo um pouco da
posição do Senador Dirceu Carneiro. Por exemplo, cu poderia ale$ar o seguinte. Se um
documento é básico para a defesa c se é pedida a informaçao ou a cópia desse
documento para a formação dessa defes~ e se esse documento não é dado no curso
desses 15 dias, como se pode fazer a defesa?
É uma indagação que eu faço.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· Essa é uma hipótese à qual posso
responder com outra: e se ele for respondido, segundo a interpretação que dermos, e V.
Ex' discordar?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Mas, nesse caso, a questão gira em tomo
do documento.
O SR.. RELATOR (Dii"ceu Carneiro)- Creio que, por hipótese,- não é
possível prosseguir.
_
O SR.. RONALDO ARAGAO- Se tiver, não posso discordar.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Temos que pbjetivar. Não hã como
ficar, subjetivamente, criando situações. ..
O SR. RONALDO ARAGAO - Mas. Senador, não estou subjetivando;
estou falando de uma coisa real. Se não há o documento, a Comissão não pode dá-lo.
Não é verdade?
O SR. PRESIDENTE (Márcio Laeerda) - Continua em discussão o
parecer. (Pausa)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação do parecer será feita par escrutúúo secreto. :As cédulas de
votação encontram-se na cabine inc;Ievassável.
Antes de iniciar o processo de votação, gostaria de informar ao Plenário
que, apesar de o Regimento me facultar, como Presidente, o direito de voto, cm se
tratando de uma debberação relativa a um recurso contra um despacho da Presid!ncia,
imagino que seria absolutamente anti-ético que o Presidente votasse.
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Por esse motivo, a Presidência dá-se pOr impCdida de votai-, apesar de o
Regimento Interno facultar o voto ao- Presidente, em votação secreta. Ein votação
aberta, o Presidente vota para desempatar; em votação secreta, é-lhe facultado o direito
devoto.
Contudo, em se tratando de um recurso contra um despacho da
Presidl!ncia, é evidente que o Presidente se considera impedido de manifestar seu voto.
O SR. - s-r. Presidente, gostaria de obter um esclarecimento.
.
Como se deve votar? "Sim11 a favor do relatório e "não11 contra o relatório?
O SR. PRESIDENTE (Mârcio Lacerda)- O voto "sim" aprova o relatório
e rejeita a concessão de prazo; o "não rejeita o relatório e concede o prazo.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Mãrcio Lacerda) - O art. 51 estabelece que o
Presidente terá apenas voto de de_sempate nas votações extensivas, contando-se, porém,
a sua presença para efeitO de- quorum e podendo, em escrutínio secreto, votar como
qualquer Senador.
No caso, em se tratando de um despacho da Presidência, o Presidente se
considera impedido.
.
Todos os Srs. Senadores já votaram. A Presidência vai encerrar a votação!
Passaremos à apuração.
.
· Designo o Senador Coutinho Jorge para ~aceder à conta~m dos votos.
O SR. COUTINHO JORGE- Três votos 'sim" e um voto' não".
Com a presença do Presidente estabeleceo.Se o quorum.
O número de cédulas coincide com o número de votantes.
Foi mantida a decisão do Presidente e, portanto, rejeitado o recurso.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -Antes de encerrar a sessão,
gostaria de lembrar que fica mantido o despacho do ~iqente. O prazo para
apresentação da defesa escrita encerra-se no dia 13, próxima sexta-feria.
· P~ aos Srs. Senadores que, antes de saírem. assin~ o pare:cer.
Naâa mais havendc.a tratar, a-~esidência vai encerrar os--trabalhos.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14h42mio.)
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ÍNTEGRA DO EXPEDIENTE MENCIONADO NA REUNIÃO
Exmo. Sr. Presid'êtJte ·aa--cOmissão-- é;pecrai destffláda- à ínstniii~ a
representaçao da Mesa ao SenaCfo Fechárãl conrra_-_ o senâdo(·R:bNALbb
ARAGÃO.
...
_ -"~_

RONALDO ARAGÃO, Senador da RepUblica,
por seu procuradar·adiante-assin"àdo, vem, perante V._Exà., com fundéimerltO
no art. 35 do Regimento lritemO do Senado Federãi é-córó os arfS. :3°-e 4°
das Normas de Func•onamento da Comissão, REQUERER sejam realizadas
as seguintes diligências:
0

1. Ao Tribunal de Contas da União pa~
informar se recebeu a prestação de contas da Assocjação Beileficente
J.R.ARAGÃO encaminhada através do Ministério do Bem Estar Social. Em

casa

afinnativo,

informãT ó- CõrlleUdo

do Parecer e

os

seguintes

esclarecimentos :

a) Se o Ministério do Bem Estar exigiu
da citada Associaçao a presta~o- de contas da Subvenção recebida e se
orientou a Associação no sentido de prestar as contas;
_
b) Se houve_ desvio de recursos para
beneficiar o Requerente altavés de- pagamento de contas pessoais ou de
depósitos em contas-correntes de sua titularidade;
c) Se foi constatada attavés de Auditoria
Especial realizada pelO "(CU _na Associação antes da conciusão da CPMl do
Orçamento, alguma aplíCBÇãO de" - recursos oriundos da subvenção
orçamentária que beneficiasse diretamente o Requerente;
d) Se houve a restituição das
importâncias pagas ã empresa DINASA pela aquisição de ambulâncias,
devidamente corrigidas conforme recomendou o TCU na Auditoria realizada
- - -- ·-- · -- --- · · · ·- ·
na Associação;
e) Se o valor pago pelas ambulãncias foi
o menor preço encontrado pela Associaçao nas praças de Porto Velho,
Ariquemes e Cacoal;
f) Se a citada Associação encontra-se
inadimplente perante o TCU.
Caso
a
prestação
de
contas
encaminhada pela Associação nao tenha sido examinada pelo TCU, solicitar
a apreciação em regiJne de ura_ência para que seja emitido Parecer
indispensável à instrução da DEFESA vez que consta do Relatório Final da
CPMI acusaçao formal de beneficiamento indevido pelo Requerente, bem
como o repetido noticiário da irriprensa neste sentido.
2. Seja soírcitado à ReCeita Federal
pronunciamento ofíciflf sObre a evofu_çáo patrimomal do Requerente nos
UJtimos 05 (cinco; anos~ e se_ a ev.oiuçáo é compatível com os redimentos
declarados, e se foi constatada a omissão _de algum bem, inclusive de terreno
no município de Araranguá, (SC), com área de 276m2 , não declarados no
imposto de Renda.
- -- 3. Sejam respondidos todos os quesitos
formulados pelo Requerente- à Comissão de ConStitUição e Justiça,
constantes do item 2 da petição datada de 3 dã fevereiro p.fi., Cópia anexa.
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4. Seja informado ao -Requerente se a
Comissão Irá considerar os Relatórios das Subcomissões da CPMI do
Orçamento ou estará circunscrita ao RELATÓRIO FINAL, mencionado na
Representação da Mesa do Seõado Federal.

5. Caso decida, ouvida .- ComiSsão,
incluir os relatórios parciais, REQUER:

a)

Cópia

das

atas

e

das

notas

taquigráficas das reuniões que aprovaram os subrelatórios.

integrantes das

Subcomissões,

b) Informar os membros da CPMI,
que aprovaram e subscreveram os

respectivos subrelatórtos.

6. Seja fornecida cópia da Ata, da
gravação, e das Notas Taquigráficas da reuniêo da CPMI do o-rçamento que

deliberou sobre a convocação do Requerente para prestar depoimento
perante a referida Comissão;
7. Afinal, REQUER a prorrogação do
prazo para apresentação da defesa após a expiração do primeiro perfodo de
15 dias (art. 33, § 1° do RISF), e o deferimento da suspensão da contagem do

prazo do segundo periodo de 15 dias contados a partir do encaminhamento
ao Requerente das RESPOSTAS ao presente, tendo em vista a
itnprescindibilidade das infonnações requeridas para instrução da defesa
(Art.1', § 2'das Normas):-

-TermõS eri1 qiJEt
Pede e espera deferimento.
Brasilia, 25 de abril de 1994.

Sf N ft 00 FEDlRAL

a. _."''

c..,llliu El!~~elal (art,3UIIIl,I.SI'.)

::.~c

Exmo. Sr. Presidente da Comissão _de Constituição, Justiça e
CJdactama do Seriado Fedéral

Juntc.-!:>t.o, o:,m 03/02/94,
"/
S.íJ~ tflAM SARAIVA

José
RONALDO
ARAGÃO,
Senador da RepUbllca, tendo em vista o Parecer da Comissão
Olretora do Senado Federal encaminhado com o of. 073194 (eópia
anexa), vem, respeitosamente, perante v.ex-. REQUERER o
seguinte:
-

1. Vista dos Relatórios das Subcomissões, que
foram criadas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, na parte
de cada um que diga a respeitO ao Requerente, conforme deferido no
Parecer supra citado;
2. Diante das acusações contidas no Relatório Final
da CPMI, item 6.3.8., que diz respeito ao Requerente, vem requerer
cópia dos seguintes documentos e dados mencionados no item
referido:.
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a) Diz o Relatório Final (item 6.3.8) no§ 3° :
"As acusações dirigidas contra o Senador Ronaldo
Aragao peta economista José Carlos são de que o

mesmo não apenas sabia do esquema do
Orçamento, como também dele participava inclusive
freqOentando a residência do Deputado Joao Alves.
Ademais, diz o economista que o Senador Aragão
era presidente da Comissão de Orçamento quando
realizou-se o acordo entre os Poderes legislativo e

Executivo para a elaboração da proposta inicial para
o orçamento de 1992, com todos os vicias e
anomalias de que se revestiu aquela proposta".
Diante desta acusação, REQUER;

L Onde a prova de que o Requerente

'i'
qu" ..(;·

~

participava do "esquema" do Orçamento e de

frequentava a·-residêncra do Oep. João Alves.
(fornecer cópra)
ii. Onde a prova de envolvimento do Requerente
com o acordo do legislativo com o Executivo para
aprovação do Orçamento de 1992. (fornecer cópia)
b) Diz o Relatórto (item 6,3.8) nos§§ 4° e sg:
w§ 4°- Os indicfos analisados pela Subcomissão de
Emendas surgem da conexão_ entre o nome do
Senador e uma lista de Prioridades, relacionada a
usinas hidroeiétrlcas".
"§ 5° ~ D_eJato, na residência do economista foram
encontrados documentos e nestes referências a
pedidos de descontingendamentos para diversas
obras".
Diante da acusaçãO REQUE.R:
L _Quais os indicias encontrados pela Subcomissào
de Emendas que indicam a conexão acima
apontada; (fornecer cópia)
ii. CópiaS "dOs doCumentOS com pedidos de
descontingenciamentos para as obras menclonadas
nas aUneas A a E do § 5g;
iii. Cópias dos documentos que comprovem as
conexões apontadas nas alíneas B e E do mesmo §

s•.

c) Diz o Relatório (item 6.3.8), § 11g:
"A mesma Subcomissão de Emendas desta CPMI,
em suas investigações, esclarece também sobre os
documentos apreendidos na residência do Sr. Ailton
Reis. Nesse caso, embora não relacionado o nome
do Senador Aragão, foram encontrados documentos
mencionando diversas obras paras as quais o
partamentar apresentou emendas":
Diante da acusação, REQUER:
i. Cópias dos documentos em que aparecem
mencionadas as obras para as quais o Requerente
apresentou emendas e a prova da conexão entre a
apresentação -das emendas e a empreiteira do Sr.
Ailton Reis, _conforme alineas A, B e C do § 11° ;
d) Diz o Relatóno (item 6._3.8.),-§ 15g;
"Foram apresentadas tam~ém outras emendas~
,
reforçando o nexo de causalldadde entre a ação \e\,·.·
grupo 1unto à Comissão Mista de Orçamento e o
endereçamento de recursos a determinadas <>bras".
Diante da acusação, REQUER:
i. Cópia dos documentos que comprovem o nexo de
causalidade no referido
§ e das prO~ás que
apontem os ilicltos.

SENADO FEDERAL
CemlniG Üfi•CIII (an. 33 do ltJ.sf)
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e) Diz o Relatório (item 6.3.8.). § 16;
"A Subcomissão de Emendas adita a estas

informações. por si de bastante relevo, outra,
relativa a emenda para obra do Hospital Cacoal,

com indícios de superfaturamento, com a liberação
de recursos através da Emenda n° 038075-0, de
autoria do Deputado José _Geraldo Ribeiro, para o
Orçamento de 1992, e através da emenda de lt'
051758-3, de autoria do_Senador Ronaldo Aragao,
para o Orçamento de 1993".
Diante das atirmaçQ.es. _REQUER:

i. Cópia- da prova de que houve indicias de
superfaturamento na obra do Hospital de Cacoal

(RO);
ii. Cópia da prova de _que a construção do Hospital
de

Ca~l

ENGELPA;

(RO) está sendo _realizada pela empresa
_

iii. Côpia da prova de qUe a empresa ENGELPA
pertence a um primo do Requerente.
f) Diz o Relatório (item 6.3.8.), § 26°;
"Houve ainda a aquislçao, em 06.06.93, de três
ambulâncias Fiat Elba da empresa DINASA ~
Sociedade Autom_otiva L.tcta. Embora confirmado o
pagamento
à empresa vendedora, essas
ambulànctas não foram entregues à entidade".

Diante da_ afirmação, REQUER:

'•

i. Cópia do ReciPo _ de pagamento das três
ambulâncias e do documento de condição da
compra das ambulâncias.
g) Diz o Relatório (item 6.3,8.)_, .§ 27° ;
"A Subcomissão de __Eroendas, com propriedade,
recorda~nos que Senador Ronaldo Aragão é
quo_tista_da empresa DINASAl'. •,.r~
,c~

' ,

Diante da afirmação, RJ;QUER.
i. Cópia da prova de que o Requerente é sócioquotista da empresa DINASA.
h) Diz o Relatôrio (item 6.3.8.). §§ 28° e 29°:
"§ 28° - Continuando: a prestaçao de contas dos
recursos recebidos pela Fundação J.R. Aragao não
foi apresentada até a presente data, o que deveria
ter ocorrido até 28 de fevereiro de 1992. Nesse
caso. estranha-se também a omissão do Ministério
do Bem-Estar Social que_não_exiglu providências da
entidade inadimp!ente, conforme preceitua o an. 84
do Decreto-lei !1° 2Q9, de 1967".
"§ 29° ~ Por fim além de os recursos terem sido
aplicados em finalidade diversa da que determina a
referida Lei n° 4.320/64, é mister notar que a
transferência para a Fundação J.R. Aragão,
entidade da qual faz parte, como Primeira
Tesoureira, Rozane Maria Aragao Melo, esposa do
Senador, ocorreu quando a entidade ainda não
estava organizada ou em "condições de regular e
satisfatório _ f_unc1onamento", .. nos dizeres dos
auditores do TCU. Esse ilicito fere a artigo 60 do
Decreto n° 93.872, de 1986, através do qual se
exige exatamente a regular funcionamento para que
as verbas sejam liberadas".
Diante das afirmações, REQUER:
L Informação sobre quais os documentos da
Subcomissão de Subvenções baseou-se para
batizar de FUNDACÃO J,R. Aragão a Associação
Beneflclente J.R Aragão? (fornecer cópias)

,,.b-.. '. .,

(·'"""'"'"
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ii. Informação sobre quais os documentos em que
baseou-se a Subcomissão de Subvenções para

atribuir

responsabilidade

R~uerente

ao

pela

prestação de contas da FUNDAÇAO(?). (fornecer
cópias). caso contrario, mencionar o fundamento

legal para a obrigaç:ío e responsabilidade do
Requerente na prestar;ao de contas.
iii. Cópia do documento em que se baseou a
Subcomissão de Subvenções para afirmar que
ROZANE MARIA ARAGÃO MELO é esposa do
Requerente.

Hii. Informar se a Subcomissão de Subvenções, em
seu Relatório, fez referéncia ao Relatório do TCU na
parte em que menciona que a entidade "~
aplicando
os
recursos
regularmente
com
transparêncra
e cumnnndo suas finalidades
assistências não haveruio mdicias1fe desvios"
i) Diz o Relatório (item 6.3.8.), § 32°:
"A Subcomrssao de Património e Assuntos Fiscais
relata a existêncra de denúncias de que a empresa
Algonorte, em Cacoal, Porto Velho, de propriedade
do Senador e lendo por sócios a esposa deste e o
BANESPA, estaria funcionando com recursos da
SUDAM. Essas denúncias não puderam ser
investigadas com profundidade".

Diante da denUncia, REQUER·
i. Cópia do documento em que se baseou a
Subcomissão de Património e Assuntos Fiscais para
afirmar que a empresa citada e _de propriedade do
Requerente.
ii. Informar qual o fundamento legal impeditivo da
participação -aclonária da referida empresa, da
esposa do Requerente e do BANESPA.

3. A juntada de instrumento de mandato incluso em
que é conslitufdo procurador do Requerente o Dr. Joao Agripino de
Vasconcelos Maia, a quem são conferidos todos os poderes para o
exercfcio do direito de defesa dos seus interesses junto a esta
COmissio, ficando, desde logo, autorizado a ter vista conforme
requerido no item 1. e a receber as cópias dos documentos e
intonnaçOes requeridas no item 2.

4. Caso não seja possível o atendimento total ou
parcial do quanto requerido nos itens ·1 e 2, seja certificado o motivo
da impossibilidade e prazo em que poderá ser atendido.
Termos em que
Pede deferimento

Brasilia21e fevereiro d~ 1994.

~/.-.kLJ!

José RONALDO A~O

ll
l
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PARECER
Sobre

requerimento__ de autoria . do Senador
de prorrogação do prazo de
defesa e realização de diligências.

RONALDO ARAGÃO

I - Relatório
Em cumprimento ao despacho de fls.
, vem a es'ta relataria,
para pronunciamento, requerimento do Senador RONALDO ARAGÃO,
devidamente subscrito pelo seu procurador e dirigido ao Presiâente da
Comissão Temporária destinada a instruir a Representação da Mesa do
Senado Federal contra aquele parlamentar, ora em tramitação, contendo
pedido de realização das diligências que especifica, pedido de prorrogação
do prazo para apresentação da defesa após ·a expiração do primeiro periodo
e, bem assim, de deferimento da suspensão da contagem do prazo do
segundo período de quinze dias que deverão ser contados a partir do
encaminhamento ao requerente das respostas ora solicitadas.

II- Voto
A peça · apresentada pelo procurador do Representado,
conquanto ·ainda dentro do prazo estabelecido pelo art. 33, § 1•, do
Regimento Interno do Senado Federal, não é a defesa escrita, mas apenas
requerimento de diligências ··e pedido de prorrogação e suspensão de prazo.
As diligências requeridas não são justificadas, alegando-se apenas a
"imprescindibilidade das informações requeridas".
Dentro do espírito da ampla defesa ao acusado, não há qualquer
óbice à prorrogaÇão do prazo por mais quinze dias. Não cabe nesta fase,
porém, a realização de diligências. A mencionada defesa escrita deverá
apresentar o pedido de diligências, demonstrando a sua necessidade e, se o
acusado entender necessário, alegando as falhas que porventura localize nas
provas coletadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Nos termos do art. 1•, §§ J• e 2•, combinado com o art. 4•, §§

J• e 2°, das Normas de Funcionamento e Roteij:o desta Comissão, os
pedidos de diligências serão apreciados pelo Presidente após o recebimento
da defesa escrita, juntamente Mm as diligências entendidas necessárias pela
própria Comissão.

Finalmente, cabe notar que. se o acusado ou seu procurador
entenderem de modo diverso, assiste-lhes o direito_ de_ apresentar recurso ao
plenário da Comissão, no prazo de cinco dias e, se a Comissão entender de

modo diverso, o novo prazo de quinze dias começará novamente a correr,
ficando assim garantida a mais ampla defesa.

III - Conclusão
Em face de todo o exposto, opinamos pela prorrogação do
prazo de apresentação da defesa por mais quinze dias como requerido.
Entretanto, o exame do pedido de diligências somente poderá ser realizado
na fase própria, ou seja, após a apresentação da citada defesa escrita,
ficando prejudicad.o o pedido de suspensão do prazo da prorrogação.

SENOOO FEDERAL
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Finalmente, entendemos que nada obsta ao atendimento cja vista dos
documentos mencionados nos itens 5 11a1\ 5"b" e 6 do reri · · ento, uma
vez que esta providência não se constitui em realização de d·. gê ias ..
Sala da Comissão Temporária, em 28 de abri de I

4.
;/

SENtl.OO rc:OE.RAL

DESPACHO
Com fundamento no parecer do Senador DIRCEU CARNEIRO,
Relator, constante dos autos, DEFIRO o pedido de prorrogação de.prazo
para a Defesa Escrita, nos termos do art. 33, § 1", do Regimento Interno do
Senado Federal, constante do requerimento de fls.
apresentado pelo
Representado.
DEFIRO, ainda, vista dos d 0cl)l)lentos.mencionados nos itens 5

"à"·, 5 "b" e 6 ·do requerimento.

O pedido de · · diligências, . também apresentado pelo
Representado, será apreciado na fase própria, em conformidade com. o ait..
33, § 2", do Regimento Interno do Senado Federal, e o art. 4" das Normas de
Funcionãrl:ienfu e Roteiro aprovadas pela Comissão Temporária, razão pela
qual fica prejudicado o pedido de suspensão do prazo de prorrogação na
forma como pleiteada.

Cientifiquem-se O Represent~o, s~ procurador, ~s melnbros
da Comissão e a Mesa do Senado Federal do teor deste despacho e do
parecer do Relator.
Sala da Comissão Temporária, em ii! de abril de

Senador
Pres
te

!994.
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Exmo. Sr. Senador· Pi'esiâente da Comissão Especial destinada a
instruir a Representação da Mesa do Sénado Federal contra o
Senador Ronaldo Aragão.
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José RONALDO ARAGÃO, Senador da
República, vem, nos autos da Representação stn• -94, inconformado
com o despacho exarado por V.Ex". em 28104194, apresentar
RECURSO ao plenário da Comissão, com fundamento no art. 4°, §
2°, das Normas de Funcionamento e Roteiro dessa Comiss~o, pelas
razões de fato e de direito articuladas a seguir.
1. o despacho de V. Ex". fundamenta-se no
Parecer e Voto do eminente Senador DIRCEU CARNEIRO, relator do
Processo de Instrução, em resposta a Requerimento do Acusado em
que são solicitadas diligências e lnformaçoes indispensáveis e
imprescindíveis à apresentação da "defesa escrita".
2. De plano, poderá verificar a d. Comissão
que diligencias são as requeridas nos itens 01 e 02 do
Requerimento. Os itens 03, 04, 05 e 06
dizem respeito a
Informações e cópias sobre documentos julgados necessários à
instrução da própria defesa. Portanto, o indeferimento de realização
de diligências poderia abranger , apenas, os itens 01 e 02 referidos e
não os demais.
3. Também será de fácil aferição notar que
nem no Parecer nem no Despacho há quaisquer referências aos
itens 03 e 04 do Requerimento datado de- 26!4/94, que foram
simplesmente ignorados , sendo de notar que o pedido do item 03 já
fora apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ- que, em despacho fundamentado e constante deste processo,
afirmou , expressamente, que o requerimento deveria ser
reapresentado na fase de instrução do processo, perante a Comissão
Especial, dentro da obediência ao principio da ampla defesa. Quanto
ao item 04 acima citado é impreScindíVel a resposta precisa, pois a
defesa necessita balizar o seu procedimento.
4. A verdade é que, desde a conclusão da
CPMI que inclui o nome do Recorre.nte no rol dos qu_e teriam .se

beneficiado com o dito esquema da Comissão de Orçamento, até a
data presente, não se ensejou ao Recorrente a menor chance de
produzir provas que se contraponham às acusações
completamente destltuldas de fundamento. Desde a Mesa Diretora
que não quis avançar·na análise da pertinência da acusação até à
atual Comissão, que se nega a atender ao pedido de informações e
esclarecimentos sobre o conteúdo preciso das acusações, toma~se
absolutamente inviável a apresentação de uma defesa precisa e
consistente em contraposição a uma denúncia tão vaga quanto
inconsequente. Oe duas, uma : ou as acusações são destituídas de
amparo e fundamento que não resiStem à menor análise ou há
vontade expressa de oferecer a premio a cabeça de um Senador,
custe o que custar.
5. Com efeito, as diligências requeridas nos
itens 01 e 02 são indispensáveis à instrução da defesa escrita
porquanto dizem respeito ao pronunciamento oficial do Trtbunal de
Contas da União e da Receita Federal sobre a prestação de contas já
efetuada pela Associação Beneficente J.R.Aragão, inclusive com C"'
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esclarecimentos sobre a aquisição de ambulâncias, e sobre a
compatibilidade entre a renda e o património do Recorrente.

-

6. É evidente que torna-se cerceamento de
defesa prejudicial ao Acusado a negação de atendimento das
diligências e do pedido de informações vez que, conforme o
Regimento Interno do SF e as Normas de Funcionamento dessa
Comissão, o Acusado tem a oportunidade processual de falar apeilas

uma vez, através' da apresentação da defesa escrita, voltando a
pronunciar-se somente após a apresentação do Parecer conclusivo
dessa Comissão, não havendo como no processo penal as alegações
preliminares e finais.

7. A prevalecer o indeferimento estará
fatalmente caracterizado o procedimento inquisitorial que se
pretende imprimir ao processo para findar em condenação inapelável.
Estará violado o princípio da contrariedade e o da ampla defesa, até
o momento não exercitados pelo Acusado, independentemente de
sua vontade .

s. É preciso que fique bem claro à esta
Comissão que o Recorrente não deseja, nem nunca desejou
procrastinar o processo. Pelo contrário, o tempo que dura já foi
bastante para trazer-lhe sequelas e prejufzos irreparáveis. O que

deseja, simplesmente,. é que lhe seja assegurado o
constitucional da ampla defesa e do contraditório.;

direito~

1
I

.
SENADO FEDERAL

DIANTE DO EXPOSTO, REQUER :

C1aluio !!spect•t (lU, 33 <lo R,I,Sf.)
(P.u,;lf ~ IJIJN-CCJ}

a) Reconsideração do despacho de V.Ex•.
no que foi denegado , ou caso contrário, submeter à elevada
consideração do Plenário da Comissão;
b) Pronunciamento oficial da Comissão
sobre o procedimento processual para o exerclcio da defesa, i.e.,
apresentaçao de defesa prévia, no prazo regimental, e após a
realização das diligências, prestação de ínformações e
depoimentos, apresentação de defesa final, ou simplesmente a
apresentação de defesa escrita •

aa:-t: $1;.

c) Caso o pronunciamento da Comissão
seja o de adotar o procedimento cogitado na primeira hipótese
da alinea anterior, o Recorrente apresentará a defesa prévia no
prazo regimental e, após as diligênclas,depoimentos e
informações atendidas, apresentará defesa final, em prazo fixado
por esta Comissao, antes do Parecer do Relator; caso adote o
procedimento da segunda hipótese, REITERA o pedido de
provimento do RECURSO para o atendimento dos itens
denegados no despacho recorrido, com a consequente
suspenslio do prazo para a apresentação da DEFESA ESCRITA.
.
Termos em
provimento do presente Recurso•.

que

pede

e

espera

o

Brasilia, 03 de maio de 1994.

$E i! .. ' .. ',.

~

1'-L

Túlio Augusto

-

-~~

eiva de Moraes
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SENADO FEDERAL

PARECER
Sobre Recurso apresentado pelo
Senador Ranaldo Aragão ao Despacho
de 28 de abril de t 9'-J4 do Presidente da
Comissão

Relator: Senador DIRCEU CARNEIRO
Tratà~o ·presente- parecer ae- recurs~o apresentado pelo Senador
Ronaldo Aragão _a despacho exarado pelo Presidente desta Comissão, Senador
Márcio Lacerda, em 28 de abril último, deferindo parcialmente o requerimento
encaminhado por aquele ilustre Senador no dia 25 de abril. Nos termos do art. 4',
§ 2°, das Normas de Furicionaménto e Roteiro, cabe recurso de ato do Presidente
ao Plenário da Comissão. que decidirá etn definitivo.
Inicialmente, deve~se verificar que o requerimento Solicita- a
realização de diligências, prorrogação do prazo para apresentação da defesa
escrita do representado e vista de diversos documentos. Finalmente. pede que- o
prazo de defesa. além de prorrogado, seja suspenso para a realização das
diligências solicitadas.

O despacho recorrido defere o pedido de prorrogação de prazo,
razão pela qual a ele não se atém o presente recurso.- limitando-se aos demaiS
requerimentos. Cabe a análise em detalhe de cada um destes.

l. Reconsideração do despacho no que negou o requerimento
1.1 Realização de diligêni:ia.f

Nos tennos do art. 4° das_Noril!aS g~ Funcionamento e_ Rotei:t:Q Qest~
Comissão (NFRC), dúrante o prazo ·de defesa, o acusado poderá requerer
diligências. Contudo, ao se analisar este dispositivo conjuntamen-te com á art. 1_0 ,
§§ I o e 2', das referidas NFRC. que determina a suspensãÓ do prazo dos
trabalhos da Comissão para a realização de diligências, combinado_ com o art. 33,
§ 2°, do RegimentO Jntemo do Senado Federal, percebe-se que. emb_ora
solicitadas durante prazo da defesa, as diligências realizam-se somente mais
tarde, após o término deste prazo. De fato, existe, aqui, forte analogia co~m o

o

·-;;<r'
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processo judicial, onde o réu formula em sua defesa a lista de provas que
pretende empregar e as diligências que requer, embora só mais tarde estas

venham a ser realizadas.
Assim, as diligências pedidas pelo Senador· em séu-requeiíniento
devem certamente ser leVadas em consideração, mas no devido momento -apôs
o prazo de defesa. Destarte, fica prejudicado o pedido de suspensão do prazo de
defesa para a realização de diligências, já que estas somente se efetivarão após o
encerramento deste prazo.

1.2. Respn.<ta.• ans quesitos apre.<entadns à CC:!
Em petição datada de 3 de fevereiro último, o Senador Ronaldo
Aragão apresentmi requerimento de informações à Comissão de Constitúição,
Justiça e Cidadania, que, à época, decidia sobre a admissibilidade do pedido de
cassação de seu mandato por falta de decoro. Naquele requerimento, o Senador
solicitava, além da juntada do ato de constituição dti seu procurador, vista de
diversos documentos utilizados pela CPMI e que fossem apontados quais
documentos embasavam as conclusões do relatório final em trechos que
especificava.
A vista de todos os documentos coligidos e utilizados pela CPMI, no
que dizem respeito ao Senador, já foi deferida e de fato vem ocorrendo, inclusive
estando assegurado o fornecimento de cópias dos documetnos indicados pelo
representado ou por seu procurador. Restam, assim, os pedidos de infonnação
referidos.
No procedimento ora seguido pelo Senado Federal para julgar se o
Senador Ronaldo Aragão fhltou com o decoro parlamentar, pode-se fazer uma
analogia com o processo penal comum, coJn as devidas precauções. Naqt!Cl~,
~- .
como neste~ inicia.;se o prOcesso -com uma peça acusatória. No processo penal,
esta peça será; via de regra, produzida pelo Ministério Público; no procedimento
desta Comissão, a peça acusatória é a Representação formulada pela Mesa do
J
Senado federal, informada pelo relatório final da CPM]. Levando-se além a
"
analogia, pode-se considerar esta Comissão como o jüiz de instmçãotj
d
processo, que avalia as proV.s apresenta.~as·p.or ambas as partes; a decisão fii13l,
.•
entretanto, caberá a outro órgão- lá, o JUn, aqm, o Plenáno do Senado Federal
·

r{\

.i..!

No processo penal, o fonnulador da peça átusatória procura' ·
fundamentá-la cuidadosamente, fazendo sempre as relações entre suas afinTJações
e as proV.s que as informam. Se a defesa entende que tal procedimento não foi SENADO FEDERAL
.
• • fimaJ da CPMJ . ca be- JJ1e contestar Com"lliaftp~~~~lhrt.~3doRI.sF)
segut'do. à nsca
na eJaboração do reJatono
(P•/?~1 :
aquela peça, demonstrando suas supostas falhas, no intuito de convencer a
(lo.~+Jf.lO<:_J::f'-'~=-._Cõmissão da veracidade de suas afirmações.
Após pesar, criteriosamente_. as alegações do relatório final da
CPMJ, as alegações da defesa, bem assim as provas já produzidas e as que
vierem a sê-lo durante a instrução, esta Comissão, afinal, formará seu
convencimento e emitirá parecer (art. 33, § Z', RISF). Pédir que ·a Comissão
pronuncie-se antes mesmo da apresentação da defesa se julga que tal prova atesta
ta] alegação do relatório sena· não- ·apenas prematuro, corno constitüir-se-ia em
verdadeiro atentado ao principio do contraditório, base essenCial da ampla defesa.
De mais a mais, um pronunciamento desta Comissão, neste momento, sobre que
provas levar em consideração equivaleria a afastar a possibilidade de apreciação
de outras provas presentes nos autos, mas não_ relacionadas na resposta.

c?· ·
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Assim, cabe a estáLómissão facultar ao Senador Ronaldo Aragão o
acesso a todos os documentos coligidos e produzidos pela CPMI: mas se toma
descabido exigir-se desta Comissão uriljuízO de valor sobre provas, por consistir
em verdadeiro julgamento antecipado, ferindo, inapelavelmente o direito de
ampla defesa do acusado.

/.3. Jn.formaçlfn se a C'oiliisslfo irá COnsiderar os rc/alúrios das Suhc:omi.\'.\'iJe.~t
daCPMI
Segundo a Representação encaminhada pela Mesa do Senado a esta
Comissão, ·ó relatório final da CPMI acompanha aquela peça processual inicial,
constituindo-se em parte fundamental daquela representação. Conforme o
sumário daquele relatório, os relatórios das subcomissões integram o _item 7 do
volume V, embora constem em apartados. Porém, eventuais acusações constantes
destes relatórios parclaís não serãó ·con-Siâeradas,- sempre que não constarem do
relatório firlal, jâ qt1e este é O (mico documento aprovado pelo plenário da CPMI.
Contudo, a documentação colhida pelas Subcomissões informará as acusações
constantes do relatório final.
Assim, em que pese não caber a esta Comissão a interpretação da
peça inicial, neste momento, presta-se este esclarecimento ao representado, a fim
de lhe ser garantida a mais ampla defesa.

2. Ocasião de produção de provas

4

Nos itens 4 a 7 do recurso, o Senador Ronaldo Aragão afínnn estar
s~ndo ~~rceado em seu direito de ampla defesa: em decorrência do que _alega ser ·
Sistematica negação de seus pedidos de mformaÇ'ões e da ausenCia do·
.
··
oportunidade de produção de provas.

,/, .
.

J.Y

Com a devida vênia, as ponderações do Senador não procedem.
Inicialmente. deve-se notar que o julgamento da acusação que lhe é imputada não
se esgota nesta ComiSSão. Ao· COiitrário. esta COíriissãp_-é ápenas·umá etapá:·em
wn processo que se -irtiCiou na Mesa Diretora do Senado Federal e que será
concluído no Plenário desta Casa. Não é correta a afirmação que ·à defesa caiba
manifestar-se apenas em uma ocasião. Conforme o art. 33, § 1', RISF, o
representado tem direito ao prazo de quinze dias. ora prorrogado. para apresentar
sua defesa escrita. Após a deliberação da Comissão, haverá novo prazo de
defesa, então de dez dias improrrogâveis, para ·a manifestação do acusado sobre o
parecer da Comissão, de acordo com o art. 33, § 3', RISF. Além dessas ocasiões,
o Regimento (art. 34) e as próprias Normas de Funcionamento e Roteiro da
Comissão (art. 3', paragrafo único) prevêem a possibilidade de, a qualquer
momento, a defesa manifestar-se, oralmente ou por escrito, -no decurso dos
trabalhos.
Finalmente, o próprio Senador Ronaldo Aragão já juntou provas e
alegações de defesa aos autos, como se pode ver facilmente pelo exame do
volume processado.___Collclui-se, assim,' que o princípio da ampla defesa está
sufioientemente amparado pelas normas e pelos atos realizados até agora por esta
Comissão.
Inobstante as considerações acima, nada impede o Senadot valendo-se de suas prerrogativas como cidadão e parlamentar - de produzir,
pessoalmente várias das diligências que requer, como a solicitação a outros
órgãos de documentos e pareceres técnicos.

!
'
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3. Informação sobre apresentação de defesa
O último pedido do Senador Ronaldo Aragão em seu recurso-é uma
solicitação de infonnação sobre o pi"ocedimento processual para o exercício da

defesa. Conforme citado anteríormente, e de acordo com o att. 3', parágrafo
único, das NFRC, o Senador poderá, a qualquer tempo. encaminhar documentos

e provas a esta Comissão.

-:~-

--- -·

---

'

Note-se, porém, que, consoante o-art. 1', §§ I' e 2', das NFRC, o
prazo para a emissão do parecer por esta Comissão começa a contar a partir do
encerramento do prazo da defesa escrita,_ e_ só s~ inte:rrompe para a realizaçãn de

diligências. Não há preVisão de suspensão do prazo da defesa do acusado. Assim,
nesta fase processual, novas considerações do Senador Ronaldo Aragão poderão
ser encaminhadas à Comissão, mas não haverá suspensão dÚs trabalholp
produção destes documentos, nem fixação de prazo para sua realização

'

Conclusão
Face às considerações acima, concluímos:

.,..

J0

J

SE NA o o FEDERAL
Comln!o

Et~c::t;,l (111. 33 da

(P~oaco•

a. pela reiteração dos termos do despacho recorrido, no que se refere

R.l.sFJ
n.' r:.z:-.,;;.1)

fo ....!:f.(Jf(,c~""'--

aos pedidos de diligências, q"tie-,sóniente serão apreciados no momento processual
oportuno;
"
··· ·
b. pelo indeferimento da prestação das informações solicitadas à
CCJ em 3 de fevereiro - e noVaiTiente requeridas em 25 de abril sob a designação
genérica de diligências .:. que' poderão ser-- obtidas pelo representado e seu
procurador mediante pesquisa nos autos;
.
c. embora não caiba a esta ComiSSão manifestar-se sobre a peça
_inicial do processo neste niomenlo, no intereSse de garantir a mais ampla defesa
-do acusado, por certificar que os relatórios _das _subcomissões; embora parte -

·integrante do relatório linal da CPMI, não serão considerados como peças
'acusatóJias;

d. com relação ao -item 11h 11 do recurso-- iilobstante Constituir-se em

.

·novo pedido e não. em .recurso ao despacho do Presidente _desta Comissão • pela
· ' "adoçi!o das considerações tecidas nos itens 2 e 3 desta peça; "I
-, "' •... - ..

.

. e. p~lanãosuspens~odo prazo ~rt·

}IA
'
/!

Sala da ComiSsão Temp.crrnn ,

---

.

'
Senador DIRCEU CARNEIRO
Relator

SENliDQ fE.OERAL
C.Omlldo ft~~:l~l (ar I. 33 do R,lSFJ
. (~-~~~}n,'(IIJ9-C~~.

ls ...
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA

&• REUNIÃO, EM 25 DE MAIO DE

1994

As 09 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Mãrcio Lacerda
Dirceu Carneiro
Magno Bacelar
Jônlce Tristão
O Representado: Senador Ronaldo Araglio
O Advogado de defesa: Dr. TOiio Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE (Má~c;io ~cerda) - A lista de presença acusa o
Srs. Senadores: o Sr. Presidente e o relator.
·
_ ,Declaro aberta a reunião.
·
Registro a presença do advogado_ 'do Senador Ronaldo Aragão;. Dr. T6lio
····
·
· · .
Augustó Neiva.
· ' ' Apesar de não haver quOrum; o§ 1° do art. 148 do Regimento Interno
comparecimentod~'.J

diz:

-

No dia previamente design8d0, se não houver número para
dehberar, a comiSsão parlamentar de inquérito pode@ tomar depoimento
das testemunhas ou autoridades convocadas, desde qôe estejam presentes
r;> Presidente e o relator.*
. . _
_
.
' · ' Portanto; mesmo não 'havendo ·número regimeritã.I, real,izaremos a reunião
de audiência do Senador Ronaldo Aragão.
Sobre a mesa, expediente que será lidO pelo Sr. SeCretário~

E lido o seguinte

· ·
·
·
EXPEDIENTE
.'
'
. .
'
' ~ustificativa de ausência-Sehador Raimundo Lira.)
' Ofício- Senadores-Carlos Patrocínio e Ney Maranhão.)
Ofício de substituição de assessores.)
Oficio do Senador Humberto Lucena.)
Atas do Presidente da Comissão Temporária.)
Oficio ao Ministro Rubem Ricupero.)
Oficio à Ministra Elvia l.ordello CasteJJo Bram:o. *)
' · SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -A presente reunião destina-se a
.tOmar' depoinlento do Senador· Ronaldo Aragão, em atendimento ao requerimCnto · · ·
formulado pelo nobre Relator e deferido por esta Presidência
541.)
·
·
Solicitaria à imprensa que pennanecesse no fina do plenário, a fim de não
tumuJtu~r os ,ti:Rbalhos desta Conpssão.
.
.
. .
. •.
. _ ... Sobre a. mesa, requerimento do Senado~ Ronaldo Aragão, vazado nps
segumtes termos:
.
.
'. ·
José Ranald.a Aragão, Senador da Repíiblicil; par seu pracunidar ·
ln fine assinado, vem, perante V. Ex" e a digna Com1ssão Espé:éial, com
• ,
fundamçnto nos qrts. 34 e 190, parágrafo :único, e art. 197, inciso I, alínea c
1
, , c: inciso II, do Regimento httemo do Senado Federai, expor para, afinal, .

\fls.

requerf~°F~i~~~~d~

d~ Cã~issão spe~- a~~~

r\/

.,.
-a- reuniãO
..
Es
ezict.·a; . , para tomar o dePQímento do representado em 25/05/94. _.
.
.
\
II - As reuniões da Comissão .Especial, destinadas a instruir o
·
, , pro.cessq. de perda de mandato, de_verit rf~li:lflr-Se Seáetam~rite e· suaS
deliberações devem ser tomadas em escrutmto secreto.
~
·· ::q:r_- Este é o entendimento do Senado Fedei'al vis-à-vis às normas ·
estatuídàs pelo Regimento Interno que disciplinam a espééie.
Decorre também de decisão do Plenário desta Casa, tomada no
• , precedente imediatamente anterior, que o foi o processo de ptfTda de
mandato. do então Senador Wilson~·
.
·
IV - O Diário da Congresso Nacranal publica, em EdiÇão de 11 de
abril de 1975, seção II, páçina 0953 e seguinte, o requerimento do referido SENADO FEDERAL
. Senadór .e o parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça e c.aaa. bJHicl•ICift.aaHIU.SF.)
Cidadariia, aprovado pelo Plenário do Senado Federal, em que foi
(Pmcw :=-s•;t.t-cc.»
disciplinada a tramitação do processo l~gis1ativo para perda de mandato,
f!L
~~ Z
t
ref..:
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tanto na fase _Preliminar quanto na de instrução, promovida pela
Comissão EspeCJal.

Assim diz o parecer da CCJ, da lavra do eminente Jprista, Senador
Accioly .Filho:
.
E que se distinguem perfeitamente duas fases no procedimento de
perda de mandato: uma que vai da representação até o seu recebimento
pelo Senado ~ outra que começa da .constituição da Comissão Especial e
vai até a votação do projeto de :resolução.
Na primeira fase o Senado ainda não é chamado a deliberar ou a se
manifestar s_obre a perda do mandato do Senador. Mas decidir sobre se é
caso de se instaurar o processo para a ·apuração de fatos que podem dar
causa a essa perda
.
Recebida a representação e constituída a Comissão Especial,
começará, então, a. fase do contraditório. Aí, sim, se está iniciando a
instrução da matéria, como estã escrito Iio art. 37 do Regimento Interno,
que disciplina os§§ 1° e-3° desse mesmo artigo e mais o art. 38.
.
ESta Comissão Especial obterá reuniões e deliberações secretas,
porque assim dispõe o Regimento (art. 39, § 154; art. 220, § 4°, do livro).
Basta cotejar os artigos mencionados no parecer sus transcrito, que
foi aprovado pelo Plenário do Senado, db Regimento Interno daquCia
época, com os do Regimento de hoje, para que se verifique que não houve
qualquer altera~o que ense1·asse mudanÇP. de l?rocedimento, em virtude
da jurisprudênCJ3. finnada pe a Casa para a tramitação da matéria
Os arts. 39 e 154, § 4°, e 220 do Regimento Interno do Senado
Federal, de 197~, _corr~sponde exa,tamente aos arts. 35, 133, § 4°, e 197•
do Regimento Interno do Senado federal, em vigor.
.
.
VD- Ora, se a decisão do Plenário do s-enado Federal, tomada à
luz dos mesmos dispositivos regimentais sobre o caráter secreto das
sessões e das deliberações da Comissâo Especial, somente outra decisão
. dq Plenário poderia modificar o prOcedimento a ser obedecido por esta
Comissão.
Os Regimentos são ~ais sobre o assunto. As normas de
funCionamento, que também sao praticamente iguais, são omissas sobre a
questão.
Assim, não se Pode alterar o processo de tramitação estabelecido
pelo Plenário desta Casa, salvo deliberação do mesmo Plenário no sentido
de alterá-lo.
--Diante do exposto, requer:
,.
- seja a Comissão convocada para a oitiva: do representado, a
realizar em forma secreta, c;le confonnid_ade com o disposto no art. 197 do
Regimento Interno dq Senado Federal e bem assim todas as dem$.
Caso enten-da de modo diverso, a digna e douta Comissão Especial,
seja o presente requerimentO-recebido em w.ãu de recurso ao Plenário
destaCasa
' . .
. o- .
TermoS em que Pede: deferimento.
~~asília, 25 de março de 1994.
.
•

-·•~

•

•"':;.~"•'-'

r''-"«.._..,. .u•..n<.U.:>.

_

,
Encaminho este documento ao Sr. Relator para que emita o seu parecer
sobre o requerimento do Senador Ronaldo Aragão, assínado pelo seu constituinte, Dr.
Túlio Augusto Neiva de Morais.
__
.".. · : · '

i-

,
O SR. RELATO R. (DirceU-CarneiirO Sr.- i>ri:sidenie,- Sni. SeiiãdoTés, O
requerimento que apresenta o senado Ronaldo AragãO pr'opõe a realização de sessão
secreta para a tomada do seu depoimento. Eu diria ·que os precedentes invocados não se
aplicam ao caso, ~nto do ponto de vista jurídico-regimental, como do ponto de vista do
t~mpo~daéppca~ ...
·~ .
.
_______ .- . . . . .
:·.
Tra:ta-se de comparaçoes com tempos comp!etamente ilifetentes. No
,
exemPlo sólicita,do, era exatamente o período autoritário, em gue o_ P~.rs estava com o
Congresso 11 pendurado na espada" do regime autoritário e nao s6 foi fechado como
sofreu mutilações profundas, com cassações e intervenções truculentas; portanto,
haveria de_ se compreender que, nesse período, algumas reservas, dada à.
exccpciorialidade do momento, poderiam caber.
-Não é o caso do momento. Estamos numa situação absolutamente
normal, democrática e, portanto, não há nada que nos induza a tomar cautelas ou
salvaguardas no sentido de que os depoimentos aqui sejam tomados de forma secreta.
Até porque a reunião secreta não poderá contar com o serviço de gravação do
depollllento, não poderá contar com taquigrafia, não poderá contar com os funcionários
da Casa e Dão poderá contar com a publicação do trabalho aqui prod~do e realizado.
Creio que não pode sequer contar com o aQvogado de defesa do Se~a.4~· De modo que
seria, então, a inexistência do depoimento. É táo secreto que inexiste. . _
.
· De modo que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso não é razoável e nem é
possíVel conduzir este trabalho dentro da compreensão e do conceito da_ sessão secreta.
o

•'
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Por outro lado, poder-se-ia examinar outras circunstâncias em que
supostamente estar-se-ia atendendo ao interesse do representado, Senador Ronaldo
Aragão. No entanto, creio que -não atenderia ao interesse maior desta Casa e da
sociedade brasileira mas que poderíamos examinar.
A alternativa que se colocaria não é a opinião do Relator mas, como
Relator, me proponho a refletir sobre isso para a decisão da Presidência da Comissão,
seria a alternativa da sessão reservada, onde, pelo conceito r.egimental, poderíamos
contar com os serviços de apoio integrais da Casa: taquigrafia, som, gravações, apoio dos
funcionários, asseSsores e, evidentemente, só não poderiam participar da sessão o
pess~al ~ imprensa, visitantes,_ observadores, enfim, todos os estranhos ao
funCionalismo da Casa. Participarrt~da sessão a assessoria, Senadores e os diretamente
interessados, como é o caso do advogado de defesa.
.
Nestas circunstâncias, os trabalhos aqui" realizados seriam imediatamente
publicados após a sessão reservada, portanto, não causando um prejuízo maior à
mstituição e à sociedade.
. Embora a opínião do Relator não sejã nesse sentido, mas em atenção ao
que o Pres1dente pudesse desejar oferecer ao representado, a Relataria não se oporia a
esta circunstância e, portanto, acolheria a decisão do Presidente.
;
.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)_- Uustre Relator, o processo foi
encammhado a V.~' ~~a petição, para que emitisse o seu parecer.
O Regtmento Intern~Ydo Senado Federa~ no seu art. 197, prevê os casos
em que as sessões se transformem em secreta.
S ~ N .G. o O f E OE R A L
''Transformar-se-á em secreta a sesSão:
I - obrigatoriamente, quando o Senado tiver de se manifestar sobre: r.o~~·~~ F.~~~c~~~ ~art, 33 d~ RJ.SF.}
declararão
de guerra·>
' , ~c•· ~tLI
•- .. ,,:a4-Cc..J) i
>
1
b acordo sobre paz;
.
·~. - _;.;_ --4--. ~
c) perda de mandato ou suspensão de imunidade de Senador
·
durante o estado de sítio;
~
d) escolha de chefe de missão diplomática de caráter permanente;
J\
e) requerimento para realização de sessão secreta (art.191)".
'

•j

Art. 191:
''Recebido_ o requeriineilto ·a que se refere o" artigO- anterior, o
Senado passará a funcionar secretamente para a _sua votação. Se a
provado, e desde que não haja preftxado a data, a sessão secreta será
convocada para o mesmo· dia ou para o dia seguinte".
Os artigos acima referem-se à sessão secreta convocada pelo Presidente
do Senado, ou seja, seriam os casos em que a sessão se transformaria em secreta. O
Regimento Interno não estabelece que a sessão para a instrução ôo processo seja
secreta.
Evidentemente que esta não poderá ser uma sessão secreta, baseado nos
argumentos expostos pelo Sr. Relator. Esta Comissão tem a finalidade precípua de
instruir um~processo, funciona como a câmara de um juiz de instrução. E logicamente
uma sessão secreta implica necessariamente que não haja gravação, que não haja a
presença de funcionários e membros da assessOria da Casa, mas apenas os Senadores, o
que prejudicaria a finalidade principal da Comissão.
De acordo com o parecer e a sugestão do Relator, a Presidência, sem
prejuíZO- da publicação de todos os documentos re].at_ivos ~o depoimento aqui prestado,
que setãb dados a público imediatamente após a realiza~ão da sessão, mas, apenas por
uma consideração, para evitar constrangimentos e tambem tendo em vista o direito de
ampla defesa, delibera que a tomada do depoimento do Senador Ronaldo Aragão seja
feita em caráter reservado, com a presença dos funcionários, da assessoria e com o
compromisso, de parte da Comissão, de que, imediatamente após o~ término do
depoimento do Senador Ronaldo Aragão, o inteiro -teor do dt;poirnento seja dado à
publicidade. Apenas para evitar constrangimentos, até de ordem pessoal, para o
depoente, a Presidência delibera no sentido da realização, não de uma reunião secreta,
po1s esta é absolutamente descabida no caso, mas pela realização de _uma reunião
reservada. Foi assim que o Senado procedeu anteriormente. Há também o compromisso
de dar publicidade a todo o material, a·té da ata da reunião.- .
_ Em função dessa dehberação, solicitamos aos senhores membros da
imprensa que deixem o recinto. A Comissão, de acordo com o parecer do Sr. Relator,
logo após o térniíriO- dos trabalhos, distribuirá o material relativo aos trabalhos da
reunião.
__________ Para evitar ·a conSiiàilgimento de ter que pedir ao serviço de segurança da
.
Casa que providencie no sentido de que_ a ·saia seja desocupada e em virtude do
compromisso formal da COmisSão _de dar publicidade an depoimento, a Presidência
solicita aos senhores membros da imprensa que saíam da s..ala para permitir a realização
da reunião.
Quero Irisar, mais uma vez, que todo o depoimento será disto1;mído à
imprensa, imediatamente após a conclusão dos trabalhos. Se a imprensa desejar
registrar o início da reunião, poderá fazê-lo.
Convidamos Q_Senador Ronaldo Aragão para tomar assento à mesa para
prestar o seu depoimerito.
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A. Presidência gostarta também de Informar aos senhores membros da
imprensa que o fato da entrega do inteiro teor do depoimento não constituf nenhuma
medida de cerceamento à informação; ao contrário, o conhecimento parcial de algum
depoimento muitas vezes pode ser menos eficiente do que o conhecimento do inteiro
teor do depoimento do Senador Ronaldo Aragão. Gostana que V. sas compreendessem
que se trata de uma medida de consideração com o depoente, no sentido de se evitar,
por exemplo, tumulto na reu~ião. Permitam _que S. Er faça c~m ~nteira !J"3n~üilida.de o
seu depoimento. Acho que Isso é, no-mínimo, um ato de JUStu;a. O m~erro teq_r__do
depoimento será, evidentemente, um instrumento de trabalho muito mais eficiente pará
a imprensa.

_ _
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A título de infonnação final ao Plenário e à imprensa, a decisão de se
realizar uma reunião reservada ocorreu em virtude de uma debberação tomada em um
único processo similar realizado :eelo Senado Federal. Trata-se do caso do Senador
Wilson Campos, decidido em reumão realizada no dia 22 de maio de 1975, cujo teor da
decisão final é a seguinte:
O Sr. Presidente decide que a reunião será reservada e a
declaração do Senador Wilson Campos será posteriormente fornecida aos
jornalistas.
Ou seja, imediatamente após à realização da audiência do Senador
Ronaldo Aragão, todo o material estará disponível à toda a imprensa nacional. (Pausa)
"
Gostaria de infoimar aos senhores membros da imprensa que o
pro~_c;Ume_nto_da Comissão Especial está rigorosamente dentro dos prazos. Houve um
atraso inicial, mas, independente da falta de quorum, os atas necessários aos
procedimentos da conclusao dos trabalhos delegac;los à Comissão estão rigorosamente
em dia.
Desde o dia 13 de abril, data em que esta Presidência assumiu a direção
dos trabalhos, não houve atraso de nem um dia sequer com relação aos prazos
regimentais. O que está ocorrendo em relação- à aparente demOra decorre dos prazos
legais de direito à defesa e de acompanhamento, para que o processo saia dentro do
maior critério de justiça.
.
Vamos dar início aos depoimentos, solicitando aos senhores da imprensa
que nos permitam trabalhar. Mais uma vez, reiteramos o compromisso de que não há
nenhum cerceamento à informação, visto que a imprensa receberá integralmente o teor
do depoimento da sessão para que- possa· fazer um trabalho mais consistente, baseado
cm depoimentos e em ata escrit~ do que as meras especulações que possam,
eventualmente, representar uma tomada ~e uma ou outra informação.
Solicito ao nobre Senador Ronaldo Aragão que tome assento à esquerda
da Presidência.
_
_
A Presidência dispensa a leitura da_ representação contra o Senador
Roruil.do Aragão, em virtude de S. &a ter encaminhado uma cópia (fls. 201 e 203, de
abril do ano em curs_o), que também está à disposição- de- todos os Srs. Senadores na
bancada.
·
Consulto o nobre Senador ROnaido Aragão se deseja fa":ler uma expõSíÇã.O
inicial ou se entraremos _d~ imediato na fg~ulação das perguntas.
O SR. RONALDO ARAGAO - Inicialmente, quero fazer uma exposição e
dizer o seguinte: concordo com a decisão feità pela Mesa, mas quero levantar um
detalhe. A decisão expendida no Parecer da Coihlssão de Justiça é jurisprudência
quero fazer este :registro. A jurisprudência foi firmada pelo Plenãno do Senado Federal
e o Plenário do Senado é quem pode revogar ou não o parecer.
Apenas regtstro este fato, não quero contestar, ·mas isso só pode ser
revogado pelo Plenário do Senado.
_
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A Presidência registra o
protesto.
____ _ _
O SR. RONALDO ARAGÃO - Então; não tem a OJri:tiSSâo o pode~ de
re... ogar uma decisão do Plenário do Senado, porque isso não foi o Senador Ronaldo
Aragão quem fez.
Diz aqui: 11Em Comissão- Especial - e se refere à CO.i:li.is.!ião Especial -, é
que terá reuniões e deliberação". O art. 116, diz: 11deiiberação11, quando se refere ao
Regimento Interno-do Senado. Fala em deliberação, mas aqui fala: 11 Comissão Especial
terá reuniões e deliberações secretas p·orassim dispor o Regnnento11•
__
Não quero me ater que_ tem- que ser reunião sec:i:eta, não estou me atendo
a isso. Quero que fíque bem claro. Estou-me atendo ao processo regimental, até porque
no processo regimental, no art. 197, o depoimento para a instrução do processo diz que
quando se trata de perda de mandato, o depoimento é a instrução para a formação do
processo. Isso é obngatório. Está no Regimento.
_
_ __ _
O art. 197, diz:11 transfOrmSlf-Se-á em sessão secreta, obrigatoriamente
quando se tratar de perda de mandato. E o caso porque era a instiilção do processo.
Ponanto, quero registrar este meu protesto. A decisão da Presidência-com relação a este
fato con!faria a norma aprovada pelo plenário do. Senado, e que s6 ele pode revogar
esta dec1são.
Sr. Presidente, quero iniciar este depoimento- o que- já fiz na Comissão
Parlamentar de Inquérito, onde foram imputadas determinadas acusações e que eu, se
não for muito enfadonho, começo a descrever este processo.
·
w
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Diz aqui:
-- 11
0 Senador Ronaldo Aragão foi titular de relatarias parciais na
Corriissão Mista de Orçamento de 04 de oUtubro de 1989 a 15 áe fevereiro
de 92 e ocupou a Presidência daquela Comissão quando da elaboração do
Orçamento Geral da União de 91."
Não é __verdade. Foi na época da elaboração do Orçamento ·Geral da
União d~ 92 - aqui está Orçamento Geral da União de 91. Não fui Presidente da
Comissão em 91, para -o Orçamento de 91. Fui Presidente para o Orçamento de 92.

Começa com _es_sa.a_finna_ção incorreta.
11

_

.

As relatarias parciais ocupadas pelo Senador para os Orçamentos
de 90 e 91 foram respectivamente em relação" aos Ministérios das Minas e
Energia e ao MINFRA."

Não é verdade.

foi

em relação ao Ministério 9oe_ Minas . e

~nergia,

sistema

ELETROBRAS. Não foi em relação ao MlNFRA
_
__
"As acusações contra o Senador Ronaldo Aragão pelo economista
José Carlos são de que o mesmo não apenas sabia do esquema do
Or'?.mento corno também dele participava, inclusive freqüentando a
_
_
restdência do Deputado João A1ves.11 •
Eu quero dizer, no meu depoimento, que quando o .Sr_• .Jbs_Ç__ Ça,rJps__ fq_i
perguntado - e está ai no seu depoimento - na Comissão Parlamentar de Inquérito se o
Senador RonaJdo Ara~ão sabia - t está lá a resposta se eu sabia.•. Eu quero dizer aqui a
esta_ Comissão que fui eleito pelo meu Partido - não fui nomeado -, numa disputa
dentro da Bancada, para ser o Presidente da Comissão Mista de Or'iam_ento. Não fui_
eleito para ser delegado de polícia e nem ser investigador. Fui eleito para ser Presidente
da Comissão Mista de Orçamento. Portanto, não tinha nenhum conhecímento de
qualquer... a não ser das atribuições conferidas ao Presidente.
_
· ·
Quando ele se refere que o,Senador Ronaldo Aragão freqüentava a casa
11
do Deputado João A1ves, a conotação de_ "freqüentava tem o intuito da freqüência
quase que permanente, o que não é verdade.
_ .
. . __ , __ . , , _ . ,
Todos sabem da minha resistência ao ex-Deputado João Alves como
. . ·
Relator do Orçamento.
Fui eleito e s6 torriei posse, se não. m~ engano, n"a-finl de niaici, Tésistitido
todo esse tempo para assinar a nomeação do Deputado João A1ves, porque era
competência do Bloco indicar o _Deputado joão__ Alves, não dO Presidente, -e essa
resistência eu fiz até o fim.
Cuinprindo a Resolução n° 1, 'qUe O Plenárlo 'do Congresso Nacional
votou, _est.aya eu, Presidente da Comissão Mista de Orçamento, obri~ado, P.elo·acordo·
feito, a n9m~r quem o Bloco indicasse. Não cabia à· Pr~idência ·reJeitar oU não. Isso
est~va est;abelecido na ResoluçãO no 1, aprovada· pelo Congresso Nacional.
'
Foi isso que fiz: cuinpri· à Resolução. E quero enfatiZai a -rriiólia rC:sistê:õci3
à nomeação do Deputado Joi\o A1ves, por razões óbViãs -q'uê existiàm aquT rio
- _
, .
.
·
· ··· ·
· ·
· ·
CongressO.· ·
Fui uma vez à Casa do DepUtado Joãó Alves, uma -ó.Dica- vez - e disse issO
·
na Comissão parlamentar de Inguéritõ; 'um-a única vez.. ·
'
,,
.
, Mas o relatório dtz: "... freqüentava a casa do Peputado João Alves11• Fui
uma vez, inclusive com a minha esposa:~ ·_
- ~ ·· _
·
"AdemaJs,.dlZ o_ economista que o Senador Roftâldo Aragão·era·
Presidente da CQrilís_s~o Çe Orçamento quando realizoU-se o· acordo entre
os Poderes Legislativo e ExCcutiVo, p'afa a eJabóraÇão da proposta inicial
para o orçamento de ·92, Cóm todos os víc1bs e anomalias de que se
,
revestiu aquela proposta 11•
•
'
•
Vejam só, o Senador RonalQ.o Aragão foi acusado de fazer acordo com o
Executivo, mas RCJ.Ui _-o_ própríó relatóriO diz que "o Sen-ador Ronaldo Aragão ·era
Presiáenie -da ComiS.sãó de Orwamento" - é verdade, é público - "quando realizou acordo
entre os Poderes_Legislativo..._ .R Senador RonaldO Aragão não tem poder para fazer
acordo_ do_ Poder Legislativo com quem quer que seja. O Presidente da Comissão de
Orçamento não tem as prerrogativas de fazei acordo com ninguén;I.
QuaJ o poder da Presidência desta Comissão de- fazer acordo ·com· O
Executjvo? Então, nota-se, pelo relatório, que não _é... _A intenção era outra.· Está dito
aqui ~o reíatório: "não fiz acordo algum. Por quê? Primeiro, nãO Cabia à Presid8ncia da
ComiSsão Mista de .Orçamento fazer acordo 3lgum. Segundo, no máximo poder-se-ia
discutir .:. o que acontecia de maneira- ampla, geral e irrestrita, com- todos Os Partidos
Polfticos· .;-o relatóri~ preliminar". Quem aqui fre,qüentou a Comissão de Orçame"nto
sabe o que é relatório preliminar.
Portanto, o Senador Ronaldo Aragão nunca fez acordo com ninguém. Isso
foi dito inclusive pelo Sr. Pedro Parente que era Diretor no Ministério da Fazenda na
área do Orçamento da União.
·
Não flz acor_do algum porque não era competência minha fazer acordo,
nem de· Presidente nenhum. E esse acordo teria que ter, se isso_ tivesse ocoirido, a
chancela da Comissão Mista de Orçamento, que tinha 120 membros, não do Presidente
Ronaldo Aragão. Havia 120 membros que tinham que aprovar. (Pausa)
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Vejam, Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs~ Senadores, há outro tópico aqui:
"Os indícios anaJJsados pela Subcomissões de Emenda surgem da conexão entre o nome
do Senador e uma lista de prioridades relacionadas às usinas hidrelétricas".
Sr. Presidente, Sr. Rela~r1 _!ui Presidente quando do relatório ~al das
hidrelétricas do Brasil, da ELETROB~, que cuidava das construções de hidrelétricas
no Brasil, etç. Lembro-me bem de uma discuss~~ éue tive aqui com o Senador Dirceu

Carneiro, quanto à Hidrelétrica de Itá. A

TROBRAS dizia que uma certa

quantidade de recursos do orçamento destinados à Hidrelétrica de Itá eram exagerados.
Na época, a Bancada de Santa Catarina, como o Presidente da :e;LETROSUL, dizia que
para se concluir ou dar-se prosseguiment~_ à Hidrelétrica de ltá era necessário aquele
recurso.
Lembro-me muito bem que o Senador Dirceu Carneiro e eu tivemos uma
discus~ão_ a~1ae (Ranto ~ essa colocação de recursos. Então, valemo-nos da

informação da

.'

OBRAS, njío só para !tá, como para as hidre!étricas no Brasil.

Foi informação da ELETROBRAS que tinha um plano chamado "Plano 2010", e o
chamado P~ano 2.010, tOdos os relatórios foram feitoS em cima dest_e plano. 0 Senador
Ronaldo Aragão não tinha preferência por hidrelé~rica alguma no Brasil. Tinha Manso
no Mato Grosso, que ainda está lã. sem sair do lugar. Tinha Samuel em .Rondônia. Se o
Senador Ropaldo Aragão 9uisesse tinha Samuel em Rondônia. que até hoje está lá sem
conclusão.. E uma hidrelétnca que tem capacidade para cinco turbinas, mas tem duas, e
até J;toj~ não _terminou, e começou a Sua licitação em 1976. E até lioje o Estado de
Rondônia não tem eil.ergia elétrica. N~o concluiu, O EStado do Mato Grosso, que sofre
também blecaute energétko, tem um projeto da Usina de Manso, e que não saiu do
papel, ainda desde aquela é~;lOca. E toda a bancada do Mato Grosso lutava Não
depende, em relatórios parcia1s, do relator, mas está aqui: indícios de conexão. Há os
. documentos. Leio:
'-'De fato na residência do ... -foram encontrados documentos, que
·
nesses referentes a pedidos de descoritingenciamento para diversas obras."
Deixo, aqu,i, para que alguém desta ComisSão ou fora dela me mostre um
documento, assinado pelo Senador Ronaldo Aragão, pedindo descontingenciamento
para' qualquer Obra. Agora, um cidadão pegar um pape~ botar no computador e dizer:
~ui está mteresse do Senador Ronaldo Aração. Quero que me mostre e di~ que o
senador Ronaldo Aragão ·pediu para descontmgenciar. Nem obra de Samuel. O que o
Senador Ronaldo Aragão -.fez, faz e vai fazer sãp emenda~ que é prerrogativa
parlamentar. E no Orçamento de 1992, o Senador Ronaldo Aragão não tem uma
emenda.
, · . ,
Sr. Presiden~e, vqu_ continuando_ o tópico. Não sei se é muito cansativo,
podemos passar rápido.
. .
..
· ..
, . · , . , .Na residência foi enContrada ... para diversas obras. E aqui fica- p ~eu....
que me mostra que o Senador Ronaldo Aragão pediu para descontingençiar ob~. E
aind_a _~X::~ :r;n_ai$ _o se~inte: FND, BNDEs, com lista de dez usinas hidrelétiicas. O
Brasil só não teD_J ~ez: us~~ h!c:Jrelétriças, não. Tem mais de dez usinas hidrelétricas. Se
o Brasil, na época, segundo o relatório feito pela -~TROBRÁS, se o cresciri:J.ento do
Brasil tivesse permanecido _em 6 a 6,5%, terf~o~ UIJI blc;:~qte energético. O Brasil não
teve esse blecaute energético, ·pai-que o seu crescimento caiu de 6,5% para 3,5%, 4%.
Não terminaram a Usina de Angra II. Não terminaram a Usina de Serra da Mesa. Não
terminaram a Usina de Samuel. Tenninaram só agóra de Cachoeira Dourado. Mas estão
dize~do, aqui, do _i11ter:esse do. Senador Ronaldo AragãO, até por que o interesse do
Senador 'Ronaldo Aragão é um interesse por todas as obras do Brasil. Quando foi
relator parcial de outros pJ;"ogramas, o interesse. era do desenvolvimento.
. ,
Af, ainda, diz mais: ul!la lista dç_ Qez._(?) um t:amal ferroviário, que não sei
onde é, uma linha de transmissão, é a Usina Angra Il.
,
. . , Ora, Sr. Presidente, Sr. Relator, que ró que me mostrem esses documentos,
que me provem isso. Qual o interesse? Fui relator desses dois relatórios pareia~ e o
interesse éra pro'!er-o Brasil de uma infra~estrutura elétrica. Isso dado com o PrograJlla
2010: Não fm o Senadqr Rqna_Ido Aragão que fez o programa, mas a ELETROBI~.A~t.
Para Iss.o, o Governo mandou esse prQgr<!ma para o Congresso.
Esses indícios se sobrelevam em razão de o Senador Ronaldo Aragão ter
sido R~l~.tor do sistema ELETROBR.ÁS. Se não fosse o Senador Ronaldo Aragão,. seria
outro, Q~ é .a. conexão que existe? Ent~o, não precls8:Va de- relator? :
_
..
·
·_
Es~ dqcumen.to que apresenta a lista. do FNp figura t~Inbém o nQm~ do
Deputado José Geraldo, segu1dp da anotação 14/08/91. Não vou responder sobre
porque não rile. cabe responder. Isso é problema do DePutado José Geraldo e não do
Senador Ronaldo Aragão.
_
11
Para a SDR, Secretaria do Desenvolvime:oto Regional- estradas
11
noEstadodoPará •
---Sr. Presidente e Sr. Relator, isso é-âC-uina nialdãde talf(f9_ue é-que tem o
S~nador ~onaldo Aragão com estra~a no Estado do Pará? Conheço, !DuJto mal, Be1ém.
Fica- aqui o meu desafio para que d~gam, para que convoquem o então Governador do
Pará para dizer o_que tem·o Senador Ronaldo Aragão com estradas no Estado cto·Parã.
"...relacionando 3 rodovias conforme emendas apresentadas pelo
Deputado João Alves".
-,;
O que é que tem o Senador Ronaldo Aragão com as emendas do
Deputado João Alves? Estão aí no processo das emendas do Deputado João Alves.
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"Enfatiza a cônexão dessas obras e as emendas apresentadas pelo
então Relator do Orçamento para o Estado do Pará".
O que tem a ver ísSO com o Senador Ronaldo Aragão?() Relator geral do

Orçamento não é o Senador Ronaldo Aragão.

__ _

. _.

._

"Infra-estrutura urbana em Alvorada do_Oeste ~ emenda de autoria

doSenadorRonaldoAragão". __
___
Alvorada do Oeste é um rilunicípio do Estado -de Rondônia. Eu iria fazer ··
emendaparaonde?ParaomeuEstado.._ _

_

________

.

__

__

Infra-estrutura urbana, não só em Alvoradas do Oeste, mas em quase
todos os municípios do Estado. _Alvorada d_o Oeste é um m_unicíp"io do Estado de

Rondônia. Sou representante do ES:tã.Oo de Rondôriia. · -

·

-

Em relatório intitulado Or$amento Geral da União 1991 - pleitos, o nome
do Senador Ronaldo Aragão figura· JUnto ao do_ Deputado José Geraldo como
interessado no desc_ontingenciariJ.ento de recursos para_10 obras do Ministério de Ação
Social, para obras no Estado de Rondônía · -·
·
·
Primeiro, não p-edi esse descOntingendamento, conforme eii disSe nO
início. Não tenho interesse só em 10 obrãs no Estado de Rondônia. Qualquer Senador,
qualquer Parlamentar tem interesse onde? Para o seu Estado. Ou não? Mas não pedi
descontingenciamento para ningt.iém. --_
,
São 10 obras do Ministério de Ação Social para o Estado de Rondôniã.
Tenho interesse não em 10 obras; se possível, gostaria que a metade do Orçamento
fosse para Rondônia.
__
Vou ter interesse para qual Estado? Não posso ter interesse para o EstadO
do Senador Magno Bacelar, que merece tanto; nem para o Estado do Espírito SarttO:Quem tem de ter interesse pelo Estado de Rondônia são seus Senadores. Tenho
interesse para o meu Estãdo.
-- ----Em outra parte do mesmo relatório, o nome do Senador aparece
associado ao do Deputado José Geraldo, Cid Carvalho, Pedro Irujo, solicitando
descontingenciamento para obras de rodovias do Estado do Pará. O Senador Ronaldo
Aragão foi arrolado como isso; o Deputado Pedro !rujo, não. Está aqui Onde estão os
documentos que provam isso, que provam isso aqui? Pegar um 'papel, escrever em um
papel, dizer que o Senador Fulano de Tal interessado nisso, dizer isso aqui e está aqui o
Senador interessado nisso aí. - - - ,
Eaindadiz:
- !
• -i
...a mesma_ subdomissão de emendas desta CPMI em suas
investigações esclarece~ltambém sobre os ..
d ocument.os apreendidos na S f" N 11 O O F E o E R A L
residência do_Sr. At1ton eis. Nesse caso, embora não relacionado o nome Comlnilo E'~cel~l (tlt,33clo RJ,Sf,)
do Senador Ronald
Aragão, foram encontrados documentos
(P•ueor n.' 61/114-cc.J)
mencionando diversas Obras para as quais o Parlamentar apresentou
fia.
SOlo
emendas.
_
_
_____
_
Quais são essas êiriêi'idaS? Eu ti:ãO estava-relacionado! Não fui relacionadO -\~,
na casa do Sr. AI1ton Reis, mas me c61ocarani ãqui. Eu nãó estava lá relacionado! Não, }:\ '·
mas por que não __o_ Senador? Por que não o Senador? E muitos que estavam
1
relacionados não aparecem. Não quero dizer com isso que estejam relacionados com má
intenção, mas eu não estava relacionado _e_ me _colocaram aqui embora não estando
relacionado, o nome do Senador Ronaldo Aragão está aqui. E obras para onde?
Emendas para onde? Para o Município de Porto Velho. Está aqui. Município de Porto
Velho, que é a capital do meu Estado. Está aqui. E, por isso, Sr. Presidente e S~. Relator,
coloquei o nome do Prefeito de .Porto Velho para ser testemunha.Foi ess::~. ~ r:;azã_o da
escolha do Prefeito José Guedes para ser testemunha. Está aqui.
-- - ·
E ainda tem mais. Usina Hidreléhica de_Samuel. Não só foi Q- Senador
Ronaldo Aragão que colocou emenda.. Des.de qUe cheguei nesta casa; Cm 1987, que
coloco emendas para a Usina de .Samuel. Desde 1987, e afê. hoje não se terminou a
Usina! Até hoje essa Usina não foi tenninada. Hoje já ~eXistem problemas de estrutura
dentro .da Usina. E aqui: Usina Hidrelétrica_de Sari1Uel: _emendas tai$, t(lis_e tajs. Não
coloquei só essas emendas: foram mais emendas para a hidrelétrica _de Sa~u_el, para
Porto Velho; não foi Só este" ario. Isto aqui também não é do Orçamento de 1992. Está
aqui: 11Senador Ronaldo Aragão: emenda para Samuel". Fiz para Porto Velho, fiz para
todos os Municípios do Estado e as faref de novo.
Usina de Samuel. Ontem, o Governo Federal assinou recursos_ para o
problema de energia do Estado de Rondônia, através de uma medida provisória, para
solucionar o problema que eu já havia detectado d_es_de 1987,_ Es.tá aqili Como crime feito
pelo Senador Ronaldo Aragão.
_ = = _ __ ___ ____ __
_
_
_ _______ A Subcomissão de emendas adita a essas infor:nlaÇões "por si de bastante
relevo". Veja só que este ''bastante relevo" não foi escrito por minl. Está aq. ui nessé
Relatório. "Por si de bastante relevo"._
_
_____
. _
Outra relativa à emenda para obra do Hospital de Cacoal com indícios· de
superfatui'amento; está ã.qui. E ainda mais, de superfaturamento realizado pela empresa
ENGELP A, de propriedade do primo do Senador Aragão.
Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores:
Primeiro: ·quem fel: -ú -levantamento do superfaturamento? Qual o
documento que existe do superfaturamento? Qual o documento para a Subcomissão?
Nos documentos que a Subcomissão nos p\lssou não há o documento de
superfaturamento. - - -.
w
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Segundo: realizado pela empresa ENGELPA Isso é de uma maldade
tamanha! A empresa não comprou o edital, não entrou-na licitação; não está fazendo a
obra e não é do primo do Senador Ronaldo Aragão. Está aqui. ·
MOstrei, anexei ao processo desta Comissão a ata de adjudicação de quem
ganhou a obra, quais as empresas que concon;e!am, quem estava fazendo a o~ra. O
Governo do Estado f~ através do DER, a liCJ.tação; -o Governo do Estado e meu
adversário político; a empre21a ENGELPA não passou ·nem na porta disso. Como eu
disse aqui_aos senhores, não comprou-edital, não entrou em licitação, não estã..• - como
é que se dtz?- subempreiteira, e não é do primo do Senador Ronaldo Aragão. Mas... "de
propriedade do primo do Senador Ronaldo Aragão".
"Esta obra contou com a liberação de recursos através da Emenda
n° 0387, de autoria do Deputado José -Geraldo, para· o Orçamento de 92, e
através da Emenda..., de autoria do Senador Ronaldo Aragão, para o
Orçamento de 93." -- - __
:
~O hospital está lá, hoje, depois de tudo isso, desmoronancJ-o, com recursos
que foram gastos Iá; e hoje a recuperação é duas ou três vezes o valor do que foi gasto,
só para recuperar a estrutura que está lá; numa região que abrange o atendimento de
ma~s de 350 mil Eessoas, que ~stão pr_ejudicadas, fK>rque esse hospital era um hospital
regional, e o hospital está lá, camdo aos pedaços.
O meU interesse é que se constru-a o hOspital, que se dê atendimento à
região, mas, aqui, a Comissão Parlamentar Mista de InqJ.!.éi_:ito colocou isso: que isso é do
Senador, é do primo do Senador, foi su-perfaturado.Se houve superfaturamento, tem-se
que recorrer ao Governo do Estado, não é o Se.nador Ronaldo Aragão. O Senador
Ronaldo_Aragão. não tem nada a ver com licitação do Governo do Estado de Rondônia.
Eestâlá.
- -Sr. Presidente, passd para outro item.
Subcomissáo de Bancos:
'~Apresentou relatório de movirrientação bancária compaayel com
os rendimentos do _Senado.r em relação aos anos de 89/90; _neste último
exercício ã' movünentação apreSenta variáVel consíderação ein relação ao
mês de outubro e, por si só, não apresenta fato ilícito."
Depois cOiiiinua:
-. _ _ ___ ______ ___
"Em 1991, porém, ã n'10Viment8Çàó Oancária do Senador Ronaldo
aragão tomou-se bastante expressiva em todos os meses, excetuados os de
junho e novembro. Os meses de maior màvitÍlentação bancária, como o de
abril, por exemplo, que alcançou 200 _mil dólares, quanto aos rendimentos
.
de parlamentar, situava-se por volta_de 5 tnil dólares."
.
_ _ _ O que: ~a!l1b~Ip. ~ã9 -~, \;erdaP_e. ij.egistro uma proporção de 40 para 1, ou
seja de 4.000%. Fizeram um quadro das contas bancárias do Senador Ronaldo Aragão.
Inclusive no ano de 1993 não tem, n1as Colocaram um outro percentual que n~o tenho
aqui. Mas vou deixar esta questão de bancos para o fim. ·
.
Esclarecer que o Senador RonaJdo Aragão é médico e embora não exerça
esse ofícío, tem recej~~~ prQvenientes de sua participação_ de cotista da empresa
DINASA Não é verdacte. E~tá af uJIIa _de_claração da emptesa DINASA de que fui
cotista, mas nunca tirei um centavo- da DINASA Aqui consta como se o Senador
Ronaldo Aragão recebesse dinheiro da DINASA ·-nunca recebi dinheiro! E está aí a
declaração! -,da qual teria se desligado pela rrimeira vez em abril de 1992, e d~ois em
março de 1992, conforme declarou a CPM ao prestar depoimento. Disse amda, na
oponunídade, que tinha cota de 30%.
S"aí em 1992.
· Voo contar o caso da DINASA O que é a DINASA?
DINASA é uma agência de automóveL Em 1989, companheiros de
Cacoal me· ·convidaram pàra tentannos ter uma bandeira de representação de
automóvel. Naquela época éramos ·quatro sócios; Divino, Wilson Esteca, Antônio
Nascimento e eu. Coml?rou-se o terren.o em CãCoal. Cãda um, naquela época, participo:U
com 500 ou 1.500 cruzeiros ou-algo assim - o terreno era barato. Começou-se a co:ostnur
o prédio vagarosamente~ Esse peóodo de construção se prolongou até o ano de 1992,
com a sua conclusão.
·
__
O cidadão, Dr. Antônio Carlos Nascimento, foi quem andava atrás de
arrumar bandeira de FIAT ou bandeira de outra companhia que quisesse se instalar em
Cacoal, porque tinha um mercado.
,
N~ fmal de 1991.início-de ~992, -eu, .como não andava, vendi a minha ~arte
para um dos sócios. Quando diSse que nao recebi essa parte houve um cena- graceJo na
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Vendi e não recebi. A dívida ficou- pendente
durante um certo tempo e ninguém a pagou. ~ntão; as cotas da DINAS~ voltaram para
o Senad'?r Ronaldo Aragão, que fo~m vendidas novamente_ em março de 1993, bem
antes da Instalação da CPMI, conforme documento anexo-a-o processo:Aí vem o que foi um estardalhaço no Brasil inteiro, através das subvenções
sociais, da imprensa nacional, da grançle mídia.
Diz aqui:
Porque se reporta aos trabalhoS da Subcomissão de Subvenções
Sociais, realizada com base em auditoria do Tribunal de Contas da União,
relativo a recursos transferidos pelo MinistériO da Ação Social a títi' 1'1S e
subvenções.
'
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Do final de 1991, foram relatadas à CPMI os seguintes resultados:
A JR Aragão recebeu do Ministério da Ação Social, em 1991, subvenções
sociais no valor de 673. 325 mil dólares. O que equivalia, em 1991, a 250
milhões de cruzeiros. Esse valor foi utilizado para estruturar a Associação

- o- que não é verdade. Aluguel, pintura, refonna de prédio não são
declarados à entidade. Ademais, foram adquiridos diversos bens de
capital, como aparelho de ar condicionado, linha centra1 telefônicay
equipamentos para consultório odontológico, Pick-up D-20, ano 93, cabine
dupla, etc.
Essas aquisições contrariam o disposto na Lei n° 4.320164, o que também
não é verdade. A Lei n° 4.320/64 dispõe que:

"Fundamentalmente, a concessão de

•.

subven~ões

sociais exarâ

prestação de serviços essenciais e assistência social médica e educacional".
Concluí-se, tambéin, mandamento legal, que ela não proíbe que sejam
feitas aquisições para bem, para atender às finalidades da associação. A palavra
fundam~tal.mente, usada no. texto do art. 1.6, si~ca qu~ o objC:t~o princtpal. da
subvençao deve ser aquele delineado no própno art1go; mas nao constitUI, com a deVJda
vênia, uma vedação ao seu uso na aquisição de bens, que a pena não seria
principalmente a finalidade da sua aplicação. EntãO, a lei não diz, explicitamente.
Essa Fundação que tem o nome de J. R Aragão começou em 1987. Em
1988, ela já deu atendimento em Porto Velho, bem antes de 1991. Estava instalada em
Porto Velho bem antes de 1991. Foi regiStrada no Conselho Nacional de Serviço Social
em 1989, segundo documentos anexos.
Quero dizer a esta Comissão que não ftz nenhuma emenda para a
Associação J.R Aragão, de seiscentos e vinte e poucos mil dólares. Esta Comissão não
tem documentos. Não há documentos que comprovem que eu pedi para essa associação
receber tal dinheiro. Não faço parte da Associação, nem de Conselho Fiscal, nem de
Conselho Diretor e nem de qualquer outra coisa. A Comissão não tem nenhum
documento que comprove que o Senador Ronaldo Aragão fez ou faz parte desta
Associação. E verdade que ela tem o meu nome. Eu ia lã, como até hoje vou, na
condição de médico, vendo o atendimento; mas raras vezes ficava lá, até para não dar a
conotação que deram aqui, a conotação politica.
Essa Associação recebeu esse dinheiro do MiriiStéiio de Ação Social,
entretanto,. não fói o S~nador Ronaldo Aragão que foi lá pedir à Ministra Margarida
Procópio e ao Ministro RicardO Fiúza. Quando o Ministério de Educação dispunha ·de
umas verbas de gabinete para todos os parlamentares, coloquei, uma vez, a associação:
423 mil cruzeiros. Foi prestada conta em 1992 e só apareceu o Ministério bõerando em
1993.
. . .
- .
SENADO FEDERAL
Colocaram neste- relatóriO, Do do TeU,- que ~(assOciação tinha recebido 1 Comt11h
Elptct•l (trl, 33 do fll.l.Sf.)
milhão e pouco, o que correspondia a 10 mi~ dólares. Tenho o documento do Conselhf:?
(P'II.Cit n,' 81fi4--CCJ)
Nacional do SeiViço Social de que a AssQcia~o não recebeu; a associação não recebeu
&
593
)'
o dinheiro. Mas há um tal ~elatório chamado ''Despacho_ do Ch_e_fe", gue foi acoplado ao
Tnbunal de Contas da União. E neste_ está registrado_ que a associaÇao havia recebido 1
milhão e 763 mi~ que corres:Póndiam a 10 rriil dólares.
_ .
Pedi a confirmação ao -conselho de Serviço Social, e eles me disseram que
não haviam repassado, porque a asso_ciação não tinha prestado contas. Mas já tinha
prestado contas ao Ministério, que só veio a dar conhecimento da entrada desses
documentos em 93.
.
. . . . , .
.
O que diz o relatório do Tnõunal de_ Contas com relaç_ão à assoCiaçãO?
Mandaram inspetores_do Tribunal de Contas da União ~ra a associação. Passaram 10
dias com documentos, cheques, etc. Qual fOi o· resultado? Se os senhores puderem ler,
há o relatório do Tnbunal, onde ele faz elogios. Saiu atê na iniprensa - depois foi
omitido, que havia duas associações: uma, a JL Aragão; outra, em Santa Catarina, a
qual não me recordo o nome - que a associação tinha empregado o recurso
corretamente; não havia indícios de desvios. E que, se a associação - está lã registrado não recebesse mais recursos, quem perderia seria o 9S~verno, porque aquele material
médico, odontológico, ambulâncias, etc.. seriam sucateados, porque_ não haveria de
manter aquela associação.
_
, _
Falam também da compra de ar condicionado. O Estado de Rondônia - e
o sabe muito bem o Presidente, Senador Márcia Lacerda :- tem uma temperatura
agradável; em média, entre 38 e 40':'. Não é_abaixo de ~ro, mas acima de zero! Pergunto
se algum médico ou dentista consegue trabalhar com esta temperatura e sem ar
condicionado e se se faz consulta médica sem ar condicionado.
__
Fez-se um estardalhaço! Primeiro, falaram em 623; outros, SOO mil dólares e outros em
mais de 800 mil dólares. Foi feito rirri levantamento depois de tudo_ isso, depois dessa
acusação, para se saber quanto custava o paciertte para os serviços médicos assistenciais
oficiais, com um atendimento que não é o dispensado pela assqciação. O atendimento
ao paciente custa, para o Governo Federal, 16 dólares; custava, à associação, 4 dólares
para fazer atendimento médico-odontológico, onde a assistência médica do Governo só
é assistência como é a do INPS. Extração, aplicação de flúor, orientação pré-nata1,
atendimentos com ambulância, atendimento com carro (um am.bulatório volante, com a
presença de médicos e dentistas para atender a periferia); isso custa gasolina, motorista,
medicamentos, conserto de carro, tudo isso por 4 dólares, enquanto o Governo gasta 16
dólares.
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Está sendo feita uma c:=;tn1panha contra a AIDS, com prospectos,
orientação, pré-natal. Foi aberta mais duas subsidiáriãS dá. fundação, uma em Cacoal e
outro no Rolim de Moura com esse dinheiro. A associação tinha mtenção de abrir _.Para
o atendimento, que é precário no Estado de Rondônia, em mais dois ou três munic1pios,
e aí vem a históna da ambulância.
__
_ _ O_ ~enador_ Ronaldo Aragão não mandou comprar a ambulância, não fez
negócio de ambulância, não disse onde é que tinha que comprar a ambulância, não disse
que ambulância tinha que ser Chevrolet, Ford, Fiat, não tinha conhecimento de compra
de ambulância. Depois ,Pe todo esse processo,_ fui me inteirar do que estava sendo
acusado, como se eu tivesse mandado comprar a ãmbulância.
Forfeita uma tomada de preços em três concessionárias: em Porto Velho,
em Ariquemes e Cacoal. De todas estas. a que me;lhor ;~presentou melhores condições
de pagamentos foi a DINASA Quero enfatizar aqui que não tinha conhecimento de
compra de ambulância nenhuma e se tivesse não mandaria comprar na DINASA,
justamente para que não_ocorressem essas esp_eculações.
O que é que foi feitO? A DINASA apresentou, como todas as outras, uma
condição de pagamento da chamada entrega futura, e isso foi feito.
-- _
O relatório menciona uma auditoria feita pelo Tnbunal d_e Contas da
União. Se alguém tiver o relatório 9o Tribunal de Contas eu peço emprestado para lê-lo.
Vejam só qual é a conclusão do Tribunal de Contas:
Do levantamento de auditoria realizado, concluímos que a
entidade, embora esteja inadimplente com a prestação de contas e
subvenções sociais recebidas, vem aplicando em recursos regularmente,
com transparência e:_ Cl,!mprindo sUas finalidades assistenciais. não
havendo indícios de desvio.
Isso ficou dez dias nci Tribunal de Contas. E diz mais abaixo:
Porém, com relação_ à operação da compra de três ambulâncias
..
FIAT, realizada em agosto de 1978, mencionada no item 5 deste relatório,
.
consideramos que esse procedimento caracteriza mã aplicação de recurso
(C>~...
-público, devendo ser determinado ao responsável imediatas providências
I...\\ \
com a empresa DINASA - Sociedade Automotiva quanto ao
ressarcimento do valor corrigido monetariamente à retirada desses
veículos.
Isso, segundo a associação, foi feito cc;>m do_cumentos anexos ao processo.
Na sua descrição, o Tribunal d~ Co.ntas faz uma série_ de cppsidera'-'ões
desse processo. Em_Jocal neQhl.nn_desse processo do Tribunal de Contas, mep.ciona-se o
Senador Ronaldo Aragão, até porque não podia, ·porque o Senador Rona1do Ar_agão
não faz parte disso.
Diz aqui:

Jl4â_ aplicação_ de_ reclirsq _público, devendo-se determinar ao
responsável -_ ísso foi fiífO-: para o ressarcimento do valor corrigido
monetariamente com a retirada desses veíqi,\~·,
~ ., '':J.
_
Qual era a opção? Procu!ei saber. Quais eram as prOVIdências a serem
tomadas depois do Tribunal de Contas? E foi anexado ao processo o ressarcimento das
ambulâncias com correção monetária. Não pelo SenaC;}()r Ronaldo Aragão; não devolvi
nada, nem podia devolver. Vou devolver o quê? O Senador Ronaldo Aragão não éresponsável; não pode comprar, não pode deyolver.
_
Mas a intenção era outt:a. Sr. Presidente, Sr. Relator. Qual era a intenção?
Depois de concluído isso aí, soubemos que tinham mandado, primeiro par~ ver se _a
associação era fantasma; se exista ou não. Constataram o atendime;nto de 70 mil pessoas
cata1ogas c_o~ ~jagnóstico, o médico· que atendeu, o dia que atendeu, a hora que
atendeu; médicos que são do EJc:ército e são prestadores de serviço.: Temos todos os
relatórios, e pedi que pinçasse alguém de dentro daquele relatório que tivesse sido
atendido. Então, foram 70 mil pessoas que foram atendidas, inclusive crianças. Estão lá.
Agora, incriminaram o .Senador Ronaldo Aragão pelas ambulâncias. Mas,
a intenção era outra. A intenção era que o dinheiro tivesse sido liberado e vindo
para a conta da associação e voltado para a conta do Sen-ador Ronaldo Aragão
ou de outra pessoa. Essa foi a~iiltenção. _ ___
_
Comó não existe, não_ foi através do Tribunal de Contas -encontrado
nenhum recurso na conta do Senadoi- Ronaldo Aragão, a conclusão não deveria ter sido
outra, a não ser esta. __ Mas incriminaram o Senador Aragão porque havia·o nome da
Associação. Essa é, portanto, a história da compra de ambulância..
A Associação, que tinha a intenção .da expansão :para outros municípios
do Estado de Rondônia - a média de distância de um municíptó para outro é de 100
quilómetros, em estrada de terra-, onde atendimento médico e odontológico-deixa a
desejar, queria comprar essas ambulâncias, fazer um posto de atendimento e trazer para
um centro maior, como Rolim de Moura, Cacoa1 e o município de Porto Velho. Mas o
Senador Ronaldo Aragão não comprou a ambulância. não-- mandou comprar a
ambulância e não devofveu o dinheiro da ambulância, porque não cabia ao Senador
Ronaldo Aragão. O Senador Ronaldo Aragão não tem nada a ver com ambulância. E
aqui está a conclusão.
-. -- ·
Depois fizeram documentação de ambulância. Está 'aqui a documentação.
Esta é a história da ambulância, a história que se colocou nos jormus: "800 mil, 200 mil,
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300 mil, o Senador Ronaldo Aragão _Pegou o dinheiro, levou para ca.sa". Foi execrado
perante a opinião pública, pór essas histórias.
·
Diz aqui: 11foi comQ!_~do ar condicionado, telefone, D-20, equipamentos
para consultório odontológico'~. ___ _ ,,_ ,
_ __
Não sei se há dentistas aqui, mas serã que se extraem dentes sem material
odontológico? Será que se faz isso? _Será que ser faz atendimento médico· sem espátula,
sem aparelho de pressão, sem _termómetro, sem gaze? Será que se faz isso? E essa
Associação ainda distribuía remédios gratuitos. Não era chamaáa, no jargão médico, de
bonificação. Não; eram remédios éticos, distnõuídos, com esses recursos, durante todo
esse período em que a Associação atendeu, a pleno vapor.
_ _ __
=

_

__

, , ____- __

Mas pegaram as ambulâncias que o Senador Ronaldo Aragão teria
comprado, teria levado para casa ou teria pego o dinheiro. Fica aqui o meu desafio para
que digam, comprovadamente, qualquer ato ilícito do Senador Ronaldo Aragão: compra
de ambulância ou qualquer coisa que seja.
A D-20. Falaram na D-20._Segundo a direção da Associação, ela precisava
ir a outros municípios. De Parti? Velho até Cacoal são 474 quilómetros; para Rolim de
Mour~ mais 100. Teria que haver a inspeção. Iriam a J?é? De ônibus ? Essa foi a razão
da compra da D-20, segundo a diretoria da Associaçao. E não fui eu quem mandou
comprar. Não mandei comprar coisa nenhuma. _
- - A lei não diz explicitamente esse tipo de _coloca~ão. O art. 16 determina
que: "as subvenções sociais -podem ser utilizadas" - não diz só - em despesas de custeio,
com a proibição de aplicação de bens de capital".
Ora, Sr. Presidente, como é que, numa associação, pode-se dar
atendimento médico e odontolC:,gico, criar trabalho? Condenaram o Senador Ronaldo
Aragão por isso, porque não faz parte da associação; tem o meu nome.
A Subcomissão de Emenda diz que o Senador Ronaldo Aragão é cotista
da empresa DINASA; ele não era cotista na época.
"A prestação de_ contas do recurso recebido pela Fundação
Ronaldo Aragão não foi- ã.prf.sentada até a presente data, o que deveria
ter ocorrido até 28/03/92. Nesse caso, estranha-se também a omissão do
Bem-Estar Social, que não exigiU providências da entidade inadimplente,
conforme preceitua o 8rt.... do Decreto- Lei n°..."
Neste caso, o Mínistério de Ação Social nunca - nunca! - mandou um
bilhete de prestação de conta de _qualquer coisa: "tem que prestar conta.disso aqui'', nem
tampouco-na primeirã prestação de_conta; nem para uma orientação. Não há nenhum
documento a esse respeito. Até porque a associação, para sobreviver todo esse tempo,
tinha que ter recursos. E a aplicação desses recursos fo1 que a fez caminhar durante todo
esse tempo.
Vou mais alérri;-Sr. Presidente.
_
_
"Por fun, além dos recursos terem sido aplicados em finalidades
diversas, a que determina a referida Lei n° 4.320, de ..., é mister notar que
a transfe~ên~~a para- a_ Fu_ndação JR Aragã?• entida_de da qual faz parte,
como Pnme1ro Tesourerro, Rosane M~a- Aragao Melo, esposa do
Senador..."
5 EN t. ~!) F EOE R i L
Rosane não ê-niiilha-es:(>OSa!
Comb3.io En~clt!{~n. ~3du R.I.5F,)
Vejam bem como as coisas foram feitas, atabalhoadamente. Não é
<Par•c•r::; 8I{I4·CCJ.l
relevante, mas ela não _é minha esposa. Está aqrii: "esposa do Senador", 11quando a
{.,.
;:~g 6
.t'
entidade ainda não estava organizada", o que não é verdade. A entidade foi organizada,
começou em 1987 e foi registrada em 1989, segundo documentos que estão aqui.
"Os recursos dos relatçs ... nos dizeres doTnbunal de Contas".
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Estâ -aqui. O Tribunal de Contas da União for que: féz a -inspeção. Se V . .
&as encontrarem isso aqui... Mas está no relatório: "nos dizeres do Tnbunal de Contas".
"Esse lícito- vejam só! -fere o art,_ 60 do Decreto n°..., através do
qual se exige exatamente o regular. func10namento para que as verbas
sejam liberadas".
__ _ '
Ftco até um -pouco pasmo quándo se_faz uma afirmação dessa natureza,
sem documentos comprobatórios.
-- Ao se fazer o registro de associação ou de fundação, existe um lapso,
porque associação é uma ~ coisa, fundação- é outra e legislação é completamente
diferente. Eles colocam, nuni canto, aSsociação e, no outro, fundação; não tem nada a
ver uma coisa com a outra!
.
"Sobre os fatos analísados pelas subcomissões", registro também que a
empresa ENGELBAjã não é mais ENGELPA, é ENG ELBA Isso é um erro lambem, o
nome é ENGELPA - pertence ao primo da espo:-a do Senad_or - aí j~ PS!'Sa a ser _primo
da es_posa e não primo do Senador -, o Sr. LulZ Carlos Alves, tena stdo venCida na
licitação para as obras da licitação de Cacoal.
Eles insistem. A empresa não_ comprou nem o edital, não entrou nisso.
Mas estâ aqui: no valor de quatro bilhões, quatro bilhões de cruzeiros! O que quero
saber é onde está isso,-esse valor, quatro bilhões, e dessa empresa, e dois milhões de
cruzeiros e também para outra de saneamento básico no valor... Eu também quero saber
disto aqui. Quais são os documentos que contêm isso? Porque neste processo aqui não
existe.
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O saneamento básico de Cicoal ~ não é só emenda lninha, é emenda de
vários parlamentares - até hoje não saiu. E aqueles que ganharam também não
receberam. O processo encontra-se na Fundação Nacional de Saúde, na Fundação
Nacional de Saúde. E o que tem o Senador Ronaldo Aragão com isso? O que é que
tem? No máximo, eu teria a obrigação, como Parlamentar, de colocar emenda - isso é
minha obrigação - para a· Estado. Mas aqui também há uma acusação:
Embora vencida, consta - onde? - que os membros da Comissão...
fotam afaStados e seis dias depois assinaram o c0ntrato com a empresa
.
ENGELBA..
····
Então já não é mais ENGELPA, é ENGELBA; então rião é a empresa
do•.. É ENGELBA E preciso-saber. Deve ser um erro de datilografia ou coisa parecida,
porque aqui se repete ENGELPA e aqui tem ENG ELBA, etc. Mas está no relatório. Lá,
em cima, é ENGELBA, e aqui é ENGELPA Não é a mesma coisa. Continuando:
...foram afastados e seis dias depois assinaram o contrato com a
empresa ENGELPA para a realização das obra&.
Primeiro, quero dizer que isto aqui foi no Governo de Fernando Collor de
M_ello, do qual eu ~r.a opositor. Não no~eei nem o faxineira, até_ porg_ue não_ era da
mmha co!Tente politica. Eu era adversáriO do_ Sr. Collor de Mello. E 1sto aqui, quem
indicou todos os órgãos federais do Estado de Rondônia não fomos nós, nem pedi Para
admitir ninguém. Ninguém foi demitido çu admitido, no Governo Collor, a meu pedido.
Então isso não tem fundamento.
A Subcomissão de Emendas registra que as emendas que lograram
a liberação- de recursos em torno de quatro bilhões de cruzeiros, cada
uma, em 1992, foram de autoria do Senador Ronaldo Aragão.
Peguem as emendas. Existe entre o Governo Federal e à Governo do
Estado de Rondônia um convênio, que não é assinado pelo Senador Ronaldo Aragão. O ~
Senador Ronaldo Aragão não tem comPf!tência para assinar convênio. Eu quero repetir,
tem _~mpetência para fazer emendas. I.:.iberação de recursos, contrato de construção,
isso é feíto com o Governo do Estado, que nem é meu correligionário. Então, o Senador
Ronaldo Aragã.o não tem nada a ver com isso. Qual a ligação d. o Senaôor Ronaldo
Aragão com isso?
_. .
- A Subcomissão de Património e Assuntos Fiscais relata a existência de
denúncias de que a empresa ALGONORTE, em ·cacoat, Porto Velho, é de propriedade
do Senador Ronaldo Aragão. Também_p~di esse Qgcumento. Não sou proprietário da SENA o o FF. DE R AL
ALGONORTE. Isto é um projeto da SOD.AM:, conforme manda a lei_':'_ a lei está aí! O c41111ub Et~·~••IC)rt.33;ttoRJ.SfJ
Senador RQn_aldo Aragão não é dela proprietário; o Senador Márcio Lacerda sabe
(P1r.e•r n.• Olli4-CCJ)
disso; também em Mato Grosso existe um projeto da SUDAM; mas colocaram aqui: "O
I!..
5"9 =!
Senador Ronaldo Aragão é proprietário, tendo como sócio o BANESPA" O BANESPA
é sócio, mesmo; por quê? Porque a lei permite que seja sócio, que aplique os incentivos
fiscais na SUDAM: e escolha uma empresa. Isso é o que diz a let. E ele escolheu a
ALGONORTE.
..
O Senador R0nã.Id6-Ai-agão não é proprietário da ALGONORTE; sua
esposa, sim, que não tem nada a ver com CPL A ALGONORTE não tem nada a ver
comCPL
Colocaram aqui: "Essas denúncias não puderam ser investigadas." Está
aqui. E quais foram as denúncias? Vou mostrar a V. Ers quais foram as den~cias.
Vejam só como foram feitas as denúncias e em que se basearam. Uma carta anexando
folhetos de jornal. Os adversários políticos colocaram nos jornais; depois, o cidadão fez
uma carta, sem reconhecimento de firma, e mandou, anexando os jornais. Essa foi a
denúncia. Estão aqui as denúncias dos jornais, como prova:
"Como servidor público sócio da ALGO NORTE"
"Hospital regional em Cacoal ajudou Senador''
''Todos os homens de Aragão"
São denúncias de jornal.
"Aragão trai o eleitorado de Rondônia"
Isso serviu como base para uma série de denúncias deste relatório. Está
aqui:
"Aragão mau político"
"ALGONORTE"
"Amazônia de novo foco de corrupção"
"Aragão ... Fundação Nacional..."
"Senador acusado de favorecer empreiteira".
"Alceni confirma encontro corn A:ragão"
"Polícia Federal apura: denúncia de licitação fraudulenta em
Rondônia"
Está aqui. Essas foram as deri.úncias feitas pelos adversários políticos,
através de jornal.
"Máfia dos anões"
_
Está aqui. Serviu de denúncia para grande parte disso aqui.
Subcomissão de Património e Assuntos Fiscais: A mesma Subcomissão
estranhou os valores dos créditos bancários por extrapolar extraordinariamente o
declarado de outras fontes de renda. Empresas e atividades rurais, em outras palavras,
não há compatibilidade entre a renda declarada do Senador e sua significativa
movimentação bancãria.
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Sr. Presidente. Srs. Senadores, vamos entrar aqui naquilo que deixei para
o fim. Todas as minhas declarações de renda até hoje - até hoje -_ e por isso pedi uma
diligência na Receita Federal a __r_espeito do meu patrimônio. Quero que provem que o
meu património aumentou ilicitamente. Por isso fiz essa indagação à Receita Federal.
O que colocaram'! Consta, em um dos sub-relatórios, que eu não tinha
declarado um imóvel em Santa Catarina,-na cidad_e __ de_Araranguá, de 102m" -102m".
Esse imóvel, eu comprei em 1978 e está declarado no meu imposto de renda. Está Já.
O que alegaram mais, para fazer essa ac_usação? Tinha outro imóvel não
sei das quantas, que é da declaração de 93, que é uma doação _do meu sogro à minha
esposa, que é da declaração de 93. Por isso, pedi que a Receita Federal ftzesse isso aí.
Diante~de todo o exposto vem aqui~ eu não sei, não sou advogado,
sou médico~ diante do exposto, parece-nos ~ está aqui no relatório- que o
Senador Ronaldo AraªãQusufruiu benefícios indevidos.
Não há uma afirmaçao. Se os senhores observarem, todos os outros
relatórios são taxativos; no do Senador Ronaldo Arag_ão, chega no "parece-nos". Está
aqui.
Sr. Presidente, deixei uma cOnsideração para o firri com relação às contas
bancárias. Como não tinha condições de fazer, pedi que um auditor particular fizesse os
levantamentos das minhas contas bancárias porque num dos itens diz que o Senador
Ronaldo Aragão movimentou um milhão de dólares - um milhão de dólares. Até eu
fiquei abismado. Procurei verifiCar isso. Minha esposa fez levantamento, pois é
bancária e trabalhou nesse ramo. Ped~ _que um outro_ auditor, a.P.osentado do Banco
Central, fiZesse e não se encontrou, até hoje, esse valor de US$ 1 milhão, que colocaram
aqui.
Confesso, sinceramente, que quando vi nos joriiaiS: " O Senador Ronaldo
Aragão tem US$ 1 milhão", fiquei abismado e procurei saber e verificar. Dentro do
calvário da execração, eu procurei saber, procurei ver.
__ _
Não podia contratar uma auditoria porque o preço era muito alto e não
tinha condição para isso, mas mandei ver e não se_chegou a esse valor, mas se acusou o
Senador de US$ 1 milhão. E eu não vejo até hoje, a não ser que me provem, e eu até
pedi e está anexado nos autos, desde a Comissão de Justiça, o que foi feito d_o
levantamento_do Dr. Pérsio Gomes de Melo, ·que é do Banco Central, fez um relato das
minhas contas bancárias. Não foi encontrado o valor de US$ 1 milhão.
E não encontro aquilo que não é compatível com os meus rendimentos de
agricultura, os meus rendimentos da entrada e saída de créditos. da venda de gado.
O meu rendimento não é só do Senado Federal. O meu rendimento é de
hospita~ em Mato Grosso; o meu rendimento é de produção agrícola; o meu·-renctimento
é de negociação de bovinos; o meu rendimento é de_ participação de empresas, mas não
chegaaUS$1milhãoeeuvi...eu_guero_quemeprovem.
______ -__ _
Outra- coisa: qual_ a- rnetodol9giã em,I?regada para chegar a isso? Não
encontrei, não disseram a metodologia, o dólar do dia, o dólar do ano, o dólar do mês.
Qual é _o_ dólar?
_
Colocaram um valor 91, tiraram ... não é 91, é__cutro valor. .
Então, eu preciso saber a metodologia empregada para se encontrar esses
valores, para contestá-los.
O patrim6rúo que _colocarain-lá, a lei que estabelecia que você podia fazer
a reVIsao do património_ aumentando o seu valor, o valor comercial, e isso foi
aumentado, isso foi ft!ito, cornO todo cidadão deve ter feito, sua reavaliação patrimonial.
E nada do meu património, nada do meU património... eu desafio que_ se prove a
ilicitude.
Quero também, Sr. Presídetne;-como deixei para o fim as cOmaS báncárias
etc, para explicar aguilo que me for perguntado, aquilo que me for perguntado em
qualquer circunstância.
Agora, se o cidadão colocar que houve, no relatório, US$ 1 milh~o de
, movimento sem dizei que método, c;~ue valor dei dólar, o dia. Está tudo aqui, dito pelo
cidadão que passou 30 anos fazendo ISSO no Banco Central· é preciso que se diga._
Quando ele fala em 1989, em 1990, estão regulares, e ainda fala em 1993.
Começou 1993 com 60 mil dólares, está aqui; em marÇó de 1993, que está aí, eu vendi a
minha parte na DINASA. pagos parceladarnente- está aqui nos autos-, mas aqui coloco,
em 1993, quando ficou em torno de 60 mil dólares e, em 1963, não foi só 60 mil dólares
não, não foi'só isso aqui, não. O valor da minha parte da DINASA. que foi vendida, foi
superior a 60 fui! dólares, pagos parcelada mente. Tudo isso está nos documentos, não há
nada escondido.
_ _
Não sei, Sr. Presidente, se deixei de esclarecer _alguma coisa. Sendo assim,
·
·
ficarei ao inteiro dispor da Comissão. (Pausa)
Na de_claração de Imposto de Renda, os meus rendimentos de atividade
extraparlamentar chegam a ser maiores do que os da atividade parlamentar.
Era só isso. Sr. Presidente. Desculpe· me não ter respondido ...
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)· Terminada a e;.::planação de V.
Ex'\ passo-a palavra ao eminente Relator, Senador Dirceu Carneiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)_~ Sr. _Presidente, Srs, Senadores,
antes de iniciarmos os- nossos trabalhos de relataria, queria registrar, propor uma
considera<;;ão preliminar: nós temos tido, durante todo o período de mandato que
w
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convivemôs cõm os Senadores; particularmente com o Senador Aragão, temos tido,
nesse período, o melhor relaciana~o_to, inclusive divergindo em alguns aspectos, como
o próprio Senador já registrou por ocasião da elaborjlção daquele orçamento, onde S.

EX' era Relator da parte relativa à ELETROBRAS, algo que não tem nenhuma
importância maior no nosso relacionamento pessoal. Portanto, temos tido, durante todo
esse período, o melhor relacionamento pessoal. Quero deixar bem claro esse aspecto
para que também possa registrar que, neste momento, estou exercendo uma tarefa, para
mim, talvez, a mais constrangedora desta passagem pelo Senado, em estar fazendo um
conjunto de indagações da mais profunda curiosidade nessa função, sendo que,
particularmente como cidadão, não tenho nenhuma curiosidade sobre esses assuntos. E
que também trato essa questão totalmente impessoal. Fosse o Senador um
consangüíneo meu ou um desconhecido, faria do mesmo modo.
De modo que quero caracterizar que toda indagação será feita nO sentido
de buscar as informações para esclarecer os fatos. Nós estamos perseguindo, nesse
aspecto, a verdade. E para que ela seja exposta na~ sua plenitude é que nós estamos
arrolando um conjunto de indagações que deverão ser feitas a S. fu3 o Senador Ronaldo .
Aragão, e que vão buscar detalhes, aspectos às vezes não trazidos, até agora. à \ ·
consideração nas diversas oportunidades em que S. Er apresentou defesa ou que fez /
exposições sobre o a~unto.
,
\
De mod? q?e registrada essa p~eliminar, nós comeÇREÍamos então. este
nosso trabalho com o mtmto de esclarecer, de rr à verdade das questoes. Nada mais do
'
que esta pretensão move a Relataria desta Comissãó Especial. Nesse sentido, algumas ~
1
indagações que nós fizermos aCfiii; ·paSsiVelmente S. & já abordou na sua colocação
preliminar. No entanto, possivelmente, algum detalhe ainda poderíamos buscar, mesmo
que haja sido abordada a matéria, visto que alguns detalhes poderão ser esclarecedores
para a· Relataria. De mo-cio que então peço a V. E,r que releve qualquer redundância aí
nesse· sentido, ou repetição.
~
.
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O SR. RONALDO ARAGAO • F1queà vontade.
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O SR. RELATOR (D1rceu Carneiro) ME esta pnmetra consideraçao,camtuaoE,p 1c1•J(•;I.J3aaR.I.SF.)
Senador Ronaldo Aragão, é relativa~ atividades da Comissão Mista. V. E:xa já abordou. . (l'.rm• n.' et:SJ4-CCJ)
Evidentemente que quando V.~ abordou essa questão tratou de modo absolutamente
,,.. 6Q:Q__.._..
oficial e formal. No entretanto, tod()~ nós sabemos que qualquer coisa que possivelmente
houvesse nessas circuns-tãncias, "elas não seriam -nem formais nem normais. A Comissão
Especial vai buscar aqu"ilo que não é_ a expressão da competência formal do Presidente,
porque toda a competência formal do Presidente é legal. Não há o que duvidar sobre
ela, e nem do Presidente do Congresso Nacional, nem de qualquer outro.
Mas quando se indaga se houve algum acordo no âmbito da Comissão
Orçamentária, esse acordo diz respeito exatàmente a possíveis entendimentos informais,
que trataram de entendimentos ou acertos, quer· do ponto de vista da liberação de
verbas, quer do ponto de vista de privilégio ou preferência por determinadas áreas, por
determinadas dotações, algo nessesentido. Como sabemos que essa Comissão envolve
muitos interesses dessa na~reza, consultamos V. Er, então, nesse sentido dos
entendimentos infonnais, se V. Er, participado ou não participado, tinha conhecimento
de alguma coisa que pudesse estar acontecendo no âmbito dessa Comissão. Nós
começarfamos pelo penado anterior, quando V. _Exa não era o Presidente da Comissão,
era relator de um setcr.
.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Dirceu Carneiro, V~ E,xa fez uma
pergunta interessante. Quand.o (uj_designado pela Bancada,, ~Hás,_ pela Liderança, que
era o Senador Humberto Lucena, para membro da Com1ssao Mista de Orçamento, chegando lá Mçu cumpria o meu papel de parlamentar M' me deram o relatório parcial da
ELETROBRAS, que estava no conjunto do Ministério de Minas e Energia. Tirava-se
um subtítulo daqueles e se fazia relatórios parciais. Eu fui relator parcial dessa maneira.
Chegando lá,~ mee disseram: você vai ser relator parcial desse subitem aquí:
ELETROBRAS. Tudo bem. Foi dessa maneira que fui relator. Não perguntei como é
g_ue era, e vim aqui para o Senado eara ,erocurar quem entendia disso. Foi designado o
Expedito, um assessor do Senado (Era Expedito ou Benedito?). - era Benedito, Bené,
que é assessor. Foi ele que me ajudou a fazer isso, pegando, copdando todas as emendas
dos parla~entares~ o que tinha, o que não tinha, nada mais do~ que is_so, o que PC!dia
atender. Aí eu pedi para que a ELETROBRAS me desse o que e que tinha no Brasil, o
que era urgente, o·que era pre·rn:ente, para que se pudesse alocar recurso do orçamento
para o término dessas usmas,. dessas bidrelétricas. Foi assim que fui relator, pela
primeira vez, da ELETROBRAS. Até então não tinha nem conhecimento do que era
relator parcial.
_ _ __
_
"- . _ _,___, ___ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nessa circunstância, V. E,xa não
tomou conhecimento de possíveis gfupos que tinham influência bastante importante na
elaboração orçamentária, ou foi procurado por algum deles, ou teve alguma suspeita de
que poderia haver grupos lá dentro que eram muito bem entrosados e detentores de
poder importante ~ara decidir e influenciar a Comissão ou relacionar-se com o próprio
__
_..
..
_
.
setor do Executivo.
_ - _
O SR. RONALDO ARAGAO MNão, Senador Dirc;:u Carneiro, porque
quando recebi isso daí, eu vim aqui para o _gabinete - o gabinete era aquí em cima.
Ninguém nunca me procurou, a não ser os parlamentares que tinham emendas para o
sistema elétrico brasileiro. etc. cara discutir isso, e mais ninguém. Dizem que tinha um
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grupo lá que dominava. Nín~érif me--procurou. Essa que é a verdade. Ninguém me

procurou, para colocar para
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-para colocar para- b. Ninguém me procurou, nem

1 ,

tampouco procurei, até por que eu ía· muito poUco à Comissão. Eu só fui à Comissão ·\.!
para ser designado e depois para discutir o relatório. E mais nada.
\
Não me lembro se o edital é de 1989.
O SR. RELATOR (Dirceu Carnei~o) -Com r:eiação à observação do _Sr~_ _ '
Jos_é_ Carlos Alves dos Santos de que V. ~ tinha conhecJmento de acordos e COISas ~
dessa natureza, a que V. Er atribui essa observação? Por que ele teria feito essa
.
observação de que V. Ex<' cOnhecia, ou sabia,-oli participava ou algo nesse sentido?
SEH A0 0 FEDERAL
f~n~Ciil f"l. ~3 doRJ.Sf.)
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Dirceu Carneiro, não sei porque !IIIU:I~
{P~r~çtr r..' ISI 9-4-CCJ}
ele disse isso. Também fiquei surpreso com aquela _dec_lara_ção, Inclusive, um repórter da
llt._'_60 ( - Veja disse-me: "Senador, fui falar com o Sr. José Carlos e ele disse-m.e que V. Er foi
Presidente da Comissão e citou seu ilome":
Disse aqui, no início, que quando fui designado pela Bancada, inclusive
houve uma disputa, mas ganhei por um voto - e esse um voto está me dando dor de
cabeça até hoje; eu podia tê-lo perdido - para ser Presidente daquela Comissão. Sincera
e honestamente se existia ou exiStiii-uln grupo que dominava Isso af, não foi do meu
-Conhecimento. Porque quando discutíamos esse process_o, inclusive o Sr. José Carlos
nunca esteve lá, porque, na época, ele não fazia parte da Comissão. Ele era funcionário
do Senado, mas estava lotado no DOU. Ele não era funcionário nem tampouco assessor
da Comissão, e pouco frc!qüentavã aquela Comissão, aparecendo apenas para levar
mensagens de creditas do Governo, mas nunca deu palpite. Nunca fui com ele a lugar
algum pedir qualquer referência. Então, estranhei iss.o. Sei, de antemão~ que existia uma
amizade muito grande entre ele e Deputado João ~lves._ Daí_ foi g_ue, quando o
Deputado_ João Alves foi designado para Relator, inicialmente, não acettet. Não podia
entrar no mérito, porque a Res_olução n° 1 dizia que o Bloco era quem indicava o
relator. E o PMDB, como maior Partido do Senado, indicava a Presidência. Então, não
cabia a mim, mas procrastinei. Inclusive quando tomei posse, no Auditório Petrônio
Portella, pensavam que naque_Ie dia eu iria nome_ar o_ Deputado João Alves. Mas não o
nomeei. "Mas V. Er tem que cumprir". Eu disse:~ Não, tem que se fazer um documento
endereçado ao Bloco ~ o documento está nos autos -, se não me engano o Deputado
Ricardo Fíúza - para que o Bloco indicasse. Aí eu tinha a obrigação, de accrdo com a
Resolução n° 1, de nomear, sob pena de ser destituído por não estar cumprindo o
acordo_ que estava na Resolução votada pelo CongresSO.
. -- .
Por isso, :acho que há um certa "coisa" do Sr. José Carlos, porque nunca
tive_nenhum atrito com ele e nunca o procurei" para coisa nenhuma. Então, acho
estranho que ele tenha citado meu nome, inclusive comentando aquilo que eu disse na
casa do Deputado João Alves. Eu fui uma vez à casa do Deputado João Alves, porque S.
E,rt estava doente e porque tinhã me ligado três veZes. Eu disse-lhe _que não ia, porque já
estava de pijama. Foi quando a minha esposa disse-me que eu estava sendo indelicado.
Então, fui com niinha esposa. Só_nesse dia. Chegando lá encontrei o Sr. Pedro Parente, o
Sr. José Carlos, os Deputados Gene baldo Correia, José Geraldo e o Cid Carvalho. Aí eu
disse:-- Vim visitar o Deputado João A1ves, que está doeme._O Sr. Pedro Parente levava
uma proposta do Governo para _que -o Congresso não estraçalhasse o Orçamento. Os
Parlamentares queriam, estavam com a intenção, inclusive o PT, de estraçalhar o
Orçamento, de acabar os programas, na época o programa do CIAC. Ouvi e até pedi
para a minha esposa:
\I
-Olha, V""dmos embora.
1
- .\fão, vamos ficar aí, vou ouvir...
_
.
_
\ ,
E eles fizeram uma proposta. Conversaram- ele disse a~uele negócio de ir / I
para- a cozinha, o que não é verdade. não tem nada disso- e disseram: 'o Orçamento não ~1
pode ser estraçalhado, senão o Parlamentar irá fazer emenda para cá, para lá, os
programas do Governo, os CfACJ:ls, vão-se estraçalhar, o PDT está no negócio do
Brizola ...E_eu fiquei ouvindo. Em uma çerta altu_ ra, chamei a minha esposa e disse:
-Olha, vamos_emhora, porque" ..
-Não, mas você tem...
___ _
__
_
A minha opinião é a seguinte: qualquer discussão tem que ser feita_ lia S ( r~ :.. \~ 0 r E OE" r. A L
Comissão. O que a Comissão aprovar está bom. Se aprovar 1,5 para investimento, eStá :om·~~·~ l•~···~ 1 (•·t . .::.,;o RJ,SF.)
bom; se arrumar três, está hom._Agora, a Comissão tem que decidir. Vou botar _em
<""~r•ç•r6~'t·CCJ}
11..·----"'"'-S..--~
votação_ e o fiz. Chamei o chamado Tribuilãl de Nuremberg- foi apelidado Tribunal de
Nuremberg e o Presidente aqui sahe disso, porque esteve algumas vezes lá, no Tribunal
de Nuremberg . para que se discutisse isso. Discutiu-se exaustivamente esse chamado
acordo, que não houve.
.
Nem o José Carlos estava lá. Discutiu-se, discutiu-se e ~u-se que o que a
ComisSão a: provou foi completamente diferente do que o Gove.rno estava propondo.
Veio então a demissão do João Alves. Coloque! a discussão sobre a qual
ninguém chegava a um acordo. Eu disse: "Olha, começamos às 9 h da manhã com todos
os partidos políticos..."_. E, ontem. para minha satisfação, tive um encontro com o Paulo
Hartung, e conversamos bastante a esse respeito. Ele disse: "Está vendo. você foi tão
democrático e agora está lev~ndo pau". Ele, o Paulo Hartung, 9-ue fazia parte do grupo
do Mercadante, JoséGenomo, Eduardo Jorge, Irma Passam, Pedro Paulo Parente e
gente de todos os outros partidos, o Paulo César Machado e aquele outro menino que dá
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assistência ao PSDB, tinlia
até quase 3h da tarde.

gente do PMDB; do PSDB eia o Cid. Foi uma discussão de 9

E coloquei esse acordo de que falam tanto, que o Pedro Parente, na sua
carta, disse que não houve. Foi colocado em discussão, houve discussão. O Governo

queria, est'!V'! propondo 1,5 para investimento e 2,5 para custeio; passou para 25 de
custeio, se não me engano, e 3 ou 6 para investimento. Esse foi o chãmado acordo.
E o JoSé Carlos não ·estava lá. E, em relação a tudo aquilo que veio no Orçamento - falam no negócio das emendas, do acordo gue foi feito -, há um documento
do Governador Jerónimo Santana, de 1990, onde eleja pedia, no ·fim do-_s~u governo,
para se colocar no Orçamento de 1991 aquilo que, segundo se diz, foi fruto- do acordo.
Nunca pedi que colocassem coisa nenhuma. Tanto isso é verdade que pedi para
companheiros que-colocassem emendas para Rondônia, porque eu não as havia feito.
Entã0, o José Carlos que disse que eu sabia dessa história. Infelizmente,
ele não está aqui para que eu diga e pergunte a ele onde é que eu sabia.
Chamei, para. que não h~:mvesse dúvida...Todos os r_elatório~ _da Comissão
de Orçamento foram dJscutrdos exaustivamente com todos os partidos pohhcos.
Não cabia ao Presidente fazer aprovação, mas sim homologar aquilo que a
Cõinissão-decidiu. Não cal?ia, no rneu ponto -de vi_sta, pedir para fazer acordo com 120
membros. Então, isso é inviável. Quando o Sr. José Carlos fala dessa história, parece que
eu entrei nela como São Pedro entrou no céu, até porque, para bem da verdade, ele
nunca me pediu nada, nem a nível de DOU, crédito suplementar ou coisa parecida. Para
ser honesto, ele nunca me pediu coisa nenhuma.
~
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) ~ Esse atraso, retardamento, da
1
nomeação do Relator Joã~ Alves, V. Ex- consid_erou que era pela amizad~e que tinha
pelo Sr. José Carlos. F01 por essas razOes que V. Er demorou alem daquela
responsabilidade do Bloco que o indicava ou teriam alguns outros aspectos que , ~
motivaram V. E,r' a segurar um pouco essã~nomeação?
_
.
'O SR. RONALDO ARAGAO - Nobre Senador Drrceu Carneiro, eu \•
1
entendia que precisava mudar a Comissão. Como a Presidência tinha mudado, entendi
que o relator também deveria ser mudado. E&Safili uma das razões primeiras_e disse~sto
no meu partido: que era preciso mudar. Era predso mudar a Comissão porque senão os '~_.,.
demais parlamentares não teriam ·oportunidade. Como_ eu não aceitava que não se
mudasse, levei minha posição à bancada, discutindo muito o ass_unto. Eu entendia que
tinha de ser alma nova, gente nova no processo.
_
.
_Essa era a razão primeira, sem nenhuma conotação _que eu tivesse '"' '"" N (I r. ~ 1l
sabendo alguma coisa, em absoluto.
·
•
~ -':R A L
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ Na reunião com o relator, na c~o~~.;·~~ F 1 ~·t:•!twt.lJ~oR.I.SF.)
· do mesmo, pms
· estava d oente, em nen h_um-momento se tratou d e cmsas
· maJS
.
l ""c'" "• 6!,94-CCJ)
res1'dê neta
h~u'~'~).__ _,,
1
discretas, mais restritas que sugerissem a ausência do Sr. José Carlos da roda da
·~reunião? Ele, em alguns depoifD~ntQS, registra que em determinado momento ele era
convidado a distanciai'~se das conversações e ali se conversavam assuntos que ele não
podia ter conhecimento ou coisa dessa natureza.
O SR. RONALDO A_RAGÃO- QUero estava falando pelo Executivo era o
Sr. Pedro Parente e o Sr. José Carlos fazia parte da equipe do Pedro Parente. Então
como-se-iíia:pedir pãra o Si. Pedro-Parente ou para o Sr. José Carlos se retirar?
_ _ __
___ Não houve nenhum pedido para ninguém se retirar.
O SR. RELA'_fOR (Dirceu Carneiro) ~ No dia dessa reunião o Sr. José
Carlos já era funcionário çio Poder Executivo ou ainda era assessor· Ua Comissão de
Orçamento?
______ __
__
~
_- _
O SR. RONALDO ARAGAO - Ele era do Executivo, era do DOU. Ele fOi
cedido pelo Senado par_a _o__QOJf.- - - . _~ . . __·--=-O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ E a reunião_do.cha~ado Tnbunal
de Nuremberg? Em que conS:títuía e o que ela se propunha a decidir? Quem eram as
pessoas que influenclavam nessa reunião'!
O SR. RONALDO ARAGÃO ~ Nessa reunião todos os partidos políticos
estavam-presentes; todos os partidos representados na Casa estavam presentes.
O que er<!_ ~ssqJ Q__telª-tor parcial trazia o seu relatório e ia se discutir as
suas modifiCações, a emenda que ele aceitava ou não aceitava, os programas; tudo era
discutidCJ exaustivamente. Tõdos os partidos políticos estavam lá representados, quando
faltava um partido eu não começava a reunião.
.
En~(), tiga par o líder e indica quem representa o partido A, o partido B
ou o partido C. Enquanto isso não ocorrer, eu não inicio a reunião. Isso ocorreu durante
toda a Comissão, todo o tempo, e quando não tinha acordo se dizia: vamos por voto. Aí
se decidia por voto.
Às vezes, existia um acordo, como muitas das vezes, aí um partido político
dizia: eu não obstruo, mas voto contra; Tudo bem, não obstrui e vota contra, mas fica
registrada a sua presença. -·
Isso também ocorreu com vários relatórios parciais da comissão. Isso era
uma decisão tomada inclusive por todos os partidos políticos, para se discutir, até porque
para que depois não se dissc:;sse: não, fqi feito ali, houve_ um relatório assim; mas todos os
partidos políticos disCutiam, discordavam, acordavam em determinada matéria,
discordavam nas outras, e isso era dito erQ.Ple:nário e era discutido antes da votação na
comissão; em muitas matérias, aí você se lembra do PSD, já vai para-Já quando a coisa
o
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está resolvida, aí vai lá só para discutir, mas isso era feitO na c·amissão ·com todos os

partidos políticos, sem exceções.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Ex" tem alguma consideração
ainda, além das que já foram ditas, relativas à demissão do servidor Roberval Batista de
Jesus? V. Bf" ficou muito sensibilizõldo com as críticas publicadas? O que lhe atingiu

para proceder do modo que procedeu, enviando oficio ao Preside_nte da ~ra, l?ara
que tomasse providências relativas? Porque a idéia é de que ele tenha feito críticas,
revelado coisas, denunciado aspectos.
~
,
__
O SR. RONALDO ARAGAO - Isso foi um aspecto muito interessante._
Primeiro, o Roberval- qu. e é méu amigo, tenho um relacionamen'to muito bom com ele não era funcionário da Comissão Mista do Orçamento.
A Comissão Mista do Orçamento não tem quadro próprio - só antffS de
responder a essa pergunta-; quando a resolução também dizia que a Comissão teria que
ter funcionários, eu chamei para me auxiliar o Senador Almir Gabriel e dei a S.-_ &a,
nomeei-o com a missão de fazer o Regimento da Comissão, inclusive instituindo as
subcomissões, aí a Comissão teria funcionários. Outra coisa, rião teria funcionários
porque não tinha dotação, não tinha recursos. Então, pegava-se um funcionário do
Senado e existia uma briga muito interessante. Quando et. fui para chesar no Roberval,
o Senado tinha uma briga, porque antigamente quem mandava na ComiSsão e quem era
chefe era o José Carlos, que era do Senado, e a Comissão lá na Câmara ficava com
ciúmes etc., e dizia: ah!, mas só do Senado, funcionário do Senado.
Quando cheguei na Comissão vi que já existia eSsa briga. Queni era da
Câmara? É fulano, é beltrano, etc. Bom a Comissão não tem funcionário; havia sete
funcionários: duas administrativas, duas zeladoras, e três de serviços manuais. Eram os
que estavam à disposição da Comissão. Então, não tem funcionário.
Mandei fazer o Regimento. Discuti, o Senador Almir Gabriel discutiu com
todo mundo, fez um Regimento etc., mas a Câmara, com essa dis~uta de quem era o
chefe, porque o negócio é ser chefe, disse: Senador quem é o chefe. Respondi que não
tinha chefe nenhum; "0 chefe aqui sou eu. Então, façam o seguinte: você pega uma
equipe da Câmara e_ uma equipe- do Senado e vocês trabalham". Até porque eu não
tinha ascendência sobre o funcionário, porque o funcionário era da Câmara e era do
Senado. E o Roberval, quando eu conversei com ele, porque antes dele tinha sido outro,
disse-lhe: "Olha, o problema é o seguinte, fica nessa discussão entre Cãmara e Senado,
quem é chefe, quem não é; Roberval, você que é um homem já experiente aqui, você
trabalha em conjunto, não é? Trabalha em conjunto.
·
Havia, na Assessoria da Câmara, detenninadas pessoas radicais, e
começou aquele ciúme: fulano é de partido a, partido b, panido c o_u d. Fizeram
internamente determinadas considerações para a Comissão, mas não enviaram essas
considerações à Presidência da Comissão.
Certa vez, lendo o jornal - se não me en~ano - Correio Braziliense - vi as
críticas do Roberval. O Roberval dizia que havia feito 1sso e aquilo, não sei o quê; e que
a Comissão- tinha feito isso e aquilo. Achei estranho._ Achei estranho que ele fizesse
aquilo. Até perguntei a determinada pessoa de seu. cí_rculo, que me respondeu: "o
Roberval não fez isso não".
Como foi feita--essã crítica~- enviei oficio ao então Presidente da Câmara,
Deputado lbsen Pinheiro, pedindo que fossem apuradas aquelas considerações que o
Roberval fazia, sem que houvesse retaliações. E não dei publicidade a isso. Conversei
com o Roberval. Disse-me ele que era um grupo - eu não quis entrar em detalhes
partidários - e que tudo bem. Pedi que se apurasse. mas nunca pedi a demissão de_
RobervaL E o ofício que fiz não diz isso. Nunca pedi a demissão de Roberval; nem o
faria, porque o considero um homem competente. Tudo_ isso ocorreu pela intriga que
existe nesta Comissão entre a Câmara e o Senado na questão da chefia.
O SR. RELATOR (Dirc_eu Carneiro) - Nes.<;a c!r<?unstância, o Presidente
da Câmara acabou demitindo o fUncfonárfo.
-~
O SR. RONALDO ARAGÁO - Mas, nunca pedi ...
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ele atribui a demissão ao oficio de

v. Ex".
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Mas, se V. Ex'"\ ler o ofício, verá que não há
nenhum pedido de demissão. Há pedido de apuração do que ele falou, desde que não houvesse retaliações.
_ .
,
V. Etl deve ter o ofício e pode ver que nunca pedi a demissão- do
Roberval. Inclusive, em seu depoimento, ele diz que não é de minha competência - 5 EN A c 0 r f
inclusive, não é mesmo-- demitir ninguém.
O SR. RELATOR (DirceJ.I Carneiro) - Sobre a sua particip3.~ão como
relator parcial do sistema ELETROBRAS em 1989/1990, V. Ex'1 fez referência sobre o
que considerou de prioridade a partir do Plano Energético até 2010. E foi nesse sentido
que V. &.a orientou.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Também de acordo com informação da
ELETROBRÁS. ~ ~.
~ ~
~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) · As decisões tomadas a_té a
conclusão desse relatório a tiveram-se a esse plano ou houve decisões Qiferentes, que não
coincidem com o plano proposto preliminarmente pela ELETROBRAS?

0 ER A L
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O .SR. :RONALDO AR.AGAO - Senador Dirceu Ç3.rneiro, quanto ao
relatório parcial, acatávamos as emendas e mandávamos, v!sando que o Plano fosse
aprovado. Dependia da Comissão aprovar. modificS).r. Se esse Plano é ou não obedecido,
não Cl.be a mim saber, até porque a ELETROBRAS, diante das necessidades do Brasil,

das

~:~ersas

regiões, pode ter feito diferente.

-

- -

- --

0 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Sim, mas refiro-me ao seu relatório,
à sua proposta.

_
__
_ __ ; .
.. . _
O SR. RONALDO ARAGAO- ... minha proposta de relatório.
O SR. RELATOR (Dirc-eU Carneiro) - Ela se 'ateve à preliminar da

Comissão?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Da Comissão?
O SR. RELATOR C:Qirceu Carneiro)- O seu relatório da Comissão atevese às prioridades da ELETROBRAS? _
.
O SR. RONALDO ARAGAO- Foi aprovado como fiz. _

O SR. RELATO~ (Dirceu Carneiro) -E a sua elaboração coincidia com
as prioridades da ELETROBRAS?
9 SR. RONALDO ARAGÃO - Coincidia Com aquilo _que a
ELETROBR.AS dízía. .

.

•

.. · .

.

~·

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nesse aspecto, V. &a teve
conhecimento do estado_de cada uma dessas obras e das empresas que estavam tocando
essas obras, ou na mão de quais empresas Ç_stavam, mesmo paradas?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não. O interesse era saber e;m que
andamento estava. Não se sabia se era empresa a, b ou c. Sobre isso não tomei nenhum
__ _
conhecimento.
. ~abia o que a ELETROBRÁS informava e se a obra era de "a" ou ''b"; se a
obra era vtável, se não era...
O SR.--RELATOR (Dirceu Carneiro) -V. Ei"l -tainbém; nesse período,
nunca recebeu nenhum interessado por parte dessas empresas, solic"itando pnoridade
para essa ou por aquela obra?
_
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, nunca!

.

. _..

- _ .

...•..

O SR. RELATOR_(Dirceu Caf!leirç)- E essas fignras·nâq chegaialn- até a
sua presença ·na Comissão?
_
_ ____ _
_ _ _
O SR. RONALQO ARAGAO-~-Não, porque o tdatório preliminar é um
conjunto dao; emendas. o Parlamentar faz a ~menda, há a compatibilização do relatório
parcial e esse relatório parcial é aquilo que vem da emenda. Retira-se do çoujunto, da
rubrica da Eletrobrás; e a Eletrobrás tem de_forne.cer para você O que é priontário e o
que não é.
·
Agora, se alguém vier atrás de mim e pedir para A ou para 8 ... Ninguém
_
__
_
---~·--=--=~"~~
veio atrás dissot
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nesse período, quais as suas
priondades como Parlamentar para o seu Estado de Rondônia? Que tipo de prioridades
V. Ex'"l considerava, do seu ponto de vistat.para receber emendas, coisas dessa natureza?
O SR. RONALDO ARAGAO - Rondônia é uma prioridade só. Tudo no
setor educacional, no setor de saúde, no setor social, no setor de infra-estrutura urbana,
no setor de energia elétrica. Quem fornecia esses_ dados c;ram __ma.is ou menos as
Prefeituras. As Prefeituras diziam do gue precisavam: estradas, por exemplo; e o Estado
também, qual era a sua necessidade.
__
Então, não havia especificidades. O Estado é uma prioridade só.
Até hoje, não há energia. Hoje, no .Estado de Rondônia. a única energia
existente é a Usina de Samuel, rodando d.u~ tu_rb.ioas_ para Porto Velho. E há um parque
termoelétrico que tem 40 anos, está todo quebrado e não tem nem energia!
Portanto, as Prefeituras do Estado é que pediam, vamos dizer, que
colocassem as emendas: infra-estr11tura urbana, saneamento básico, estradas, escolas,
posto_s de saúde. rsso-- é feito até hoje, e o Parlamentar fazia a emenda atendendo a
prefeitura "e o Estado. Não havia "o fulano de .tal", o empresário, até porque em
Rondônia não tem grandes empresas.
·
- -O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como V. ~, se referiu ao setor
elétrico, que não foi tão bem sucedido quanto desejava, em alguns outros setares V. _Exll
foi bem sucedido na reivindicação de rec_UJSOS, p_articularmente nesses que V. Ex<' citou?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não, não, até porque o recurso não era
para mim, o recurso era para o Est;1do.
_ _
____ ___
___ _
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)_~ Para o EsJado, obras para o Estado.
o

O SR. RONALDO ARAGAO- Não, o Estado ...

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~-Tanto é que a obra de Samuel não
foi bem sucedida, ela se .arrastou, aii1da n?o está concluída.
_
O SR. RONALDO ARAGAO ~ A única obra do .Governo Federal que há
hoje em Ro~dónia é Samuel. Existe a BR·364, cujos recursos são insuficientes,_ e os
outros são de.,.prefeituras; recursos: pe-quenos, que não atendem -à necessidaâe do
Estado: construção de postos de s~ú_de, construção de hospitais, etc., sem nenhuma
significância, porque, se verificarmos o _gue_ vai para os Estados, vamo~ dizer, do Sul, do
Nordeste, da Região Norte, é insignificante a quantia destin::t.da a Rondônia, totalmente
insignificante._
- ----------~
- ----- .. .
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O Estado necessita· de simeaméi:ito básico. Para se ter uma idéia, Porto
Velho, hoje, com 350 mil habitantes, tem 6% de saneamento básico. E colocar recursos
naquele Estado é o mesmO Cfue fa.Ze"r risco nágua, porque não o liberam.
_
O SR. RELATOR .(Dirceu Cametro) - V. Er tem dois momentos de
participação que mais provavelmente serão enfocados nessas indaga~ões. Um deles é o
período em que V. Er foi Relator parcial; o outro, quando presidiu a Comissão. No
segundo período, V. EJr1 optou por não fazer emendas ao Orçamento; desejou fazer e o
fez por intermédio dos Colegas para os seus objetivos-. E, no período em que foi Relator
parcial, V. Ex=' fez emendas diretamente para os interesses do Estado de Rondônia e
para outras áreas.
V. Er confirma esse fatO?_
O .SR. RONALDO ARAGAO - No Estado, não para outras áreas fora do
Estado.
__
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. EJcH podia enfatizar quais os
setores que mais lhe motivaram a_(azer erp.endas nesse período para o Estado?
O SR. RONALDO ARAGAO - Senador, como eu disse, a prioridade no
Estado é única. Então, o parlamentar a-o-EStaOO de- Rondônia, da Região Norte, tem
prioridade no Estado inteiro, desde Educação, Saúde; ele tem que fazer emendaS; como
o Estado como não tem receita para tocar as suas necessidades, ele tem que vir aqui
atrás do Orçamento, Não há, assim, uma área especifica. Vamos dizer, eu, corno médico,
poderia me dedicar só à ãrea de -Saúde. M?S nã9; porque como eu conheço o Estado,
que é um Estado de área igual à do Estado de São Paulo, _conheço o Estado de ponta a
ponta e sei que há riecessidade em tudo: de estrada vicinal. Para a Comissão ter uma
1déia e V. Ex'~, o Estado_ de Rondônia tem três estradas federais: a BR-364, que corta o
Estado de norte a sul; tem uma variante, que é a 4-25 e a 4-21, que só tem uma parte
asfaltada, e todo dia parlamentares do Estado colocam recursos e os_ rec_1,1rsos não saem,
é vital para o desenvolvimento do Estado. Então, as estradas são de responsabilidade do
Governo federal; e tem a de Samuel, que desde 1975 não terminam. O resto são
emendas feitas no Orçamento, por parlamentares, para atender às necessidades
_urgentes e prementes do Estado, porque se não for assim o Estado está fadado à
falência. Tanto é que ontem foi assinada uma medida provisória, com crédito
$Uplementar, para Seron e para o chamado Linhão, que é o sistema de transmissão,
porque Rondônia hoje está com 90% no escuro, tudo quebrado etc., não tem recursos,
não tem nada. Então, essa é ·a s!~uação do Estado. Não há uma prioridade; a prioridade
são todas, não é?
Então, não me ccibia, como parlamentar, levar tudo isso, toda essa
parafernália de emendas, para atender a todo o Estado, porque, se não for assim, o
parlamentar no Estado também não se elege; é diferente de Santa Catarina, é diferente
de São Paulo.
-·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Senador Ronã.ldo .A.ragão, aqui, a
propósito das suas declarações, _foram _encontradas, apenas para exemplificar - foi
trazido aqui com identificaçãO-; duas emendas feitas por V. E,xll"para Tora do Estado,
uma em 1990 e outra em 1991. Em 1990t.a Emenda B-02933-5, prioritária...
O SR. RONALDO ARAGAO. Para o Amapá?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Para Ma naus, para saneamento de
Manaus.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não tenho conhecimento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Essa, pelo menos está registrado lá
como de sua responsabilidade, coni identidade, com número, coisas dessa natureza. Em
1991, a Emenda 006185-9, de abastecimento de água de Boa Vista.
O SR. RONALDO ARAGÃO· De Roraima?
O SR. RELATOR (Dirceu~Carneiro) - De Roraima.
O SR. RONALDO ARAGAO- Não tenho também conhecimento disso.
O SR. RELATOR (Dirceu Çarneiro).: Foi apenas exemplíficativamente.
O SR. RONALDO ARAGAO - Não tenho conhecimento disso. Não me
lembro dessa. Do Amazonas, porque tinha um representante do Amazonas, ... é José
Outra; e de Roraima também não tenho nenhuma lembrança disso daí. Pode até ter
sido, mas não me lembro. Não tenho nenhuma lembrança disso. Também não critico
quem faz. Acho que, se puder, para quem faz, não há dolo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~Em relação-às pessoas que lhe
procuraram durante esse período, além de P.arlamentares, como V. Er disse,. e dos
mteressados em ·abras que não lhe procuraram, confonne V. Exa. afinnou. Autondades
ligadas ao governo, a setores governamentais procuraram V. Exa. nesses períodos, para
tratar de assuntos nesse aspecto? Aléril da--presença, naquela reunião -na residência do
Deputado João Alves, que estavam duas pessoas do governo, parentes ou... o Zé Carlos?
O SR. RONALDO ARAGAO - Todas as pessoas que procuraram, ser do
governo ou não, estão lá na Comissão: Todo mundo lá, sem nenhuma conotação e
subterfúgio, sem coisa nenhuma. E as discussões foram feitas abertamente. Tenho
quase certeza de que ninguém procurou-me para qualquer outra -coisa a não ser para
discutir coisas, da grandeza do orçamento, que fo~am colocadas na mesa..
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nesse período, V. Exa.,
particulannente, teve algum, na sua vida empresarial, contrato importante com
empresas no seu estado, fora dele, negócios~ de volume, coisas dessa nature~?
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O SR. RONALDO ARAGAO - Somente atividades rotineiras, como
profissional liberal, empresário. Trabalhos de atividade rural, hospital, etc.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E a razão da polêmica para o

orçamento para a Eletrobrás. em mar~o de 92, entre V. __ Exa. e_os técriicos José Roberto
Nasser e Orlando José Leite de Castro! _
_
__ _
O SR. RONALDO ARAGAO _- Não hou_ve polêmiCa alguma, não. Se V.
Exa .... , o que ocorria era aquilo que eu disse: um querendo ser chefe .o outro também, e
criou isso aí. Mas não entrei em _polêmica alguma. Um era servidor do Senado, que é o
Orlando, que queria ser chefe lá. E que eu não aceitei. E o Nasser, que era da Câmara, e
não cabia a mu::n aceitar ou não, porque era ~unc_ionário- da Câ-mara. Só isso. Não tive
polêmica.
.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) ~ E sobre os pareceres que
apresentaram a V. Exa ... Opinou sobre isso? Coisas dessa natureza. Junto ao Presidente
do Congresso, junto ao Presidente da Câm_ara?
O SR. RONALDO ARAGAO ~ O próprio José Carlos diz que aquele
parecer estava fora de técníCa, não tinha parecer técnico, porque ...
..............
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Quem fez?
O SR. RONALDO ARAGÃO . Acho que foi o Orlando, qu~ falava a
respeito•.. Mas isso já era depois da Comissão. Isso não foi na Comissão. A respeito de
ações das subsidiárias da Eletrobrás, que nada tem a ver com o orçamento._ Nada tem a
ver. N:. subsidiárias da Eletrobrás nada tem a ver com o orçamento. São as subsidiárias
no Estado. Então, as ações não eram discutidas no orçamento. Eles fizeram _esse
levantamento e mostraram, mas não é nada no âmbito da comissão.
O SR. RELATOR (Dirceu Canteiro) - Consta que- teria Sido feito por
solicitação do Deputado João Alves, e que isso não. se constituiria numa regularidade, e,
sim, numa...___
_ _
_ ..
_
- -- -c_ _
_
O SR. RONALDO ARAGAO · Não tenho conhecimento disso. Esse
conhecimento que foi ... Depois me passaram... Depois já, n,ão era no âmbito da
Comissão, foi tempo de-póls, -e ~qUe apresentaram-esse parecer e qúe o próprio José
Carlos fala de que _o parecer não tem consistência técnica, ele teve que dar isso aí. Disse
que não era do orçamento, porque, me recordo, li, ele disse que essas subsidiárias não
fi:tzem parte do recurso orçamentárío. Isso é da Eletrobrás, etc. E ele incluiu nesse
parecer do Roberto Nasser.... que tinha um menino daí que já estavam com um emprego
a la João Alves, mas não entrei nesse detalhe.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) Sobre a Associação benefic~nte JR
Aragão. Quando- ela foi fundada · a Assocíãçao?" E quem a fundou? Qual o seu
relacionamento com as· pessoas que a fundou?
O SR:--RONALDO ARAGÃO - Quem fundou essa -associação foi minha
esposa, ela e um grupo de senhoras em Porto Velho. Na época, ela disse: vou botar o seu
nome. Eu disse: não quero ·meu nome· nisso. Mas elas colocaram meu nome. Fundaram
minha esposa e outras amigas de Porto Velho e deram o nome de Associação JR
Aragão,em 1987, e foi registrado no Conselho em 1989.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Essas outras pessoas eram de seu
relacionamento pessoal. ou de parentesco. Tinha V. Exa: p-arentesco ··com- outras
pessoas) além da esposa'!
_
,
O SR. RONALDO ARAGAO MUnico parentesco era o de minha esposa. O
resto não. Na fundação, não. _
_ __
.
O SR. R.E-LATO_R(Dirceli.Ça_i'neíro)- Era a única pessoa?
O SR. RONALDO ARAGAO- Pelo que me recordo, sim.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) M Qual er.:~: o seu endereço dessa
associação'!
_
O SR. RONALDQ ARAGAO MO endereço .da fundação, que atendeu em
88, era na ... tenho que me lembrar... Depois passou -para a Av. Rio Madeira, 3001,
inicialmente, que era a minha casa, porque eu não estava. morando -em Brasília. E, ~
então, mudou para minha casa. Depois saiu para a Av. Rio de JaneirO. Mas inicialmente
era na Rua José de Alencar? Não. José de Alencar era outro. Mas tem o processo onde
ela se iniCiou; depois foi para Rio Madeira, 3001, que hoje é minha residência em Porto
Velho; depois para a Av. Rio de_ Janeiro. Mas imcialmente foi pãra ... Daqui a pouco
recordo-me.
__ _
_
_ __ _ _ ____ ___ _____ __
___ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiio)- Esse endereço inicial era alugado,
era de algum dos memb_!os?
•
O SR. ROI'<ALDO ARAGAO ·Era alugado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) MLembraMse do bairro, por exemplo?
O SR. RONALDO'ARAGÁO ·Era no centro, mais ou menos. Se não me
engano, era José do Patrocínio a rua ... Mas eu vou me lembrar. Ela atendia, inclusive,
em 88, com m"édicos, atendimento dentário ..., depois faltou dinheiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Esse endereço dã Av. Rio Madeira,
3001, ele aparece tamOém ao lado de um endereço:-Av. rio Madeira, 3000- redondo.
Tem diferenças esses_ doi? endereços'! ~
~
_ _ _
•
O SR. RONALDO ARAGAO - Ate por que só tem. 3001, que e a casa de
minha residência.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Só tem o número 3001, não tem o
número 3000.
_ .
M
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Essa é a residência cte V. Exa. desde a fundação?
E é também desde a funda_!;;ão'?
O SR. RONALDO ARAGAO- Como vim para Brasília, então a casa ficou

à disposiçãO, mas demorou poucO -iei:DpO.
--O SR. RELATOR (DirceU Carneiro) - Esse Meírival Rodrigues Pedraça
tem algum relacionamento com V. Exa.?_AJgum parentesco?
O SR. RONALDO ARAGAO- Não.

O SR. RELATOR (Dirceu_C8.meifo) - E R osane Maria Aragão Melo?
SR. RONALDO ARAGAO - É minha irmã.

O
O
O
O
O
O
O

SR. RELATOR (Dirceu_ Carneiro)~ José Mário do Carmo Melo?
SR. RONALDO ARAGAO - Cunhado.
SR. REI.ATOR_(Dirceu_Carneiro)- Ele é esposo da...
SR. RONALDO ARAGAO- Essa diretoria não foi a da formação.
SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- Essa aqui foi a partff-dé 1990.
SR. RONALDO ARAGAO- Não foi na formação.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sobre o funcionamento dessa
associação, V. Er influenciava na escolha dos seus diretores, V.~ os indicava?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Existe._um co_nselho. O co_nselho escolhe o
presidente. Evidet'!temente, você tem arriigo nüffia ilssociaÇão-des~a.'J?u_não vou indicar
fulano, beltrano, sicrano, a· conselho que escolha. Até porque, no mÍCIO, quem fundou, a
presidente era a minha esposa, e ela pediu para sair. Formou-se outra diretoria.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V.~ participav-a das reuniões?
Teve um momento em que V. Fx"~ fez uma observação que não entendi bem, se atendia
na associação também como um dos médicos .
_
·
O SR. RONALDO ARAGÃO - Eu ia às reuniõ-es administrativas,
converc;ava com os médicos...
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - V.Er tinha um relacionamento
estreito com a associação, com frequênciJ!?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não ia tanto. Até havia uma reclamação
porque eu não aparecia lá, não conhecia os funcionários, nunca pedi para colocar nem
um vigilante, nunca entrei na parte administrativa. Não tOmaVa conhecimento. Ia lá para
discutir o atendimento médico caril os médicos. o que estava fazendo, o que deviam
fazer, só isso.
.
_ _
_ - - --- .
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Esses· médicos eram contratados
pela associa'Ção?
_
O SR. RONALDO ARAGAO - Era~ prestad_ores de__serviço e eram do
Exército.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - EVid_entemente mediante salário;
pagamento ou coisa assim.
_
- -_
O SR. RONALDO ARAGAO - Eles faziam presta~ão de servi'io depois do
- ---expediente deles, mas não tinham nenhuma vinculação. Eram medicos e dentistas.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V.Ex'l conhece o património, o
início da forma_5ão7 Qual o_ seu património, como ele foi sendo agregado, como ele foi se
constituindo? Qual o património inicial de§sa associação'?
O SR. RONALDO ARAGAO - Eu sei que houve doações de mesas
ginecológicas. de tensiómetros, todo_esse aparato. em 1987, 1988, quando ela começou a
atender. Eles foram roubados, porque não tinha...
__
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- Doações feitas por quem?
O SR. RONALDO ARAGAO- Pelo pessoal de Porto Velho.
O SR. RELA.TOR_(Dirceu~rneiro)- Por pessoas ligadas à associação?
O SR. RONALDO ARAGAO -Por pessoas ligadas à sociedade, não tinha
nada a ver com a associação.
O SR. RELATOR (Dlrceti Carneiro) -Fizeram doações de equipas, de
coisas dessa natureza?
- - ·
·O SR. RONALDO ARAGÃO - De tenSiómetros, de medidor de pressão,
mesa ginecológica, alguns medicamentos. O atendimento médico corriqueiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Qual foi a motivação da
organização dessa associação ?
_
.,
O SR. RONALDO ARAGAO - No Estado de Rondônia há- uma carência
brutal no atendimento médico; são filas enormes. Eu fui médico durante 10 ou 12 anos
no Estado, via" as necessidades: -Tinha- que ser feita alguma coisa. Lá tem outras
associac;;ões que dão atendimento médico. Até o Senador 0\avo Pires tinha uma
associação lá que fazia atendimento. Em determinados bairros de Porto Velho, o
cidadão vai às 4 horas da tarde _para uma fila para ser atendido no outro dia. A
associação faz1a um cadastro_das pessoas realmente carentes... E hoje há um.a situação
muito difícil, porque a Associação- está atendendo com muito ... Não o número que
atendia_ antes, com essa campanha. Então, quando há motivação... Primeiro, foi esse
atendimento; porque o atendimento é tão precário ... E havia - e ainda há, hoje, no
sístema de saúde do Estado... É pi'ecis-o que__ se faca al_guma coisa, não só o Poder
Púhlico. como eu disse aq1Ji inicialmente ... O atemfimenfO CUSta -16 dólares, e é um
atendimento que a ninguém atende. E a Associação, com _4 ~ólares, fazia um
atendimento. Ela atendia vinte ou _trinta pessoas por dia, mas atendia com dignidade. O
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médico examinava, vla o que a pessoa tinha, receitava e doava o remédio. Hoje, a SFNr.flO FEOERAl.
Associação é clamada... Pedem para que ela reabra, porque o povo está morrendo.
Comi3~o. : ·•~oc"l (o:t. :J3 ~o RJ.SF.)
Então, essa foi uma das necessidades, e é uma nec_essidade dq Estado - e
(C'~rtCOI n,' 6!.•9~-ÇCJ~
muito mais no interior -, de se Jazer o atendimento médico, porque o EStado não tem
t.,. 6 1 r
condições de fazer isso; está fii~sucateado, tudo deixa a desejar. Outro aetalhe: havia
no Estado a questão das greves, ninguém atendia a mais nada. Inclusive na Prefeitur_a,
onde, na semana passada, houve uma greve total e ninguém atendeu anada. Em frente à
Associação, na semana passada, havia cento e cinqüenta pessoas p:lrâ serem atendídas,
porque tanto o Estado como qs postos da Prefeitura eStavam todos em greve. E a
Associação não podia atender.
-1
O SR. RELATOR (Dirceu Carrieirci) ·- Quais eram _as formas de
manutenção da Associação durante todo esse período? Quem bancava ·esses custos?
Quem__banca?
__
__
_
_
_ -_
.
O SR. RONALDO ARAGAO -Em que ele recebeu a verba?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneii'O) - Não, inclusive antes. como ela era
mantida, e depoi!....
_
__ _ _ _
.
_
O SR.RONALDO ARAG.~.O- Havia verba p"ra a manutenção, de a~gos,
q,ue davam um_ pouco; __ não atendia_ como ela atendeu, depois desses anos; ma~ nós
tmhamos médicos, amígos nossos, que-iam lá e atendiam, não_recebendo por isso.
O SR. RELATOR (Dirceu CarneírO)' ~ . Sempre em períodos bem
definidos?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não, porque eram médicos que atendiam
de graça. Eles tinham seus hospitais, tinham suas clínicas, e iam lá e atendiam durante
um horário; não tinham um horário definido. até porque não _ganhavam nada; atendiam
como pediatra, cardiologista ... Davam até palestra.
-- -O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E ne_sse período a Associação foi
financiada por pessoas da cidade ou do I;stado de Rondônia? _ _
_
_
O SR. RONALDO ARAGAO -Sim, era um financiamento com prestação
de serviço, em que você dava a sua prestação de serviço, os atendimentos médicos com
amostra grátis, que os próprios médicos levavam.
O SR. RELATOR (Dirceu _Carneiro)_- Sim. Mas, e o custeio? Quem
pa~va áa ~I].e?rgia _elét~ica, a lirilpe~, _a _!Danuteilção, materiais de limpeza e talvez ~sons
funcmn nos.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não havia funcionários. Os funCionários
que havia atendiam lá para receberem a posteriori, mas atendiam dando a suacolaboração, que não era tão intensa como era -depois...
_ _
___ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Qual era a expectativa com relação
a esse "a posteriori"?
_
O SR. RONALDO ARA_GAO - De arrumar doações para a Associação.
Inclusive nós fizemos um projeto para a Alemanha, ·para sustentar essa Associação-: As
pess_oas que lá estavam não eram funcionários· registrados. mas com a perspectiva de
arrumar...
O SR. RELATOR (Dirceu Carne~r~) -. Cheg~u _a_ rec_eber doações do
exterior?
O SR. RONALD<JA:RAGÁO ·Não.
O SR. RELATOR (DirCeu..Çarneiro)- Os projetaS llão for·a-m ...?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não, ainda estão lá. Foram encaminhados
e eles começaram a pedir uma série de documentos; e são tantos os documentos que se
desiste. Eles queriam até financiar·escolas, postos de s:JúLlt: etc., o que n5.o em. finalidade
da Associação; mas eles queriam fazer isso.
_
_
9 SR. RELATOR (Dirceu Carneil;:o) - V. EX"~ já mencionou, tanto na.
CPMI como agora, que a Associação foi roubada. O que flli roubado? Que materiais
foram roubados?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Foram roubados aparelhos _de pressão,
mesas ginecológícã.,- tennôrri.etros, estetoscópios, uma cadeira de dentis_t_a, não tenho
bem certeza.
- --- --_
_
O SR. RELATOR '(Dirceu Carneiro) -Chegou-se a fazer uma avaliação·
dos quantitativos do roubo?
_
O SR. RONALDO ARAGAO • Não.
O SR. RELATOR (_pirceu Carneiro) -ExiStem x:egistros nas delegacias t
de polícia desse roubo?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Tamb~m não sei informar. Até por que nãà·-'
me interessava.
_
_
___
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Er já fez referências aqui que
destinou verbas, subvenções para essa Associação. Uma delas foi aquela dos gabinetes
que todos os Parlamentares r_ec~biam. V. EX"''~ destinou toda aquela parcela que lhe
- -_
cabia para a Associacão?
O SR. RONALDO ARAGAO -Quatrocentos e poucos mil cruzeiros.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Esse era o montante total daquela

época.
O SR. RONALDO ARAGÃO -E outra que foi, qUe não foi recebida.
O SR. RELATOR(Dirceu Carneiro)- Outras dotações que V. Ex<' fez não
foram?

flAl.
~R.I.SFJ

Jl

6rZ..

84
cruzeiros.

- Não, uma outra só de mil e poucos

O SR. RONALDO ARAGÁO

OS~. RELATQR (Dirceg Carneifo)- Ta!llbérn verba de gabinete?
O SR. RONALDO ARAGAO. Verbas de gabinete.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneíro) - V. Er tinha outras formas de
colaborar além dessa de conseguir, de vez em quando, verbas e dar contribuições
pessoais para manutenção?
__
·
O SR. RONALDO ARAGÃO- Só se fosse.minha ajuda pessoal. Pedia aos

amigos que ajudassem, que dessem contribuição. O que também não é fácil sem
nenhuma conotação oficiai.
O SR. RELATOR (úlrce_u Çameírp)- V._~ afirmou que o Rresidente da

Associação, Wiiiiam Pimentel, apresentou ao Ministério do Bem-Estar Social um
projeto de atividades que ocasionou a liberação de verbas para a entidade. V._ Er
colaborou na elaboração desse projeto?_ Orientou a direção da Associação quanto ao
procedimento que ele veio -a adotar O\l cgisa dessa natureza?
_
O SR. RONALDO ARAGAO - Náo.
O SR. RE_LATOR (Dirceu Carneiro) - Essa direção mantinha cantatas
com V. Er para examinar conveniências de fazer deste ou daquele modo?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Não, nunca tocaram nesse assunto.
O SR. RElATOR_ (Dii'ceu. Cameiro) __ ~_.Sendo uma _associação que lhe
homenageia, V. :Ex"~ se interessou por ela no sentido de buscar liberações dos recursos a
partir do projeto? Fez alguma diligência sobre o projeto? Ele estava perfeito, não
precisou fazer nenhuma diligência ou teve que fazer ãlguma correção para que ele
preenchesse as condições de liberação d~ verbas'?
O SR. RONALDOARAGAO __ Não fiz nada.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Não teve nenhum posicionamento.
. ,
..
_. . ,
V. Ex" sabe qual o setor do M_In_istério_q_l.!e liberava?.
O SR. RONALDO AJt..\GAO- Não. Nunca fUI la, nunca pedi, não sei nem
onde fica o setor que libera verbas.
O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO)-- V. Er n-ão goStava muito da
Associação?
'•
O SR. RONALI)O ARAGÃO'- Era te~_ o meu nome, mas__nunca fui pedir
por ela, justamente para que não ocorresse isso.Eiz_emendas. para outras associações de
Cacoal, como a de reabilitação,
mas também nunca fui pedir em nenhum
departamento. Inclusive as verbas de_ gabine~_e ficaram em Br~sília. Antigamente tinha
verba. para bolsa de estudos. não sei g_uem ne_J;TI qual setor liberava. _
O SR. RELATOR (Drrceu Carneiro) - No depoimento de V. Er na
CPMI, V. ~ se refere à aquisição de uma caminhonete D-20, do ano de 1993, com
recursos do Ministério do_ Bem-Estar Social. A Associação já tinha alguns outros veículos
nesse período?
_
_ __
.
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, que eu saiba não.
.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) • A Associação, segundo sua
lembrança, não tinha veículo'!
_~
_
_ _
. ..
. .. ,
s (NA OO H, Of, filA L
O SR. RONALDO ARAGAO- Quando essa Ca1JliOnete fm comprada, Corn•ls•H,~waltotl,;'~•aM,I.SfJ
abrimos uma outra Associação etll Cacoal_e Rolim de Moura. De Porto Velho para
lPor•e•t ~.· &VI"·Ct:.l)
Cacoal são 475 quilômetros. De Ca:coal para Rolim de Moura são mais 100 quilómetros.
h. 61 ~
~
Então, a informação dada pela Associação foi que essa camionete foi comprada para
:::&
que a diretoria e o presidente pudessem se .deslocar para fazer a fiscalização porque
não podiam ír Oe ónibus. Então, essa foi a _fin_alidade. Antes da Associação ter comprado
a camionete eles usavam a minha, às vezes, até s~;:m_ a minha autorização e....
'
O SR. RELATÚR (DirC~lJ Carneiro) -_.Nesse período então anterior à
aquisição da D-20, a Associação não dispunha de veiculo utilitário e coisa dessa
natureza?
O SR. RONALDO ~CÃO_.- _Não, que eu saiba não. . __ _
O_ SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)-- Essas duas subsidiárias, como
definiu V. Ex;<!, nessas duas outras crdade§, com~çaram a funcionar a partir de que data?
O SR. RONALDO ARAGAO- Não me le.r;nbro. A data assim não tenho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Elas tiverairi outas de diretorias ou
sempre...
O SR. RON-AL1YO ARAGÃO_'~ Não, a diretoria era uma -Só •.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) :-A mesma diretoria.
Quanto à questáo da DINASA V. Exa teve participação de 30%. V. Er
tem idéia de quanto significaria isso em cfólar?
O SR. RONALDO ARAGAO- Náo tenho.
O SR. RELATOR (Dirceu Caineiro)- V. E~ também declarou que nunca
recebeu nenhum dividendo...
_ _
- -O SR. RONALi>O ARAGÃO-- Nenhum centavo como ·párticipação de
cotista. Se não me engano, tem uma declaração nos autos do Diretor da DINASA
confinnando isso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em que circunstâncias V. E:xa
vendeu essa cota? Não estava sati_~feito cQm o desempenho da empresa ou o que era?
O SR. RONALDO ARAGAO Inicialmente, Senador Dirceu Carneiro,
quando disse que vendi em 1992, foi_ porque não dava para tocar. Vendi e não recebi.
Então, tive que ficar com as cotas de nõvo. Na outra circunstância, vendi porque não
R
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dava para toêartambém. Não sei .como é, se dava lucro, se dava prejuízo, se dava não se
o quê, nunca entrei nesses det~lhes. Sabia que não era pertinente que continuasse sendo
cotista de um negócio que, primeiro, nunca me deram nada, segundo, não sabia como
era a empresa, deixava de ir.
O SR. RELATOR (DirCeu :carneiro) - V. EJc3 declinou nomes do_s seus
companheiros de Fundação na exposição-que-fez inicialmente. Para qual dos sócios V.
EX' ofereceu ou vendeu e não recebeu n~se período de 1992?
O SR. RONALDO ARAGAO- Tinha um Sr. chamado Janduir.
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- Era um doS sócios?
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, entrou depois.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Os componentes dessa sociedade,
pelo que estou depreendendo, não se comportaram muito corretamente do ponto de
vista comercial. V. &._.a tem alguma restrição, alguma suspeita quanto ao comportamento
deles?
snuoo FtOERAi.
O SR. RONALDO ARAGÃO ~ Não, até porque quando vendi a primeira
vez a empresa ainda estava naquela fase de pegar a carta da conç:essão, não estando em C~~•na~ f,~:•.;, i1tL J3 dO R.l.SI',)
(P•rr.ltl ~: e1,~4·(;o,;JJ
pleno funcionamento, e eles precisavam de dinheiro para colocar em funcionamento,
.... 61<:::::)
porque a autorização de carro, aí, a firma quer primeiro o dinheiro para, depois, colocar
- i
o carro, e corrib eu não tinha, então resolvi vender.
Eles compraram, não tiveram também o dinheiro nem para pagar, nem
para comprar carro, porque-para essas- concessionáriaS- de automóvel, qualquer uma
delas, primeiro você tem que pagar para, depois, o carro vir. Então esta foi uma das
razões por que eu vendi. Eles dizendo que iam colocar e ...
Depois, eu recebi de volta, porque eles não conseguiram pagar e vendi
novamente, aí já para um deles, um desses aí, e outro com avalistas, etc., etc., entendeu?
AS. começaram a pagar e ainda hoje há uma parcela que ainda não
pagaram.
O SR._RELATOR (Di~ceu Carneiro)~ E essa venda que V. EX" fez nessa
segunda etapa foi também para socíos da empresa?
O SR. RONALDO_ARAGÃO - Sócios.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ SC5cios··aa empresa. V. EX" recebeu
deles em espécie, em dinheiro vivo ou ef!l ...
O SR. RONALDO ARAGAO - Em dinheiro, está no contrato.
O SR. RELATOR_(Dirceu_Cameiro)- Parcelado? ,
O SR. RONALDO ARAGAO - Parce,lado, e tem a ultima parcela que...
O SR. RELATOR (Dirceu Cam<!iro) ~-v.~ tem idéia de que ordem, por
exemplo, do montante em dólar gue teria;tlcançado?
O SR. RONALDO ARAGAO ~ Não, teria que ver, fazer a conversão,
porque não há contrato em dólar, ele está em cruzeiro, mas o c·onttãto deve dar... tem
que fazer a conversão, assim em dólar não ... Além do mais, esse contrato ainda está para
ser concretizado, porque a última prestação seria em fevereiro ...
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- De 1994? Fevereiro de 1994?
O SR. RONALDO ARAGAO - .. ,de !994, que também não foi paga. Está
faltando essa última, que está dando dor de cabeça para receber.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. E0' afirmou que essa bandeira é
FIAT, da DINASA. e que, quando da opção_ da aquisição das ambulâncias, deu~se
preferênciaaessamarca1Foiuma .. __ _
... ___ ~ ___
_ ___ _
O SR. RONALDO ARAGAO -Não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ ...Porque, pelo que consta, as que_·
foram convidadas a...
O SR. RONALDO ARAGÃO -Foram FIATs também.
O SR. RELATOR (Dirce_u,.Carneiro)- ... a oferecer...
O SR. RONALDO ARAGAO -Porque .as outras não tinha.
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- E as outras não tinham ..
O SR. RONALDO ARAGAO - Pelo menos é a info_rma)ão. _
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- Não tinham o vetculo desejado?
O SR. RONALDO ARAGAO - É, porque a ambulância não é um veículo
disponível, tem-se que encomendar, uma série de coisas.
_ _Mas o detalhe, o por que n~o foi feito na outra concessionário também _
não sei. Se era mais caro, isso não sei, eu não sei.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- A idéia ·de,recebimento futuro foi
acolhida a partir de uma proposta que a DINASA ofereceu, não é? Essa idéia de .
entrega a posteriori foi a pa-rt1r de uma proposta que a DINASA ofereceu? .
\
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não, não sei. Não sei porgue eu também '
tomava conhecimento dessa.,..eu vim a tomar conhecimento dessa negociação depois da '
CPI. Antes, não tinha nenhum conhecimento de que uma ambulância havia sido ou se.-"
deixou de ser comprada, até por que era cotista, não fazia parte da diretoria, não_ _ n 1 ...., '1 r;- ~R A L
5
0
tomava conhecimento dos_ negocias da diretoria, até por q-ue devo ter ido à DINASA
._:, •c- 't. ...:'oldO AJ,SF.)
uma, no máximo, três- veze-s. Não tomava nenhum conhecimento desse negócio da C~ml. ~ ""~"'"
:..~t'l,i4-CCJ)
DINASA, se comprou, se o negócio foi todo ou se não é. Vim a tomar cOnhecimento
f:J
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depois da CPI.
Não tenho nenhum conhecimento se foi a DINASA que propôs, se deixou
de propor, se a proposta foil'e"ita pela associação, se deixou de ser feita, não tenho
nenhum conhecimento.
.
.
-
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Aqui há um aspecto que seria

interessante exaurir e eu quero apresentá-lo a V. Er para que V. &a possa s_e situar.
Visto que na direção da associaÇão beneficiente que tem a· seu nome há
vários familiares seus e que, também, V.
era cotista, naquela época, da ernpr:esa que

:exa

ofereceu essas condições -e af se e~tabelece uma H~ação muito forte, muito seria entre
os dirigentes da associação, que são os seus familiares., e uma empresa que é de sua
propriedade. em parte. V. Exa. nunca foi consultado do risco que estavam correndo
todos nessa operação?
O SR. RONALDO ARAGÃO- É verdade, nunca fui consultado; inclusive a
negociação dessa compra de ambulância não tem nada a ver com os meus parentes. Se

não me engano, o Presidente que fez essa_ a minha Irmã era tesoureira e o meu
cunhado, não sei nem o que era, ele foi, não__ é mais. Mas não tomei nenhum
_·
conhecimento dessa negociação de compra de ambulância.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Também quero registrar e isto
deverá ser esclarecido ainda com outros depoimentos: não fica claro 1 pelos documentos,
a licitação, a carta convite que foi distribuída, que os outros tenham participado, não fica
claro. Somente a DINASA, que cientifica que foí consultada e que ofereceu proposta.
Também relativo a essa questão da aplicação dos recursos temos documentos, além
daquele que V. Exa. fez referência, do Tnbunal de Contas, que é um documento
expedido pelo inspetor daquela região.
O SR. RONAWQ_ ARA:GÃO- O despacho do inspetor.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Exatamen!e~_Onde ele faz-uma
série de considerações e identifica váriãs irregularidades, sugere providências neste
sentido, e que realmente ficam bastante distantes daquilo que um relatório inicial
constou, como se tudo tivesse bem certinho, sem nenhum problema.
Então há urna divergência muito grande entre o que uma pessoa ligada ao
Tribunal de Contas trouxe de informações ou o relatório que elaborou e o que diz a
inspetoria da região relativa a essa aplicação e as finalidades com que ela aplicou os
recursos, dizendo claramente que foram desviados recursos que, nesse relatório, dizendo __
também, acho que não seria necessário ler por inteire, porque fo.z parte dos autos,
portanto, pode ser consultado a qualquer momento e está aqui disponível para isso e
para ser consultado. Faz afirmações de que os recursos foram desviados, que não foram
aplicados corretamente, pede providências ur~entes nesse sentido, devolução dos
recursos e também faz a observação de que a utilização das atividades da associação era
com finalidades político-partidárias, para mobilização eleitoral; coisas dessa natureza,
que consta também desse documento que fiz referência. Conhece V. Exa. esse
documento'?
_
. . __ _
O SR. RONALDO ARAGAO - Conheço, mas veja o seguinte: o inspetor \
não esteve lá; estiveram esses dois que assinaram no Tribunal de _Contas, e um deste
hoje é inspetor. Depois que foi anunciado esse relatório é que veio o despacho do
\
inspetor.

~

.\

..,.,.\

'·

.

Então precisa fazer esSa cmlfrontaÇão -entre o -irispetor e iss'e outro, 'os
dois são do Tribunal de Contas.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Nesse sentido, também, não ficou
claro, para: quem examina os documentos~ a devolução dos recursos.
O SR. RONALDO ARAGAO - Mas estão aí os documentos, estão aí as
provas.
---o SR. RELATOR (Dirceu- Ca~eiro) - Nós não. cOnstatamos_ os
documentos hábeis, algun_s deles sã_o meros avisos de i;Jancq'- q~~ n~o têm nepjnJ~a
identidade de banco. Só um aVJso de banco, um formulanozmho preenchido,
datilografado, mas não tem carimbo, nenhum recibo eletrônico.
O SR. RONALDO ARAGÃO • Isso é estranho.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E o maiS curioso é que o gue tem
foi envíado numa parcela pequena, inclusive sem vinculação à conta da Associaçao, para
11
a procurar''. Alguém iria lá procurar. E, se procurou, também não con.sta nada. que
depositou nas contas da Associação ou coisas dessa natureza. São muito frágeiS os
documentos nesse sentido.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não. Existe o documento, inclusive da
conta do Banco do Brasil, a devolu~o feita pela ~INASA na conta do ~an~o do Brasil.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Porque ela fm feita parcelada
.
também, não foi?
_
_ ~
O SR. RONALDO ARAGAO - A devolução, sun. Justamente.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ E só _uma parcela consta com
bastante nitidez, em que foi colocada a disposição 11a procurar". Quer dizer, não vinculou
à conta da Associação, não tem prova de que foi depositada na canta "a procur_ar".
Alguém foi lá e procurou.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Não, não. Existe a documentação, inclusive
da conta da Associação no Banco _do Brasil, a devolução da DINASA para a conta da
Associação do Banco do Brasil.
.
~
. .
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Entao quero sohcitar à_ assesso~a
que confira os_ documentos, com o procurador de V.- ~. para a postenor
identificação precisa desses documentos e dessas informações, que são bastante
interessantes.
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Existe iTiclusive a fotocópia do documento
do Banco do Brasil, na conta da Associação, devolução da DINASA para lá.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA - O do_cumento apresentado, que foi

mostrado pela assessora. está realmente invertido; propunha que a DINASA
encaminhasse, agora, por fax, toda a segunda via da documentação. Inclusive a
DINASA, pelo que -consta;--jâ.----apresentoli cont~s, já prestOu contas_, iriclu.sive ao
Ministério do Bem-Estar Social. Em função__disso, inclus:·:e, pedimos também a auditoria
do TnDunal de Contas; e ele acusando o recebimento...
·

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Eu queria só fazer uma
advertência ao ilustre Relator'e ao ilustre patrono da parte que nesta etapa da audiência
do Senador ~OI)aldo Aragão não ~ permitida a manifestação do advogado. O advogado
poderia informar ao Sep.ador Ronaldo Aragão e S. Ex-\ formalmente, fazer a solicitação.
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA- Sr. Presidente, a intervenção _é válida,
mas foi somente uma questão de esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Má[.cio- Lacerda) - Perfeito. Mas s'ó gostaria de
que, no caso d_e nova necessidade, o ilustre advogado tomasse o cu.íq~~o~~-e informar ao
Senador Ronaldo ~agão, para que S._ Ex--1 faça formalmente a &olicitaçao, sob pena de
ficar, inclusive, prejudicada a própria defesa, porque a cada momento que V. Er
necessite intervir terá que ser cancelado o serviço de son:...
,

O SR. TÚLIO AUGúS'I_'O_NEryA- MuitO c)brigad0.0 SR. PRES'IDÊNTE (MárCfõ Ulceraa) -Então, por questão iité de não
haver prejuízo, eu gostaria çle soli_citar ao ifUStre- p-a-trono que fizesse Comunicação ao
Senador Ronaldo Pt.fag_ão e S. E~ se comunica com o Relator !JU com a Presi.dência.
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA· Eu agradeço.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Diante das observações que
acabamos de fazer, solicitamos então que os documentos que seja~ dignos de fé sejam
anexados, para ·que se possa fazer um juízo mais preciso sobre a questão. Como havia
afirmádo, eles não têm autenticação mecânica de que foi pago, não há nenhuma prova
de que eles foram para a conta da Associaç_ão, tantgJ que eles são colocados no banco 11
a prac11rar_"~ Quer dizer, é uma de.fin.içã:o rõ.uito imprecisa e para que esse assunto ficasse
inteiramente esclarecido, solicitaríamos, então, documentos habilitados com ·as
comprovações dos depósitos das parcelas corrigidas.
__ _
O SR.. PRESIDENTE (MárciO Lacerda) - O Hustre Relator está se
dirigfudo ao depoente ou à Me~.a'!
_
O SR. RELATOR (Dirceu C<!rneiro)- Ao depoente.
_
O SR. RONALDO ARAGAO - Estou achando estranho que nesse
documento não conste essa informação porque foi feito na conta da Associação, que é
do Banco do Brasil. Mas está aí com c-arimbo do Banco do Brasil. a conta da ASsociação,
mas vou pedir_ à Assodação que ma~de__isso, até_ porque nã_o cabe a mim devolver.
O SR. RE~TQ_R (º.l~ç:~~.:l,l Carnetro)- Perfeito. .
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- A PresLdência indaga do nobre
depoente se seria possível alguma forma de cantata com a Associação, para rapidez e
agilidade dos trabalhos.
~
O SR. RONALDO ARAGAO- Vou fazer isso hoje.
_ _
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Poderia, inclusive -ser agora?
Haveria alguma disponibilidade, por telefone ou fax, de a empresa informar ou da
própria Associação I""em-eter?
_
-.. _
O SR. RONALDO ARAGAO- Vou manU.m ver isso.
O. SR. PRESIDENTE (Márcio Lac~n1_,1)_- Se fosse o caso de informação
positiva: nós p·oderemos solicitar a A~sessori;~. O ilustre Senador concorda? --0 SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Tenho informações de juízo, por
parte da relataria, de documentos l{Ul! estão causando t.lú\ ida. portanto, se possível, que
se providencie documentos hábeis ,que torm:ceriam informações mais seguras paraesclarecimento e informação de opinião nor parti! do Relator.
O SR. RONALDO ARAGAO - Serão dadas; quem sabe possam mandar
até o original. Y"o.u pedir à Associação e_ à DINASA. __ __ _
-.
O SR. RELATOR_(Din:eiJ. Ca"r"rieirO)- Agora. sobre a questão patrimonial.
Corno são as suas atividades_ecanómicas e Ue que participa'! V. 12:..::-. é médJco, como já
disse, tem participação em várias empres~...
: ~
O SR. RONALDO ARAGAO - Tenho participação, como médico, no
Hospital Santa Marta, no Mundo Novo, que está na declaração de renda, na Firma JR
Aragão, em Per ... ., ..... ~o. ••
--~···r--.__.:..: .....
Plantava café, mill10, arroz, feijão e aíava gado.
_ _
_
_
O SR. REL\TOR (Dirceu Carneiro) ·São essas_ as suas participações.
11
Aqui está hospital. Depois. a segunda qu_e V. Ex citou...
---0 SR. RONALDÕ ARAGAO. J Ronaldo e Companhia Limitada.
O SR. RELATOR (Dir_ceu_Carne_ir.o).- A.ntl!S úessa 1 Materiais ...
O SR. RONALDO ARAGAO- Material de construção'!
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Não.
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O SR. RONALD9 AJ!AGÃO - E~ta aí j{l e_:;;~á_ encerrada. Aragão e
Camping Ltda. Foi encerradá eill 1989 ou 1990. __
O SR. REIA. TOR (Dirceu Carneiro) · ESsa _de Pem'ã-m~úco, a j_R Aragão,
ela tem que tipo de atividadc'!
-
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O SR. RONALDO ARAGÃO- É âistrlbuidora_de tecictõs:Ve_nde tecidos. .
O SR. RELA-TOR (Dirceu Çarneiro)- E a Nutriente?
__

O SR. RONALDO.ARAGAO- A Nutriente é uma indústria de biscoitos,
de chips.
.
.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E a agropecuária, qual é a área da
sua prõpriedade rural?
_ . __ __
__ _
_
,
_
O SR. RONALDO ARAGAO - Hoje, é em torno de uns 200 hectares, mais
ou menos.
___ _ _ __
_
_
____
_
_
__
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- V. :&a diz "hoje" por que? Não era

assim desde o princípio?
_
__
_
.
-~
O SR. RONALDO ARAGAO - Exat9; agreguei, posteriormente.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em que momento o senhor agregou
mais?
O SR. ROl'IA:LDO ARAGÃO· Este ano.
O SR. RELATOR (DirCeu Carneiro)- Este ano, 94.
E a sua esposa, ela tel:!l: aJwma outra linha de empresas?
O SR. RONALDO ARAGAO - (Inaudível) - Ela só tem a ALGONORTE
Ela tem em Santa Catarina, com a irmã, uma fabriqueta de confecção.
O SR. RELATOR (Dirceu~Carn~eiro) Confecção em Santa Catarina?
O SR. RONALDO ARAGAO- E, em Araranguá_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- EALGONORTE.
V. EJ....a é casado com comunhão de bens?
O SR. RONALDO ARAGÃO- -Coni co!nunhão de bens.
O SR. RELATOR-(DirCeU Carneiro) Comunhão de bens. -E a· idéia de
ambos terem empresas ... Com que-objetivo V. &a organizou...
-0 SR. RONALDO ARAGÃO Não existe um objetivo_mais específic9.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Que porte tem o hospital? E uma
empresa média, grande, pequena...?
O SR. RONALDO ARAGÃO -É uma ell)presa média_ Deve ter hoje 100
- _-:._:--.
.
.
-_ -""
leitos.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· 100 leitos. V. EX' é o único dono ou
é majoritário?
~
-_ . __
O SR. RONALDO ARAGAO- Não. Tenho 33%_Jáfui majoritário, hoje
não sou mais.
.
,
_
O SR. REL\TOR (Dirceu Carneiro) - Que porte tem essa de
Pernambuco?
O SR. RONAWO ARAGÃO- É média, também.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Çarneiro) _-Quantos empregados possui?
...........................................
' .......... ',...,
.'""'"' ·•-~•
- ·"-""l•'-""1""'-.
.~ •••-~"•LoUUV
.
'f...._.,U
administra.
O SR. RELATOR (Dirceu_Caffieiro)- E V. fua _é Qúni~-don~--~?
O SR. RONALDO ARAGAO ~ É uma sociedade com quotas. Cinqüenta e .
cinqüenta.
1
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- E a Nutriente?
1
i ;
O SR. RONALDO ARAGAO- Também cinqüenta e cinqüenta.
O SR. RELATOR (Dirceu Carn_.eiro)- E ela é de porte...
O SR. RONALDO ARAGÁO- E de porte médio para baixo.
·'-..../
R

R

R

r
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O SR. RELATOR (bií-ceu CaffieirO) - Teln várioS empregados, coisas
dessa natureza?
__
_
_ _ _
O SR. RONALDO ARAGAO - Déve ter uns dez, mais OU menos;_ é
pequena; deve ter iss:o;__!_ambém não _sei qtiailio tem.
O SR. R_ELATOR (Dirceu_Çarneiro)- E a sua participação?
O SR. RONALDO ARAGAO- Cingüenta.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Nessa propriedade, há tempos V.
Ex"l explora a pecuária?
_.
, .
__ . . . ·~.
. ...__ .....
O SR. RONALDO ARÁGÃO- Ássirn que cheguei em Rondônia_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Há tempos. E ela sempre foi de
exploração diversificada, ·como V. Er falou - café,_ mJUto, arr_oz, feijão, gado, coisas
--- assim?
_ _ _ _
- - O SR. RONAt})() ARAGÃO - No- iníCiõ, sim, durante um certo tempo;
depois. como o custo de produção de café é muito alto, larguet.__ Mas, gado, arroz,
feijão...
_ --~ _ _
__ .. .. . .
_
-,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quantas cabeças comporta essa
área iniclafq-ue V. &7' explorou, de 108 hectares'! _ __
__
.,
.
o SR. RONALDO ARAGÃO - A d_e_lO.s; hoje~ deve ter umas zoo· reses,
que já é muito, para a época. Mas em Rondônia há ã questão de dar a meia no gado. :é:
uma atividade em que se dá a meia; o cidadão tem a propriedade; ele cuida do gado
durante um ano, o que nascer fica à meia; se nãscerem dois bezerros, um é dele e o
outro é de quem dá. Entâo, hoje nessa propriedade há em torno de 180 a 200 cabeças,
não sei direito.
O SR. RELATOR (Dii-ceii.:Câinelro)- Sáo matriZes?
O SR. RONALDO ARAGAO- São matrizesO SR. RELATOR _(Dirc~u Çameiro)- E também nesse siSü~ma a que V.
Ex-"1. acabou de fazer referência, nesse sis!ema meia?
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O SR. RONALDõARAGAo- Não, isso é meu.

.
O SR. RELATOR (DiiceuwCarneirO)- Ah! Esse é seu.
O SR. RONALDO ARAGAO- O outro gado é que dou para que o cídadão
na sua propriedade cuíde à meia. Deve ter mais umas 250.

O SR. RELATOR (Dírceu Carneiro) - V. Ex'\ neste caso, tem duas
modalidades de exploração: uma, à meia~ e outra, própria. Ambas de gado de cria?
O SR. RONALDO ARAG.AO - Não. Há um pouco de gado de cria e um
pouco de gado de corte.
O SR. RElATOR (Di~~eu.Çafn_eiro)- Que percentuais?
Q SR._RONALDO ARAGAO- De cria, em torno de 35 a 40%; de corte,
60%.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- V. Er também tem infra-estrutura
nessas fazendas? Casas, cercas, tratares?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Tratõt ·eu comprei agora. Eu tinha um
=

emprestado; currais, etc.
O
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diretamente ou tem encarregados'!
O SR. RONALDO ARAGÃO - Tenho encarregados, mas verifico
pessoalmente esses assuntos; vou sempre lá. Faz 6 meses que estive lá.
\
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro).- Em 1991, V. Ex-"~ adquiriu uma ca!ta
no Lago Sul, em Brasília, e realizou uma reforma em sua casa, em Rondônia.
~
Como se trata de dois investimentos bastante volumosos, gostaríamos d
1
,
ouvir de V.~ o embasamento dessas compras ·e como V. "Br as. equacionou.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Em primeirO lugar, não fiz reforma
nenhuma em Porto Yelho; a informação não é precisa. Segundo, entrei numa licitação
feita pela TELEBRAS e hoje estão me executando, porque não consegui pagar.
Portanto, a informação sobre a reforma em Porto Ve_lho J::t_ão é verdadeira;
não fiz reforma-Iienhiima, nem em 1991, nem em 1992.
Em relação à compra-da casa, houve uma Jicitaçáo pública. Paguei a
•
entrada e o resto está sendo executado.
O SR. RELATOR (Dirceu carneiro) - V. _Exa afirrri'ou, em outras etapas
do seu depoimento, que ainda não dispu,9ha d_essa última declaração.
O SR. RONALDO ARAGAO. De 1993?
Q SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Sim.
__
·o-sR. RONALDO ARAGÃO- Não falei isso; falei que existia um disquete!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ele não foi encontrado na Receita
Federal.
O SR. RONAi.Dó ~RAGÃO ~Então, eles o pÚderaml -·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. Ex<' tem essa declaração?
O SR. RONALDO ARAGÃO· Devo ter.
A~ora, o disquete foi entregue; eles o receberam duas vezes. Primeiro,
perderam; depois, enviaram-no para .Porto Velho e me cobraram o_ disquete. Pediram e
mandei um outro. E agora estão dizendo que não o receberam?!
O SR. REL\TOR (Dirceu Carneiio) ·- Solicitamos, então, que V. Er faça
chegar o mais breve possível, para que se possa...
-; - - _
_ -·
O SR. RONALDO ARAGAO - Como foi feito em computador, tenho o
disquete e o que está nele. Tenho de mandar o que:_ está no computador.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Isso é coisa rapidíssima.
Essa indagação sobre _a questão da reforma é um item da sua declaração
do Imposto de Renda, onde consta que V. Er investiu praticamente o equivaiente_do
que recebeu como Senador dura,nt~_ o an~o intei_ro.
.
_
O SR. RONALDO ARAGAO- Em gue ano?
O SR. RElATOR (Di_rceu Oiriu~ito)- ·Em 1991. O nllme"ro não está bem
legível. mas_creio que é 1991. __
~O SR. RONALDQ ARAGAQ_~ Mas não é em Porto Velho, é em Cacoal.
Em construção.
-O .SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Gostaria de ponderar junto a V.
~ que quando houver um equivoco dessa natureza V. ~ nos auxilie no sentido de
esclarecer. Porque se tivermos que acertar sempre na "mosca" para a questão ser
respondida, creio que teremos que_ treinar mais os atiradores. __
O SR. RONALDO ARAGÃO- Quando V. E,r falou de Porto Velho, achei
estranho, porque não é em Porto Velho. Essa obr(l é de 1978, e es!á em construção _na
Avenida Ca:stello Branco e até hoje não terminou.
_
~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Pelo registro é perceptível que ela
não é em Porto-Velho?
.
-·
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O SR.'RELATOR (Dirceu Carneiro)- Perleito. De rri_Odo que retíro a nãd
reforma. em Porto Velho para localizá-la em Cacoal. A p~rgunta, então, ganhã!
substância.
.·
f
Os investimentos que V. Exa fez na aquisição da casa e na construção\Í
dessa outra estão as-sentados, já que são volumosos e bem acima de todos os ~
rendimentos de Senador, por exemplo, como V. Er os situa dentro da sua renda?
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O SR. RONALDO ARAGÃO - (inaudível) O Imposto de Renda anterior
tem saldo para fazer isso.
._
- -_- -__ -- ~---- - __ :

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Estão esclarecidas no Imposto de
_
_
__
_
Renda anterior.
_ __
Por outro lado, em 1990, não consta das declarações de V. :Ex2 nenhuma
atividade agropecuária. V. Elé'" não teve nenhuma atividade no setor agropecuário? V.
EJcB não registra nenhuma rendimento dessa athddade no Imposto de Renda nesse
período.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Preciso ver, não me lembro.
A
propriedade é de 1978. Pode até ter havido uma omíssão. Já havia bastante gado lá. Se
não fizeram, té:m de haver unta reliflcaÇão no Imposto de Renda.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sr. Presidente, não sei, busco a
orientação de V. E:f. Esses ass_untos que ficam pendentes seriam retomados em uma
outra oportunidade? Porque penso que, talvez, não seja oportuno trazer agora as
declarações para o Senador verificar e com as assinaturas constatar se sim ou não. Não
sei o que V. Ex-1 orienta nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - .Como a audiência do Senador
Ronaldo Aragão é para efeito de informações, creio que algum documento que
eventualmente possa não estar à mão deverá, com toda a certeza. ser encaminhado à
Relataria oportunamente, desde que solícitado por ela.
O Regimento prevê que, a qualquer momento, se pode requerer
diligências ou encaminhar documentos...
__
__
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- ... para informação da Comissão
ou da própria Relataria.
_
O SR. RONALDO ARAGAO- Apenas para efe"ito de esclarecimento.
Não sei se essa <ffipeiaValiação que aí está é do ano da UFIR, quando a_ lei
permitiu que se fizesse a superav<~.Iiação.
O SR. RELATOR (Direeu_Carneiro)- Em 1990, foi o ano da UFIR, nãO?
_ O_ SR. RONALDO ARAGAO -Vou verificar, porque a lei permitia que se
fizesse a avaTJaÇao de mercado, não é isso? E ela foi feita.
O SR RELATOR (Dirceu Carneiro) - E a indagação de 90 está...
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Além de o acus~do poder, a
qualquer momento ou em qualquer fase do processo, encaminhar documentos, solicitálos como também prestar declarações e elucidar os fatos, se for o caso, poderá ser
convocado novamente o Senador Ronaldo Aragão para esclarecimentos adicionais.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E se V. Er entender também que
sim, poderíamos acordar que ele fosse feito no período das diligências, porque seria o
período hábil para se instruir o processo até a decisão da ComiSSão~'
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacàda) - Em princípio, Dobre Relator,
como seriam apenas informações adicionais ao atual depoimento, evidentemente, a
S.~.a~~~~~ ~~n:;nto. ~o ~ndamento .~8: 3:udiência ,d~s _por~~:l~s t~~t;~uphas, o Se~ador
•
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protelação do grazo.
---- -- · - ---·
·
·
- =·
SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Prosseguindo, efltão.
··
Nesse ano de 1990, portanto, não consta nenhum rendimento de origem! •
agropecuária.
\/
Em 1991, o rendimento- da agropecuária representa o dobro d~ '
rendimentó de Senador. Por exempl?, s_ó para dar uma referência, foram valores /
1
bastante volumosos, em torno de 200 m1l dotares.
_ -.
;
V. EJc3 poderia discorrer sobre esse fato?
,

~

1.\

O SR. RONALDO ARAGÃO- O rendimento da agropecuár:ia; não sei se o
dobro, mas foi mais do que a percepção de Senador. Tudo está_ declarado no Imposto de
Renda. Tenho documentos q-ue o comprovam.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em 1992, a propriedade rendeu
como en'11991? Foram altos os rendimentos?
· ·
··
O SR. RONALDO ARAGÃO - El<i. teve -rendíriieTitos. Através- da correção
da inflação, pode até ter rendido mais, be"m mais~
- - - · ·
q SR. RELATOR (Dirceu Carneiio)·----Nesse_caso, Senador, há uma
diferença entre-- pãtrüru5n-ió e renda. Estamos tratahdõ exclusiVarriente de renda, e a
indagação é procedente, quero explicitar a V. Er-, pelo fato de 200 cabeças de gado
renderem 200 mil dólares num ano. Gostaríamos de ter uma fórmula mais convincente,
porque· eu sou do ramo também e gostaria de aprender um pouco mais.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Mas não sei se foi sõ esSe rendimento.
O SR. RELATOR (Dirceu Cai-neiro) -- Coilsta __ ria- cédula da declaração
rural.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não sei se só fo"í isso. Não tem atividade
agricola? Deve ter atividade agrícola.
_
·
O SR. RELATOR (Dirceu_Çarneíro)- E o gue seria. entãO, Senador?
O SR. RONALDO ARAGAO- Venda de feijão, venda de arroz, tudo isso é
atividade agrícola.
O SR. RELATOR (Dirceu_ÇarnêirO)- E isso nos 100 hectares?
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Não só nos lQO hectares, mas também há o
arrendamento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V.Er tem quantas propriedades
arrendadas nesse sentido? ___
_ __ • _
O SR. RONALDO ARAGÃO - thiha, SêiuictOr Oifceu Carneir~ HOje, não
tenho mais. Só tenho essa e aquela que eu agreguei.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - Nesse período de rendas tão
expressivas V.Ex-1 tinha._
_ _ _ _
O SR. RONALDO ARAGAO- Tinha duas.

O SR. RELATOR (Dirceu Çarneiro}- Com que áreas?
O SR. RONALDO ARAGAO - No- Estado de Rondônia, tínhamos uma

área com mais 100 hectares e outra área com mais 50 hectares.

O SR. RELATOR (Dir~u Carneiro)- O que se produzia nessa área?
__ O SR. RONALDO ARAGÃO- Aquilo que eu já falei: arroz, o feijão e teve
café, também em 1991, tanto na minha área quanto na outra área. Não só atividade de
boi...
.
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Essas produções agrícolas elas têm,
evidentemente, custos elevados e, portanto, suas rendas são bastante estreitas, salvo
alguma circunstância muito especial do mercado. V. fu-"\ tinha um gerenciamento direto
sobre essas produções?
_ __
-O SR. RONALDO ARAGAO · A agricultura em Rondônia é
,.,._, ... ,.,. •. ,...,,., ... , ,~:l'"•"-""
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quarito para gualquer outro, é uma ·questão de haVer um responsável e ir lá, passar l_á e
vendo. Fazia ISSO toda vez que ia ao Estado de Rondônia, passando lá e vendo. Não quer r
dizer que seria um gerenciamento direto, mas uma pessoa -que tornava conta, que [
cuidava.
O SR. RELATOR (.Dirceu Carneiro) - Ela teve parceria? V. Er teve 'I
parceria na produção dessa ano?
_
. /
O SR. RONALDO ARAGÃO· Tinha. Em alguns tinha.
•
O SR. RELATOR (DiiCeu Calneiro) --Em que- nlOides ~c~ntecia essa

parceria?
O SR. RONALDÓ ARAGÃO • Vinte por cento.
O SR. RE~TOR (Dirc_eu_Carneiro)- V,Ex'"~ oferecia 20% ...
O SR. RONALDO ARA~AO- ... 20% do produto e pagava mais um salário
para quem ficass·e tomando conta . .Quando era o café, você tinha uma parceria de 30% e
teria que dar o v~neno, etc., esse tipo de coisa.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • Quantos pés de café V.Ex"
exploraVa?
_ ~-- _
__
. -~
~·. __ _
____ .
O SR. RONALDO ARAGAO- A primeira vez. em torno de 50 mil. Depois,
_·
__ .- __ _
o café, fomoS para 100 mil.
O SR. ~TOR {Dirceu Carneiro)- Que área demanda 50 mil pés de
café?
. .
.
. _ . .
_ .
__
. .
.
O SR. RONAL))O ARAGAO - Ai, isso depende do local. Se for no Sul é
uma área, se for em Rondônia, dependendo da área de Rondônia, é outra_ área.
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- V. Ex--"\ não tem idéia ...
O SR. RONALDO Alti.GAO ·De quanto é a área não...
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Mas ela se situava nos 108 hectares
de sua propriedade?
_
,-~ ~
_
.
__
O SR. RONALDO ARAGAO - Não. Havia outras propriedades. Nesses
108 tinha em torno de 5 alqueires, 6 alqueires, entre 6 e 10 alqueires.
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- De çafé.
.
O SR. RONALDO ARAGAO ·De 24 mil metros quadrados e ...
O SR. RELATOR (Dirçe_uwCarneirO)- Alqueire paulista ou goiano?.
O SR. RONALDO AR,\.G~O .• Alqueire paulista.
O SR. RONALDO ARAGAO ·Paulista, que é 24 mil e 200 metros.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Como em 1989 e 1990 não houve
rendimento, como V. fu<l explica esse expressivo rendimento em 1991? V. ,Exa tomou
_
_
. ,
· ~.
grandes er,npréstimos'l _
O SR. RONALDO ARAGAO _: Não tomei empréstimo algum.
O SR. ~;EI.A.T9R.(Olrceu Çãmeiro)- Nenhum empréstimo?
O SR. RONALDO A,RAGAO - Até porque os rendimentos foram os que
declareLno Imposto de Renda. Todos estão no Imposto de Renda. Assim, de cabeça, é
difícil, mas todos estão declarados n_o Imposto de Renda.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. E:rCJ tem algum procedimento
especial para os cálculos da renda, coi$aS dessa natureza?
....
O SR. RONAL:bO ARAGÃO - Não, até porque quem faz isso é o
contador. Não entro em detalhes de cálc_ulo de Imposto de Renda. Nunca entr.ei.
O SR. REL<\.TOR (Dirceu Co.rneiro) · O contador c!e V. EX" é sediado
em?
O SR. RONALDO ARAGÃO· Rondônia. Lá em Port.o Velho.
S~ ~~TO.R <R,!~_:eu Carneiro)- Porttl Velho.

f!

-·

disquete, que

'!ÓS

não teri:tos'!

-

_ ......

'<""

92
o SR. RONALDO ARAGÁO- É essa q,ue não tem, não é?
O SR. REI:ATQR (Dirceu Carneiro) - E.
_ __
_ __ -~
O SR. RONALDO ARAGÁO- Então, é essa.
i/
O SR. RELA.TOR .. (Dirceu Ca.rneiro) -. _É: essa. V.·--~Er.,--' então, 11
providenciará.
· -·
- _- _ r
,
. ~O~- RONALDO: ~~~ÃO- T~J!l9!1~. tomã,r nota,_para:,e2-!-PTovidenciar~··
1
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O SR. RELATOR tDirceu·cárneiro) -De que -modo aconteceram as
participações que V. Er foi tendo nessas empresas? V. ET entrou com recursos em
moeda corrente, foi dessa forma que V. ~,foi J?Rrticipando?
_
O SR. RONALDO ARAGAO- A mtegralização foi paulatina. Não foi tudo
de uma vez. Foi paulatina, um poug_uinho, um pouquinho, em anos diferentes.
O SR. RELATOR (DJTceu Carneiro)- E a participasão na ALGONORTE
é unicamente_ c:Ie sua esposa?
_
~
~
O SR. RONALDO ARAGAO- E.
.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Er sabe quem mais participa,
_
além de sua esposa?
O SR. RONALDO ARAGÁO- Tem o Dr. Paulo Henrique, o BANESPA,
com o incentivo fiscal, isso é incentivo fiscal. Que eu me recorde, so. Não sei se tem
uma...
O SR. RELATOR (Dirceu_ Carneiroy- .É, são poucas pessoas.
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, há outra, o Neirival Pedrasa.
O SR. RELATOR (Dirceu Çarneiro)- Neirival.
O SR. RONALDO ARAGAO - E eu não sei se há pequenos - nãq sei
informar isso, precisO ver a partfcipação no contrato.
O SR. RELATOR (Dirceu_ Carneiro)- Sim, Pau~o Henrique, quem é?_
O SR. RONALDO ARAGAO - Paulo Henrique.
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Quem é ele? E seu conhecido? Seu
parente?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não, nã9_ é rp.eu parente.
__
O SR. REL;~.';r'()R (pirc_::~_!l Ça:rnei!"o)- E seu conhecido? Conhece e:I~?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Conhecido.
O SR. RELATOR (Dirceu Cª-rneiro)- Nós constatainOs que existem várias
ALGONORTEs, não é uma só. Úostarí"!,mos de saber...
O SR. RONALDO ARAGAO- Mas onde?
O SR. RELATOR . (Dirceu Carneiro) . : Existe a~ ALGONORTE
Algodoeira Norte Ltda; existe ALGONORTE Comér_cio_ -e _r_a:r~ic_ipação Ltda;
ALGONORTE S/A: há vãriaS empresas--a:parênterilê-nte·-com- o- mesmo noine, com
pequenas variações.
_
_ __
__
__ _ _ __
,
O SR. RONALDO ARAGAO- Não tenho conhecimento.
O_ SR. RELATOR (Dirceu Carnefro) --V. Ex'-,_pãq_t~m conhecimento?
E a sua esposa seria- partídpante das diye.rsas ALGONORTJ3s ou coisa...?
.O SR. RONALDO ARAGAO - Não. O. incentivo fiscal da SUDAN não
pode ter várias ALGONOR"[IOS.
. . .
·- ........ ~ ..
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Eviâentemente que se fõr levar aO
rigor das formalidades, são todas diferentes umas das outn:.s.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Todas diferenteS.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) wTQ_das diferentes.. Enti"et8.nto, se
~~~i.~armos sem essa formalidade~ elas são muito parecidas. _inclusive com o _mesmo
O SR. RONÃLD"O ARAGÃO- Não sei se a-Junta Comercial também, se
tendo um nome, re-gíStra com-m.itrQ.:_ ALGO NORTE, que eu ~oi:theço, é _Só um~,_que é a
que tem um projeto na SUDAM.
_
__
__
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E qual é a atividade_dela? Como se
constitliiTQual é a sua expreSsã-OCoineTçial'!
O SR. RONALDQ ARAGAO wAtividade algodoeira.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - Algodoeira._ Ela planta. compra;-.

,.,_,- \
·- J

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ela deve estar- plaiú:ando, ÜLmb4m -não sei.
Deve ter um período dé-plantação.-Elã ffáiiSt()_t~a; ~~~pra o algodão e _!~~!l~fotma eril
pluma. É o Gescaroçamento. Em seu contrato soctal, ela deve_ ter autonzaçao para
plantar, explorar e fazer indústria de óleo, fiação. Tudo isso está naquilo que o prOJeto,
- --aprovado pela SUDENE. concede-:
--0-SR. RELATO~ (Dirceu Carneiro)- V._ E]Ca. então desconhece que
existe mais do que uma ALGONORTE?
-- O SR. RONALDO ARAGÃO - Pdo que eu saiba, rião tem outra. Pode ter,
mas nãõ e-com rela-çãO a isSO. ·serqü·e a ALGONORTE, do projeto da SUDENE, é
ALGONORTES/A
O SR. RELATOR (Dirceu_Carileiro)- -ALGONORTE S/A.
O SR. RONALDO ARAGAO - ALGONORTE- Algodoeira do Norte, não
sei o quê. E é uma só.
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - TOm- uma outra que é
ALGO NORTE- Algodoeira Norte Ltda._ Consta_ que sua esposa e Paulo Henrique são
os acionistas.
-O SR. RONALDú ÃRAGAo- Não. Mas isso aí é Uma só.
,

_ O SR. REJA,TOR (Dirceu Carneiro) - Depois tem ALGONORTE,

ComérciO: e Participação Ltda. 1;:_ tem mais_tgpa terceira: Comércio e Participação.
O SR. RONALDO ARAGAO - Não. Não sei disso. Não tenho
conhecimento.
- -o SR. REIATOJ.f (Dti-Ceti CarneífO) --COns·ta, tambéln, infOrmações
que foram alcançadas aqui qué a sua esposa também... _
O SR. ~ONALDO ARAGÃO- Mas eu posso me informar, vou perguntar a
ela.
O SR. RELATOR-(Dirceu ta~rlelraf- Nós precisaríamos de ter essas
informações.
__ _::_ -_ _ ___
.
_, _ _ _ _
_-_
O SR. RONALDO ARAGAO - Porque isso é uma coisa só. Não são coisas
diferentes. A participação, vo caso, seja pã.ra vender O algodão... ,
O SR. RELATOR (Dirceu Camefro) - V. Exa. afirmou há pouco que a
casa no Lago ainda não foi liquidada. ____ ~-~~---- _
O SR. RONALDO ARAGAO _._ Estou com ação judicial para, feito pela
Telebrás, liquidação. Deve ir a leilão.
O SR. RELATOR (Dircel,l Carneiro)- V. E~a. já havia_ oferecido uma
entrada, evidentemente. Em que níveis foi essa entrada. Quais- foram os valores?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Valor'! Como assim? Na êpoca, um valor
que a licitação rezava, não me lembro. O edital diz. Depois ficariam dez prestações, que
não foram pagas, porque fião se teve condições.
_ .
.
.. - . ,
O SR. REL-\TOR (Dirceu Carneiro) - Vamos para as movimentações
bancárias. V. Exa.. fez referência a urna auditoria que teria mandado proceder.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Antes da resposta do Senador
Ronaldo Aragão, eu pediria que S. Exa. não respondesse fazendo sinais com a cabeça,
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nessa auditoria que _V. Exa.
mandO!J:proced~r consta a rnovime.ntação bancária?
O SR. RONALDO ARAGAO - Mandei ver, nessa auditoria, quais foram os critérios
adotados, pois ela também não tem conhecimento dos critérios que foram a_dotados para
fazer essa movimentação, e que Mfâ-anexaâa_ ao processo.
_
____ Eu só queria
levantar,- onde
...se . fala
do património.
de operação
de
nr-."'-·-.-;,-,.....r,r;-"-·<"'
, '.
..
·
.
-- •
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Examinando a declaração de bens do parlamentar, referente ao
ano· de 1990, constatei que houve engano na indicação de 1.921.529.051como tendo sida __ aplicados até aquele ano em contas do consórcio
RONDO BENS, para aquisição de um '?O:inhão. Merced~s ~ens, ..... a 9ue
O.ireito figurou com 21 e pouco. O acrescJmo atmge 1 milhao e 900 mil e,
,
segundo ... não há outra explicação para o fato senão equívoco.
Inclusive tem um documento da própria RONDOBENS dizendo isso. E
na declaração de 1990.
__
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. E_xa já dispõe dessa auditoria
part~c~l~r?

O SR. RONALDO ARAGÃO· O Dr. Pérsio GomesJez.a auditoria, e-eu
, anexei a todos os autos, desde a ComissãO -de.lustiça.
--_
· · O SR. RElATOR (Dirceu Çarneiro}- Esse docum~_nto_que V. E-f3_ exibiu
aqui na Comissão, que está em seu poder, já faz parte da def~sa desde a C<;>Inissão d~
Justisa. Nós temos registro de que sua esposa fez uma comumcação que fal'!a chegar a
Cómissão essa auditoria. É essa auditoria u que sua _esposa se refena naquela
correspondência?
O SR. RONALDO ARAGÃO - E que fm anexado. Não foi anexado? Não
foi?
O SR.
-_(inaudívell
"
O SR. RONALDO ARAGAO ~ Então se f~z a anexa_ção- disso. Está aqui o_
que fez o Dr. Pérsio; a respeito desse documento a que minha esposa se referia, assinado
pelo Dr. Pérsio, vou anexar à defesa.
._
. · _, -.
_,O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • V.
vai então colocar à
disposição da- Comissão?
•
_
.
__
O SR. R.ONALDO ARAGAO • Peço desculpas porque pensei que ela
tivesse entregue isso.
___
- .
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro): Por q~e V. Er-,_ na defesa ~c_rita,
deixou -de fornecer esclarecimentos _s9bre .sua movu;nentaçao bancária, em espectai do
ano de 1991, nessa preliminar aqui repre§entada'!
.
O SR. RONALDO ARA.C,\.0 ~ .\t-..:. J:''''-i.·u..:.. .... ~ f:-..:..;:-.:>;;,_q~e e::;se documento
do levantamento que foi feito pelo Dr. Pérsio estivesse anexado à defesa. Essa é uma
das razões.
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.
O SR:_ REL\.~O~ (Dlr~eu Car"neiro) - V:· &a s~mpre tem le-vantado, ao se
refenr a essa q~e~tao d~_ metqdpl9g1as, como fm obtido, cmsa-s dessa natureza, V. :axa
t~m al~uma oprmão sobre isso? Acha que aquelas colocações não explicam, estão
dJstorcJdas?
O SR. R<?NALDO -~GÃO - Pelo ieVãritã"mento- feito;J)3ra que houvesse
urna comparação, quena que houvesse uma metodologia: qual foi o preço do dólar do
dia, do mês, ~a ~n_trada, da saída, e_t_c. Por9ue o_ que se vê de um e de outro é que o que a
CPI relata na o e o que encontramos. Por 1ssç _a mdagação da metodologia, do preço do
dólar, da entrada, da saída; se há o somatório da entrada e da saída. Inclusive são coisas
"""'.,.,.,"r......... ,.,..,!..-. •• ,_., .••••• ~~·_:_
- •
·~
<;>SR: MLAT~R (Dirceu_C~eiro) -_·v. Er cop.sidera que aqueles
numeras são d1storçoes grosseiras, ou sãq. aprmamadas?
O SR. RONALDO ARAGAO - São distorções bem gritantes, pelo menos
pelo levantamento que temos.
__ _
_
_: _
:
Tem até um ponto que não está explicitado que é. o rendimento de 1993,
onde ele faz um comparação entre o numerador e o denominador e coloca com ·a·
re~~-ii;nen!o d~_-1993, _que aipd~~~~o. foi fornecido, mas .coloq o rendimento em dólar.
o

\

~\

n\'
I

O SR. RELATOR (D"írceu Carneifo) :Na ano de-i991, os créditos em suas
contas bancárias~ segundo cálculos da CPMI, ultrapassam um _milhão de dólare!i. V. Er
poderia relacion~r, com relação a esse ano, quais forarri as fontes de seus rendimentos e
quais -os valores correspondentes a cada fqnte?
. _.
Q SR. RONALDO ARAGAO - Senador Dirceu Cimeiro, eu reJacionei
todas as fontês de rendimentos na minha deClaração de Imposto de Renda. E difícil
agora sair catalogando, até porque eu preciso saber corno a Comissão encontrou um
milhão de dólares, porque o que nós levantamos não chega a isso.
·
O SR. RELATOR (DirceU Carneiro)·- Fica muito longe, Senador, ou se
aproxima?
__
_ ~-·
..
__ ..... · · · ·
O SR. RONALDO ARAGAO - F1ca um pouco d1stanté~ - ..'O SR. RELATOR (Diiceu Çanii!iro)- Um pciuco tUstante~ '
O SR. RONALDO ARAGAO - Isso, à pnm:eira vista, ·eu disse aqui que
quem fez foi minha esposa, um levantamento dos extratos bancários, e depois eu pedi
para o Dr. Pérsio fazer, e ele também constatou que não é aquilo. Por isso é que eu
estou falando em metodologia, como é a metodologia, entrada e saída, quanto é que
. entn;>u, o que entrou, o -que saiu, o que é crédito, o que não é crédito. Foram essas as
minhas ipdagações e que pelo que foi apurado está bem distante. daquele valor•.
Inclusive, há um erro. Ele coloca 91 e não é 91, é 96;
- ---o SR. RELATOR (Dirceu CarneirO)- Qual a forma adotada para calcular
os i'endímeritos· decorrentes da atividade agropecuária? Que fórmula·V.-Er adota ou
adotou?
·
O SR. RONALDO ARAGÁO -·se V. Er me peri;untar qual é essa forma
eu ·não sei, porque quem faz é o_ coiltador. Como é que ele faz? Devé ser de acordo com
alei.Eunãosei.
·.
_ .
_
.
. ·
. . O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Com relação a 1989, 199Qpara
1991~ V. Exa tem conhecimento de datlo; formas ou coisas dessa natureza?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não, não tenho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Mudou o contador nesse período?
O SR. RONALDO ARAGÃÓ ; Não.
. - . ' '
. . .
~SR. RElATOR (Di!ceu_Carneiro)- Tam6ém é·o rriesmo?
O SR. RONALDO ARAGAO- O mesino:. ·
. .
. ,
O SR. RELATOR (Dirceu Carne-iro)_..; Seu çoqtador é o ttiçsrnp?
.
. O SR. RONALDO ARAGÃO:- N~o, em 1988,_ em 1989, não, foi ou~ro. E~ _
não sei qual~ o método.
_
___
_ _·
O SR. RELATOR (DirCeu Caineír6) : -Aritês de 1989 era o m:esmá
cor:ltador? NoS anos qué precedem 15189.:.?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Eram diferentes. J;lm lg9Q, foi outro,
porque eu fazia e~ CãC9al: depois, eu j4 fi~a~a_ má.iS_:~m P-orto Ydho ~ Íazia em_ Porto
Velho. Em 1978,Já era .outro, porque eu faztaJá em J~-Paraná.
, .. · ·
O ~R. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Com relação a esse p~~odo ~e.
1989. V. ex;a .identifica qual o coma.do( qu~ prÇlcedeu a esses trabalhos?
_,O SR. ~c;>NALDO A~~AO_- J;u_teQhp__ que ver _a__~eclaração para ver
quem fOi
· -9 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Na sua· declaração é possív~l
identificar.·
O SR. RONALDO ARAGÃO- É oossível.
,_,O _R~_LATp~ __(_J?i~ceu Carf!.e_iro) ::__1990,. 1~9_1, fica fácil de identif_!car.
Exatáinente as dlVergênctas, as dJscrepâncias estão acontecendo também com relaçao a
essa compreensão da re"rida agrícola, particularmente inexistente rios pe"ríodos anteriores
e que, de um momento para outro, deu um salto em termos de renda de 200 mil dólares.
Isso é algo notável, é contundente essa vgriação.
O SR. RONALDO ARAGAO- Tenho que ver o contador.
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O RELATOR (Dirceu Carneiro) De "modo que _es:sa é uma questão que
precisaríamos examinar mais, pre_cisaríamos de mais esclarecimentos e creio que V. ~
poderá oferecêwlos.
.
_
.
__ _
O SR. RONAL_DO ARAGÃO- Acho que tenho que inandar anexá-los ao
processo.
__ __
.~ ~
_
-w

·~

:t.

\

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Os valores correspondentes a cada

fonte então deverão ser buscados na declaração de Imposto de Renda?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Na declaração qo Imposto de Renda
~
O SR. RELAT<;)R (Dirceu Carneiro) - Sobre esta aquisição da casa à
TELEBRAS V. Ex' não consegue assim, de pronto, visualizar mais ou menos a ordem
da entrada que V . .Ex<' ofereceu nessa aq_uisição? ·
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, porque é o que mandava a licita~.?o.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)_- V.Er consideravJ:! que fo1 algo
caro, um bom volume ou foi coisa poucaJ
_
__
__
,
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, hoje está um bom volume.
O SR. RELATOR (Dirceu Cámeiro)- Temos regjstro aqui de que superou
quase uma vez e meio o rendimento anu?-1 de Senador.
O SR. RONALDO ARAGAO- AchÇJ que é u~ cálculo bem otímista.
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro) - É._ Ç>timís~a.
O SR. RONA.LD. O ARAGAO- Porque não. é isso. N. ão foi isso.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Não foi isso.
_
O SR. RONALDO ARAGÃO - Eu acho que o cálculo está um pouco
exagerado.
SR. RELATÚR (Dirceu Ca~eiro) ~ Consta da d~~lara:Ção de ~nda-. No mesmo ano, também, V. Er pela primeira vez - esse é o detalhe - declarou
rendimentos da NUTRIENTE, na ordem de 15 milhões; DINASA, 29 milhões e
construção de Cacoal, 35_ milhões.
_
O SR. RONALDO ARAGAO- Qual a declaração?
O SR. ~LATOR (Dirceu_Cameiro) - Aquisição, não é?
O SR. RONALDO ARAGAO- Sim, mas ,qual a declaração?
O SR. RELATOR (Dirceu Cgrneiro).- E a do ano de 1991.
O SR. RONALDÓ ARAGAO - . E a de 92 ano-base 91. Todos os
rendimentos estão lá no Imposto de Renda
__ ,
.- .
. .. . _ . . . . . .
O SR. RELATOR_(Dirceu_Çameiro)- Como?_
O SR. RONALDO ARAGAO- Estão lá no Imposto de Renda. Eu não ~ej
assim de cabeça, tem que ver na declaração.
_
SENeQO f~OUlL
A ativí9ade de gado não foi uma atividade de veilda de gado? Não tem
t;o)miUIO (n•CI~l t;ot. :.~., II,I,Sf)
atividade de venda de gado aí?
.
(PifUif ~· 11:9&-G~
Nós nos_ _detivemos à renda
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) 11•
~-z,g
-v
agrícola que é um tantu 4uanto Uiferente (ja renda brma...
- O SR. RONALDO ARAGAO - Mas ai você tem a vend~ do gado na
declaração do imposto de renda?
_
-O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)-- Te::m, no ano de 1990...
0 SR. RONALDO ARAGÃO - Na renda a~cola, a gente vê como é que
.
._
foi feito, penso, não sei, até porque o contador deve sabçr ISSO.
O SR. RELATOR (Dirceu CarneiroJ .-.·E porque se fosse vendido tudo e
não ficasSe nenhuma rês na propriedade - segundo_ os_ quantitativos apontados - não
chegaria nem perto desse quantitativo rural que foi declarado. Mesmo vendendo tudo e

o

i·

I

e

tendo ficado_ Sem nada, quem dii·á- co-nsiderando ã deduçãO dos custos- coisaS deSsa
natureza.
·
O SR. RONALDO ARAGÃO- "'M:as_-deve estar tudo no ImpoSto de Renci3..
Eu: naõ Sei também o valor da venda do gado qu~ foi feita ... ,o _ _ _
.
.
.
O SR. ~ELATO~.(Oirceu Carneiro) - Nós, pelas_ infoliilaçõ~ que
chegaram à Comissão, temos dúvi~as sobre um conjunto _d~ s_c;is dç~sitos realizados no
perfodo_ de janeiro a junho de_1.993; çinco_deles no valor dç __13 mJlhÇles, 201 mil e 764
crUzeiros. O último no Valor de 4 rriilhões e 489 iriil cruzeiros, que totalizam 309 mil
dólares.
· ·
-·
V. &h pOden_ã ld~~tifidar tsses:.depósitos suces~~yÕS?
O SR. RONALDO ARAGAO- Posso, tranqüilame~te.
_
__.. __ Senadqr,Dirc.eu .Cameir.bl ~ ]Jom que fique esclarecido.lsso foi polêmica
naCOmiss-ão.
__
.-. :-_::
_ ..
--.-.-:
Sou Presidente do_ PMDB desde 1987. ~m 1990 .tivemos uma Campanha
para governador. I\'essa campanha, o partido~ coin a responSabilidade de todas as
despesas, saiu da campanha devendo uma quantidade exor_bi_!ante. Procuramos os
amtgos e essas importâncias foiam depOsitadas para cobertura da campanha eleitoral.
Essaéaexplicação.
_
__:.:~c-:- --,- _
--__ --- ;.: :~-~ --,
;•
Em 1992, com a campanha de Prefeito, também como responsáveiS pela
campanha, nós recebemos ajuda de companheiros. Na maioria dº ~~sil_ foJ feito _assim.
Nós não tivemos nenhuma intenção ... , porque se tivéssemos tínllamos feito em outras
cotas, e pagamos a campanha de governador, os débitos de governador com essas
doações feitas para pagamento dessas dívídas. Coii_Io foi feito també1_1l_ na campanha de
1992, tamhém foram feitas doações. Essa é a raz~o de_sse ge~to, não t~m outr3: razão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)"- V. &a identifica os amigos que lhe
ofereceram esses recursos?
=

-.',

,._

.,-,
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O SR. RONALDO ARAGÃO-- Desses aí foi a Mendes iU_niÇ!r, _que não tem
com nenhuma obra em 1991. Nenhuma obra.
Outros companheiros
particulares, em 1992, ajudaram na campanha d~_p!efeito. Essa éª- explicação dos
cheques que foram feitos.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A empresa Mendes Júnior, foi a
doadora de 300 m-il dólares'!
O SR. RONALDOARAGÃO- Para pagamento de campanha. Estã aí.
O SR. RELATOR (Dirceu Cariteiror- Eill que penado foi feito isso,
Senador?
.
O SR. RONALiiO ARAGÃO -Foi" em 1991, logo no início de 1991, pará
pagamento das contas da campanha eleitoral. E foi feito em 12~~ _ _ _ _
O SR. RELATOR- (úirceu CãrneiroJ ~- Esse periodo acabou se
SENADO FEDERAL
estendendo até 1992?
Comi~•~ o (rp•~••l (ar!, ~a di RJ,Sf.)
O SR. RONALDO ARAGÃO -Até 1992, não. Em 1992 houveajuda para a
{P•r•c•rn.• 61/i.f.-CCJ.I
camPanha eleitoral de prefeito. De 1991 foi a cainpànha de .19~. _
_ - ;_-~- ,,. Ea:o :z::1
O SR. RELATOR (Dirceu Carne1ro) - V. Ex'"\ identifica mais outros
..
contribuintes nesse sentido'! _ __
O SR.-ltONALDO ARAGÃO-- Assim: cte Chofre~ -não. Há outros amigos
em Rondônia que deram contribuiÇão para pag-amento de coril:bustível, de cartazes, de
decalques. Esses cheques correspondem a esse pagamento de campanha de 1990, ( 1~
candidato a governador. Eu tive a responsabilidade, nessa campanha. como Presidente
do partido, como ScmuJor, üe saidar essas dtvtdas. Até porque, na época, o Governador 1
não quis assumir a dívida.
rela~ão

1../)

O -SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - No depoimento que V. ~ fez
perante a CPMI, há uma pergunta do Deputado Luiz Salomão, e V. Exfi disse que não
lembrava desses valores, desses_.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Ele não falou nos cheques, ele não falou
nos cheques.
O SR.. RELATOR (Dirceu _Carneiro) - A indagação dele foi sobre os
_
~
- - -- - depósitos, não é?
O SR. RONALDO ARAGAO. ·E ..
-o SR. R_ELATOR (Dirceu.Çarneil:o}- Sobre o...
_ . ·- ·0 .SR. RONALDO ARAGAO - Mas não falou, não vem fazer referência
aos cheques.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) ~Sr. Relator, a Presidência vai
ter um tempo, alguns segundos, para encaminhar a documentação .que foi solicitada à
DINASA, em Porto Velho, e que acaba de .ser remetida por fax, relativa à questão das
ambulâncias.
Encaminho à Relataria, para que possa examinar.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Exato. Então, vamos .examiná-la e
oportunamente identificá-las.
Solicito, então, que haja a identificação ·-dos do.cumentos para,
posteriormente, se examinar, não é?
V. :fu31 pela movimenta,ção bancária de_I991, se ô raciocínio se aplica no
conjunto, teve também outros doadores im.Pof!antes, porque o valor é alto. Consulto s.e
V. EJC'l teria - e gostaria até que me comgisse se eu não formulasse corretamente as
indagações, porque, como estamos proCurarido esclarecer, qualquer coisa que V . .EX'
tiver P.ara acrescentar à pobreza das .minhas indagações .seria contribuição importante contnbuições, porque constatamos, em diversas oportunidades, que .quando a pergunta
não. foi exclusivamente dirigida ao ª~sunto-tópico, ela não foi r~spondida. E agora, no
caso do Deputado Salomão, ficou também constatado, porque ele não perguntou sobre
o cheque da Mendes Júnior e tal, assim, assim1 _assado, não foi respondido.
Então, gostarfaffiõs -de-.. :- _. · · ·
O SR. RONALpO ARAGAO -Não foi respondida, até porque a pergunta
do Deputado Luiz Salomão não procedia, porque ele. falava em 1 milhão de dólares.
Não tínhamos, na ocasião, o documento _para contestar. Então, não podia ser
respondido. Esse documento que entregamos hoje à Comissão contesta o valor que ele
disse.
Naquele dia, eu não tinha os elementos para responder, até porque ele fez
a indagação !=le como eu podia viver com 130 dólares.. Há um erro, em relação à questão
da RONDOBENS, na declaração, sobre o valor de um milhão e novecentos mil
cruzeiros.
Eu não sabia também desse erro na declaração; portanto, não estava apto
a responder.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- ~;_y._EJél pode quantificar o débitr
do partido, o tamanho do d~bito do partido que: fez c:om que V. Ex" se obrigasse a buscar
esses recursos da empreiteira'?
_
O SR. RONALDO ARÀGÃO - É muito dinhelro. É muito diriheiro que
ficou.
-·- -· ·
OSR•. RELATOR (DirCe-U Ciriletài) ~V. E-xn não...
O SR.-'RON~ALDO ARAGÃO__ -_Não sei precisar quanto, não sei precisar
quanto, mas tinha... erasígn~ficativo. ·
~
O SR. RELATOR (Dirceu_Carnei_ro)- Não sabe precisar quanto?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não. ·
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E como é que V. &a buscou esse

recurso sem saber quanto?

O S~ RONALDO ARAGÁO - Pedi qualq11er recur$0.
O SR. RELATC;)R (Di~u Çarneiro) ~-Qualquer r~rso.
O SR. RONALDO ARAGAO - Qualquer recurso que desse, que doasse,
seriam dois, três...
_
_ _
,
O SR. RELATOR (Dirceu~Carneiro)- Eles foram suficientes?
O SR. RONALDO ARAGAO - Hein?
O SR. RELATOR (Dirceu.Carneiro)- Eles foram suficientes?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não, também nao.
O SR. RELATOR: (Dir~u_Carneiro) -Nãp foram suficientes?

O SR. RONALDO ARAGAO -Também não.
O SR. RELATOR _(Dirceu Carneiro) - Mesmo assim não foram
suficientes?

O SR. RONALDO ARAGÃO

- Mesmo aSsim não foram suficientes.

Inclusive, entrei com meu dinheiro, dinheiro meu.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Que relacionamento V. EX' tinha
com a Mendes J úniorpara que ela fosse tão solícita nesse sentido?
_
__
O SR. RONALDO ARAGÁO - Senador .Dirceu Carneiro, conheci o
pessoal da Mendes Júnior, aliás, não O diretor da Mendes Júnior, mas pessoas
relacionadas à Mendes Júnior, e pedi se poderiam ajudar para que eu pudesse
solucionar esse problema. E eles fizeram um cronograma e disseram que eu posso dar
tanto, mas dessa maneira para solucionar o proble~a.
Quero deixar aqui enfaticamente que nenhum desses recursos foram para
mim, foram para solucionar os meus problemas. Tanto -isso que ninguém constatou
poupança na minha conta e nem enriquecimento ilícito. Esses foram recurso.s para pagar
débito da campanha, débito, não só da campanha de governa'dor, como também de
senador, da campanha de deputado estadual, da campanha de deputado federal; quando
o Senador Olavo Pires foi o candidato, por falta de recursos, não tivemos nenhum
deputado federal e tres deputados estaduais.
Então esse dinheiro foi para pagamento de combustível, pagamento de
aluguel de carro de som, pagamento de cartazes, de flâmulas, de deslocamento, tudo
_ __ __
-_
isso. E .isso parceladamente.
O SR. RELATOR (Dírceu Carneiro) ~ Quem era o tesoureiro do partido
nesse período?
_
O SR. RONALDO ARAGÃO - O tesoureiro era Paulo Araújo, que era o
responsável por isso. O responsável do partido era o Dr. Sérgio Carvalho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E V. Es" como Presidente do
partido não tinha uma conta de partida?
O SR. RONALDO ARAGÃO ~ Tinha uma conta do partido, mas assumi o
sE NAr') r ! c! Ra 1..
compromisso, depois da campanha, de eu próprio pagar, veio também o número da _c.111wb hr):'•'(·t,;~a 6 ~t,tMJ
conta do partido para ser depositado, mas depositaram na minha conta ~ eu passava
(P.un" ~.- ~r.lii4-Cc.Q
imediatamente para o pagamento. Entendo que isso foi um erro, que teria que ser
fii.
@2..
d
depositado na conta do partido, mas depositaram na minha conta. Faziam o
levantamento aqui e depositavam na minha conta, e eu repassava para o pagamento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quem era a pessoa que V. Es" ;
contactou Jã para que se fizes.se essa operação, quem era a pesso.a da Mendes.; Júnior?
O SR. RONALDO ARAGÃO MEra o representante da Mendes Júnior aqui
·
em BrasOia. São dois; daqui a pouco eu me lembro.
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Exfl vai ainda trazer ao
conhecimento da Comissão.
E essa forma de angarl8r os recursos para saldar as dívidas do partid~
teve V. Ex- dificuldades no sentido de convencer a Mendes Júnior para que fizesse as
doações? Foi difícil, ou foi fácil?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador, não é fácil ninguém pegar e dar
dinheiro, não é? Era uma condição de dizer que estava precisando e dizer que era para
saldar dívida do partido etc. Não foi fácil. Sabe V. Es" que não é fácil alguém dar
dinheiro. Foi essa a razão.
- O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. ~ teve que gt!Stionar várias
vezes esse pleito, teve que ir várias vezes, durante o ano de 1991 ou 1990? Ano em que
se feriu a eleição.
_
O SR. RONALDO ARAGAO- Não, em 1990, não.
Em 1990, quando ocorreu o levantamento do débito, já no fim da
campanha etc, ficamos numa situação difícil. Então não só a procuramos como
procuramos outros amigos e companheiros p~ra que fosse saudado esse débito, porque
depois da eleição ninguém procura ninguém, procura-se o presidente do partido para
saldar débito. E eu me encontrava numa situação difícil para saudar os débitos de
campanha, porque todo mundo queria receber.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)-- E de que modo V. &a fazia esses
pagamentos para saudar os débitos do p;rtfdo? Como eram feitos?
O SR. RONALDO ARAGAO - Ou com dinheiro, retirando e pagando em
dinheiro, contraMrecebido ou dava u cheque para a pessoa a quem devia e recebendo o
recibo para o partido.

'

.. ~. wáSR. RELATOR (Dii-ceU_CariieírO)- Te"m-v.-&a_~es dOcumentos?

O SR. RONAWO ARAGAO, Lá _no partido.
O SR. RELATOR (Dirce_u Carneiro) =-_ -" _E_ evid_entemente que é
extremamente fácil conferir o cheque na compensação bancária e os documentos.
Elementar, não é?
__ _ __
___ _
V. .&;a não lembra de outras empresas que tenham feito contnbuições
também? Evidentemente, que se tiver uma a mais V. E:xa sab~rá_e V. &n...
O SR. RONALDO ARAGÃO- Não. Tenho a ...
O SR. RELATOR (Dirceu Camdro} -- Sori:tente .a--Mendes Júnior foi
contnbuinte desse procésso?
.
chama&
O SR. RONALDO --- i\AAGÁO - Há uril-- a·utrá-CONfREC, de Rondônia. que contribuiu também.
_.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Campiro) - CONTREC?
_
,
O SR. RONAWO ARAGÃO- E.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)"- COntribuiu. 'V. Ex" lembra com

empreSa

quanto?

O SR. RONALDO-ARAGÃO - Não.
contnbuiu.

Assim; de· cabeÇa,

~~"Nr.:~o FF..o.eR•l.

não sei, mas

O SR. RELATOR (Dirc_eu Carn:ei!o)--:· Essas"C_oiúas..~ .

Ct•l ,)o\r
{Yc

O SR. RONALDO ARAGÃQ , P<;ssqa,s físíeas. . . . . . . .•
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)-·-... V. EX' destinava que bancos para
receber?

O SR. RONALDO ARAGÃO -iOdaSlõraffi feítas riç :BãriCo do Brasil. ~
O SR.. RELATOR (DirceuCarnerro)- s6·no.Banco do BfíiSil? __ . _" __
O SR. RONALDO_ARÃ.GÁ() --Só_ no Banco do Brasil. Todas aí estão rio
BantodoBrasi1.
-:~ _- ·:
. .
-_-._. _ :._. ~-· ... -. _ , ~- -,
O SR. RELATOR (DifcCu Cam~ito)'.~ Vã.m,os lhe pass~:r: as_mãqs uma Usta
que tem um certo número de -iricidências 'êiD 1990 e depois um conjunto be
co·nsiderável nos demais anos. Todas elas aci_ma de 10 _mil __ ~?I~~_s~ ~ão, ~rtant -,'_
bastante significativos os_ val_pr_~. Para t_e_r uma idéia. acreditb · qye isso significa, no
mínimo, dois meses de remuneração ..Párlamentar acum~Iada. E só~ p~rn ter uma
referência. Então, são listas que precisari?IJlOS de informações para que pudéssem<?s_·
. Q SR.. RO~ALDO ,A,RAGAO -_Num levantamento fe1to pela própna CPI
_de 89190, constatc_~.-se: que não h_ouye alt_eração.. .
..·· · OSR.RELATOR(DirceuJ::arneiro)- Como? ..
.
.
O SR. RONAWO ARAGAO - No relatóno da CP!, em 89/90, não bb\!Ve
alteraçã~ É o que diz o relatórió: Eni 1990/91 há a9ui "libera~o de ·depósito
bloqueado", que eu também não sei do que se trata.,O q\le c:: ~S!!O?,Prectsamos fazer esse
____ - _ .
__ _ .
__ .. _ _ _. _
levantamento.
.
O SR. RELATOR_(Di~ce~,~_Call)e:iro) -_V._ Er consfatoU:, registrou, as
doaçqes ~a Mendes Júnior na sua -auditosia pa.rtiC~Iar?
· ,
·
O SR. RONAI.DO ARAGAO- Inclw tudo~Inclmtudo. . _. .
. ..
OS~ RELA::fOR_ (DirC_6u -Câfneiró)'- 'Çoils~a_ expressamente?
O SR. RONALDO ARAGAQ_ '- Não. Inclut tôdos os valores, não
·expressamente: fulano, beltrano e sicrano..
. .
O SR. RELATOR_(Dirceu_Çarneirp) -.Mas q&o._içl~P.tifiçç~ ª'origem.
O SR. RONALDO ARAGAO-~ _Não; IdentifiqUei os·valores.
O SR. RELATOR ~DirCeU~ Carneiro)- Só eis-valores. '
_-O SR. RON_ALDO A'RA,GAO:. Só. qsvhlofés. O ~omatórib 'dos.valpres.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)"~ E_-nessa, auditoria, _como é que V.
:exa explica a origem desses recurso$?· ~
'
.
. . _ _' ·o
O SR. RONALDO ARAGAO- Em quê?
· ··
·
O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ Na auditoria-de V. Er. · ·
O sli RONALDÓ ARAGÃO- Más eu- não fáço, eu não faço.-Estou
fazendo aqui, agora. Eu pedi o levantamento desses valores, ·não da identificação desses
valores. Estou dizendo isso aqui, ·agora
_ :__ _
·
· ··Em 1889, a prápria-CPI constata de que nãO houve alteração. Em 199le
1992, ~ouve o que agora está se levantando, esse negócio ,do e~eque - q~e estou da;tdo
sua ongem- e,_C!I_1199.2:,_também_:hpuve doações para campanha óe prefettos. E por JSSO
aqui fiz um prefeito como testemunha, trouxe para cá.
É precíso fazer esse ·levantamento. Aquilo que eu disse: entrada, saída, a
metodologia, etc., porque da maneira como está aqui eu não posso identificar. Isso a:qui
tem, e eu levei es_se ,quadro para quem fez essa auditoria aqui, que nã~ const~t~ _is_s9
aqui. Há uma diferença até significativa em torno--dentre 400 ou 600 mil dólares, sem
tirar essas doações pe campanha.
_._ . -· . .
·-_
O SR. RELATOR (Dirceu _Carneiro) -_ Sobre os recursoS que V. :exa
recebeu em suas contas bancftrias1 V. Ex_a fez aplicação desses recursos? Aplicou esse
recurso no sistema financeiro? E os rendimentos que somam acima de 200 mil dólares
decorrentes de aplicações financeiras, ql!e recursos eram esSes?
O SR. RONALDO ARAGAO- Recursos meus.
..
O SR. RELATOR (Dirceu Carneifo) -~ Esses recursos pressupõem um
volume de quantos mil dólares, - milhões, não é o caso - para ofere~em uma rend~
com esses valores? V. :exa tem mais ou menos a idéia de quanto obteve de renda nesse
período de 91?

h.
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O SR. RONALDO ARAGÃO -Não sei assini especificaniente.-

volume.

0 SR. RELA.. TOR (Dirceu -~meiro) - V. . Ex". te. m idéia de que foi uin···b~m·
1

O SR. RONALDO ARAGÁO - Foi um volume razoável.
O SR. RElATOR (Dirceu_Carneiro) - Mas V. Ex" não._
- O SR. RONALDO ARAGAO - Não tenho aqui precisamente o quanto.

O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E esse dinheiro que V. Er aplicou
no sistema financeirOy por acaso -tem vincula~o com dinheiro recebido da Mendes
Júnior?

O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador, esse dinheiro, como está
especificado aqui, esses depósitos que entraram para pagamento de conta saíram. O
diüheiro entrava e saía. Entendeu?
O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro)·- Eles entravam e saíam.

O SR. RONALDO ARAGÁO - Eles entravam e saíam. Não tinham
nenhuma vinculação. Os recursos que apliquei eram meus, vindos do que declaro no
Imposto de Renda

.

.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - As indagações que estamos
fazendo, nesse sentido, estão assentadas no movimento bancário de V. Ex=-, que chegou
ao conhecimento da Comissão, cujOs ingressos eram altos, elevacj.os; cujo rendimento -de
aplicação financeirã também era bastante elevado e os débitos que V.:e.xa aponta como
pagamento das contas do partido eram muito modestos. Esse é o núcleo das indagações
que estamos fazendo a v.-Er.
Por fim não tendo alcançado esses esclarecimentos, quero lhe revelar que
a compreensão que se tem ao examinar os documentos identifica volumosos in~sos,
conseqüentes aplicações financeiras volumosas e, no final do ano, rendimentos
volumosos do setor financeiro, além de débitos muito modestos que não compatibilizam
com as dívidas do partido, que V.Ex=- fez referência durante as suas colocações aqui.
.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Como é o débjto do partido?
.
O SR. RElATOR (Dirceu'Caineiro)- Os saques que V. Ex" fazia dessas
contas jamais chegavam aos valores que, pelo menos mentalmente, ima~namos fossem
débitos para o partido, que justificasse a ida a uma empreiteira para solicitar volumosos
recursos dessa natureza.
Em outras palavras, Senador, para nós que precisamos ter essas coisas
muito claras, posso afirmar-lhe que não são pequenos equívocos de cálculos, uma data
lnal posta Ou coisa dessa natureza _que_ vai pesar. O que pesa é exatamente o que entra e
o que sai, isto 6, o crédito e ó débíto. '
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não estou dizendo isso.
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro):- Porque entrou? Para aonde foi? E,
nesse sentido, não constatamos os alegados pagamentos. De modo que, a percçpção que
se tem ao analisar a sua movimentaçãp bancária é que o dinheiro entrou, ficou e foi
aplicado em patrimóriio, porque- aparecem saques correspondeutes a esses valores ou
com alguma ligação ou com alguma corre~ondência...
O SR. RONALDO ARAGAO - Mas o património e os valores. Não há
variação patrimonial. Não existe, dentro da lei •••
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • Esses dados, inclusive, aparecem
expressivos na declara~o de renda, quer na construção de Cacoal, quer na aqUISição da
casa. A casa aqui deve ter a ordem, de um pagamento inicial de 60 mil dólares, coisa
assim, 50 mil dólares, coisa dessa natureza.
O SR. RONALDO-ÃRAGÁO. ACho O-cálCulo um pouco exagerado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ---Isso sempre foi tomado com a
devida relatividade em relação à q.uestão dg rendimento de Senador.
O SR. RONALDO ARAGAO - Bom, o rendimento de Senador n ã o j
corresponde a todos os Senª'dores? ___ _ _
_ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Como?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Corresponde a todos os senadores? Se o
Senador tiver uma outra atividade?
..
O SR. RElATOR (Dirceu ·Carneiro) - Perfeito.

.I

A prop§sito da Mendes Júnior, exami.namos as inforinações que a pr6_Pria
enlpresa prestou à Comissão, e const.atamos que lá· em Rondônia a empresa tinha
algumas obras, como trechos da BR-364, onde numa deles está o valor 2 bilhões %1
milhões- esse trecho corresponde a mais ou menos uns 100 Km de estrada, divisa de
Mato Grosso com Rondônia, parece-me. Deyais tem um trecho da 364 também ~
Rondônia-Acre, Porto-Velho-Rio Branço, também no valor de 1 milhão, período de 85 a
92; o _período, de 2 bilhões, é do início da obra em 81, com término previsto para 91.
Depois temos mais um trecho que soma uns cento em poucos quilómetros,
também de 81 até 84, obras que ela já haVIa realizado, ou se 8rrastaram, algumas se
arrastam até hoje, não foram realizadas, na ordem de_ 4 bilhões._Qutros trechos também
constam aqui.
.
Mas o que chama atenção não é estrada. O que chama atenção é o
mvestimento de saneamento que existe com aplicações em diversas cidades de
Rondônia, dentre elas algumas citadas aqui: abastecimento dpágua da cidade de Porto
Velho, Ji-Paraná, Guajará-Mírim, Jarupe, Pimenta Bueno e outros cidades de Rondônia.

f

100
Este va~Or é da ordem de 278 bilhões, enquanto que os trechos de estrada
não s_omam 8 bilhões, um pouCo_ mais de _8 bilhões, qualquer coisa e~_ ~mo dessa
natureza. Aqui tem um investimento em diversas cidades de 278 bilhões. E um valor

para ninguém botar defeito. São_obras que talvez ainda persistam ao longo desses
últimos anos, obras que se arrastãm; -como_a_9e Samuel; semelhantemente a essa, há
outras também que se arrastam. E a empresa constata que os valores iniciais eram dessa
ordem, portanto, um valor extremamente volumoso.
V. :exa tinha conhecimento desses investimentos? Não sabia que estavam

sendo investidos bilhões de cruzeiros lá?

O SR. RONALDO ARAGÃO- A empiesa nunca construi_4 iSS9.
_ _ __
O SR. REL\TOR (Dirceu "Carneiro) - E1a coloca inteijloStos pafu

executar, empresas subcontratadas?
.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não tenho conhecimento desses valores,
nem que a empresa tinha isso em Rondônia.
__
V.&, sendo Senador por :p.ondônia...
- _
O SR. RONALDO ARAGAO - Em 1985, e_u era· Deputado Estadual; a
empresa Mendes Júnior ganhou essas licitações e terminou uma parte no Governo
Angelim e a outra não terminou.
Então, o prosseguimento dessas obras não tem n~da a yei:" cpm J_sso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Essas obras amda estão
inconclusas?
O SR. RON~LDO ARAGÃO -A empresa não está mais :pem lá: :---- _
O SR. RElATOR (Dirceu Çameiro)- A$ obras. não foram concluídas? _-~·-- -·
O SR. RONALDO ARAGAO- Uma parte foi concluída; a outra não,
SENADO f'EOE.RIL.
porque não saíram recursos. Aí m:\Idou o _Governo, veio o Governo Jerónimo, depois o eo111ts&J 11 h,•ctal c~11, ~:s -· ~J,$f.~
Governo Osvaldo Pianna, e essas obras foram, em parte, concluídas.
(Pane .. n,• o11a-t .. c~
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - E a parte de estrada, a parte
,.._ 61G
:sf
rodoviária?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Sobre a BR-364, não teOho conhecimento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro}- Já está concluída?
~
_ O SR. RONALDO ARAGÁO - Foi concluída depois, foi concluída em
1984.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - A pavimentação?
O SR. RONALDO ARAGÁO - Tudo. Foi em 1984, no Governo
Figueiredo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - fuçlusive o _U:ecbo .Porto

Ve_lho~

Acre?

o SR. RONALDO ARÀGÁÓ- ci trecho Porto Velho-Acre foi em !983 ou
1986 ou 1987, não tenho conhecimento, ou mais recentemerite.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -- Em relação a essa rodovia, tenll;o
conhecimento de que foi bem recente sua _conclusão. __ Por ocasião da primeira
elaboração do__Orçamento- pelo COngresso Nacional, um dos assuntos tratados Joi
manter recursos para essa estrada, porque se tratava de uma das obras mais importanteS
do Brasil. Foi a única. inclusive, que tevepprioridade absoluta.
. . ·. _O SR- RONALDO ARAGAO- Não (!:nho conhe<:imen)o..
.
..
O SR. RELATOR_ (Dirceu ·carneiro) ·- Já_ havíamos abordado
anteriormente a questão das prioridades que V. &a teria ofeá:ciª-q à COn!!ideração do .
Plenário-_da -Comissão. Constatamos, pelo Parecer n° _58, de autoria de V. __ :ExB, q!le a_
primeira prioridade que V. Er coloca é a obra da Hidrelétrica de Xingó.
~ O SR. RONALDO ARAGÁO - A prioridade não_é minha, a prioridade 6
do Nordeste, da Bancada do Nordeste. Fui só relator.
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. Er- não fez nenhuma referencia
a essa obra, hoje, aqui. Por coincidência, essa_era uma obra_ que a Mendes Júnior estava
. - -.
. - tocando.
.
O SR- RONALDO ARAGÁO -. A prioridade em· relação aXingó não é
minha; é da Bancada do Nordeste. Fui só o relator. A prioridade era da Bancada do
Nordeste, não é minha. Isso foi uma emenda da Bancada do Nordeste.
_
É prioritária a Usina de Xingó no Nordeste, como é prioritária aquela do
Rio Gtande do Sul. Então, a usina de Xingó não é prioridade minha, até porque ela é
discussão da Bancada do Nordeste. IncluSive quando era Presidente da Comissão, eles
lutaram por uma emenda para o término da Hidrelétrica.
Não é priondade minha.
O SR. ""RElATOR (Dirceu Carneiro) -V. _Exa jà s-e-Ii:mbi:oU do norD.e da
pessoa da empresa Mendes Júnior com quem fez conta tos?
Esses contatos_y. E.xB já fe~z no ano de 1990?
O SR. RONALDO ARAGAO- Não.
O SR. RELATOR (Dirceu Cã.meiro) - Não fez no ano de 1990, embcirã.
despesas, segundo V. Exn disse, tenham ocorrido em 1990.
O SR. RONALDO ARAGÁO - Come~aram a partir de 7 de mar!(<>.
O SR. RELATOR (Dirceu Carne1ro)- V. Er, como Pres1dent_e da
Comissão mais poderosa, do ponto de vista financeiro, em 1991, utilizou esse prestígio
para negociar com a Mendes Júnior os débitos do partido?
O SR. RONALDO-ARAÇÁO- Não usei nunca meu pr~tfglo, l:!té porque
fui Presidente da Comissão do_ Orçamento em 1992.
·
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O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- O Orçamento é o de 1992, mas 6
SENADO rEDfRA ..
elaborado em 1991. Porta~!_o, ele define _o que vai ser aplicado em 1992.
Cemla:tio f•p•~:t•l (•ti, ;ti,_ R,IMJ
O SR. RONALDO ARAGAO- Mas não tenho o poder de definir. Quem o
(Pw.rw ~~.• or1to4 ..Cc.IJ
tem é o Relator. Não fui Relator; fui Presidente.
fJL
Q3
s'
O SR: RELATOR(Dírceu Carneiro)- V. :exa quando_disputou, dentro do
P~B _a Presid~g~_~a Çomissão_ V. EX' tinha essa visão de que,_ como Presidente d a \
C~mp;sao do Or~am.ento do. Congre.sso Naci~mal, que dis. põ~ _dos recursos para .as obras ·..
publicas, ou coisa dessa natu~, podena, nessa condtção resolver o problema
financeiro do partido em Ror.~Wnia?
_
.
,
O SR. RONALDO ARAGAO- Não tinha nada disso.

_

O_SR. RELATOR(Dirceu Carneiro)- COinO foi que lhe ocorreu buscar a
Mendes Júnior?
.

O SR. RONALDO ARAGÃO- NãO só COntatei cOni a Mendes Júnior, mas
com outras pequenas também, que ofereciam ajuda para o saneamento. Não tem nada
de relação de Mendes Júnior_ com o Orçamento, etc., até porque ;a, Mendes Júnior não
tem nenhuma emenda feifã- nó Orçamento de 1992, correspondente que eu tenha feito,
tenha pedido.
_ . _ _ _~~-- ____
--o.-_=- _: _
A disputa feita na Comissão; tinha como candidato Pedro Simon,
Mansueto de Lavor, etc., não tinha conotaçã9_ de resolver o problema do Partido. __
__ O SR. RELATOR(Dir~eu Carpeiro)- Nos anõs anteriores, quando V. Er
já era líder político em Rondônia, dirigente partidário, V. ExH fez também cantata com
outras empresas nesse séntido, para resg_atar dívidas, débitos do Partido? __ _
O SR. RONALDO ARAGAO - Em Rondônia tem muito pouca empresa de
porte grande. o que se fez, o que se faz é pedir ajud3 para que se resolva um débito que
tenha no Partido, que se ajude o Paniclo, etc.. Não tinha nenhuma conotação de pedir
que determinada empresa em Rondônia resolvesse o problema do Partido; não, era um
conjunto de todo mundo que ajudava o Partido para sanear seu débitos.
O SR. RELATOR(Dirceu Carneiro) -Nesta prioridade oferecida para a
Usina de Xingó, naquele_ Orçamei!tO, V• .ExH como Relator dessa área, acolheu diversas
proposituras de parlamentares, englobou, fez ~meTida derelatoria e aprovou. Mas entre
elas há uma que é de autoria de v:& e -que soma praticamente o dobro de todas as
demais.
O SR. RONALDO ARAGÃO: Q~~ é o,ano?
.O- . . . _ ....
.
O SR. RELATOR (Dirceu Cam_efro)- E o ano em que V. :fu3 era Relator
dessa matéria, ano de 1990.
_
--· · O SR. RONALDO ARAGÃO - Não fiz nenhuma emenda para Xingó. A
emenda que tenho como Relator foi emenda da Bancada.
O SR. RELATOR (DircetH:anfeirO) ~As emendas da Bancada aparecem
aqui agrupadas.
_
_
' · O .SR. RONALDO ARAGÃQ -~ Três ou quatro Deputados e outras. Essê!S
outras que ·estão aí foram tornadas emenda de Relator. Nunca fiz emenda para Xingó. E
a emenda proposta pelas Bancadas do Nordeste, que não Cram só de Pernambuco; era a
Bancada do Nordeste todo. Inclusive outros Deputados faziam emendas individuais.
Nunca fiz emenda para Xingó, especificamente para Xingó. Foi pedido,
inclusive, para os Senadores e Deputados, que fossem colocados recursos para Xingó,
independente do_ que fazia o Deputado "a", "b" ou "c". Essa foi a emenda do Relator para
Xingó, a pedido· da bancada do Nordeste. Não era só de Pernambuc:o, nem de Alagoas..•
· O SR. RELATOR (DirceU Carneiro) - Só para esclarecer, havia várias ...
O SR. RONALDO ARAGÃO- Vãrias emendas.
·
O SR. RELATOR (Dirceu_ Cªrnefro) .;. ...emendas dós Deputados do
Nordeste, que foram adotadas, agrup_ad~s e consolidadas com o._
.
O SR. RONALDO ARAGAO - Umas mais, outras meno~ parcml ...
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- ... parecer favorável do Relator e,
portanto, aproveitadas. Mas acontece que, d~ntro des~e rol, aparecem algumas as quais
não se faz nenhuma referência nesse sentido, que é de alguém O'\J de alguma bancada, e
. .
elas são simplesmente ·o-dobro das demajs.
O SR. RONALDO ARAGAO ~Até porque os relatórios parCiaiS ..•
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Os Parlamentares aqui foram
--. -.-_ _
modestos.
- -. - .
' O SR._ RONALDO ARAGÃO - ... não obrigam a faZer referência aos
Deputados. Os relatórios parciais n·ao obrigam isso! Essas emendas, se V.-Er' tiver a
cunosidade, são, na maiona, de Deputados de Pernambuco, mais os outros De.P:!Jtados,
com um atendimento geral à bancada do Nordeste. Essa emenda de Xing6 fm feita aí.
Não que ninguém ... Quem me pediu não foi "a" nem ''b't, foi a bancada do Nordeste. Não
fui eu que fiz, até porque, mesmo sendo nordestino, não procurei ... a não ser prestigiar a
bancada do Nordeste, que era a que pedia. Não tem nada a ver:... até porque é um
conglomerado, a colfsttução de Xíngó são váriª's_empresas.
_ __
__
<tSR. RELATOR-(Diiceu ·carneiro); A condição de V. Ex" de Presidente
dessa Comissão facilitou-lhe o cantata CO,!ll a Mendes Júnior para esses recursos?
O SR. RONALDO ARAGAO - Não, não tem nada a ver com a condição
de Presidente ou não da Comissão.
. O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Era habitual da Mendes Júnior
ajudar as campanhas políticas de...
-

,
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·o SR. I!.ONALDO ARAGÃO - Não só a mim.

..
O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro) - · Era habitual. V. Ex" tem
conhecimento de outros que•..?
.
O SR. RONALDO ARAGÃO ~ Não, não tenho. Ela ajudava todo mundo,

como todas as empresas ajudavam.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- TodaS as empresas ajudavam?
O SR.. RONALDO ARAGÃO -_Todas.
.. ..
..
O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E V. Ex" tem mais algumas deste
rol?
O SR.. RONALDO ARAGÃO -Não. Aquilo que falei a V. Ex": lembro-me
de que pedimos ajUda à Mendes Júnior, à CONTEC, que é uma empresa de Rondônia,
c mais a particulares que a_judaram, deram_ recursos )ara ajudar na campanha, tudo isso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro - Já tratamos desse assunto, mas
ainda não ficou bem esclarecido para mim.
Nessa auditoria que V. &zl realizou particularmente sobre as contas
bancárias, há explicações sobre os depósitos da Mendes Júnior e outros decorrentes de
auxílio à campanlla efeitoral?
_
_
. _"
_ _O SR. RONAU)O ABAGAO - Senador Dirceu Carneiro, eu disse aqui,
iniciaJmente, que mandei fazer u~a auditoria: para ver a comparação entre o valor que
foi dito e o valor dessa auditoria que foi feita. Essa auditoria não faz a especificação do
depósito "a", 'b" ou "c", mas do montante. Aqui hã uma disparidade. Não faço referência
aí. O relatório está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)~ A Presidência recebe o relatório
da auditoria e O encamiriha para a reiatoria.
O SR. RELATOR (Dirceu Oirneiro} ~Perfeito. Obrigado, Sr. PresidCiitC. - -0 SR.. RONALDO ARAGÃO - Não hlí espécie...
O SR.. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- A Presidência manda juntar aos
autos.
O SR. RELATOR (Dirce\lCarneiro}- Perfeito.
Aqu~ dentro deste universo que nos propusemos a examinar, todos os
valores significativos acima de 10 mil dól~_es, identificam:se _ 300 mil dólares
provenientes da Mendes Júnior. Os demais, que são volumes signiflcativos, podem ser
explicados também como doações Qa c.alllpanha?
O SR. RONALDo ARAGAO ~ Há alguma coisa ~ estou me reportando aos
cheques- que foi doação de campanha. Preciso me situar.
__ _
___
-N
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Porque são montas elevadas, algo ! 1\
t!m torno de 100 a 150 mil dólares.
_ _ __
_
- - - SR. RONALDO-ARA.GA() PelO menos, no-rrieU le~_ánta_m_erltô.• não hã.I
essa referência. Mas, se V. Er o diz, vamos ver!
Há mais doações, aquilo que falei de 92, de pessoas fisicas, de- pequenas
empresas, etc.
·

o

h

R

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Os recursos que V. &a obteve a
partir da comercialização das safras agrí~las e de cq!llercial~ção de pecuária eram
movimenta_das por a2ências locais de Cacoal ou de Porto Velho?
· - O SR. RONALDO ARAGÃO - Como assiro?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro}- V. ExB vendeu um gado; esse
dinheiro era-depositado no banco em Rondônia?
O SR.. RONALDO ARAGÃO - Às vezes era depositado na Agência de
Cacoal ou eles mandavam para mim, aqui em Brasília.
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E V. :Ex'l, aqui em Brasília, teve
atividade com outras agências além do Banco do Brasil?
.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Tive; tom ·a UNIBANCO e com o Banco
Rural.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E nessas agências:•.
O SR.. RONALDO ARAGÃO - E, logo no inicio, no Uoyd Bank.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E, nessas agências, V. EJC1
movimentava todos os tipo de conta ou selecionava algumas? As doações do partido
eram sempre num determinado_ banco ou eram em todos os bancos?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Não, não era num banco específico_ não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) No que se refere ao património, em
1991, consta que V. &a teve um acréscimo bem pande no património, confere? .
O SR. RONALDO ARAGÃO - Nao acredito nisso não. Só se o acréscimo
de património está dentro daquilo que declarei no Imposto de Renda. Pelo meno~, rácho
estranho isso!
O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO) - Por exemplo, a Nutriente foi
adquirida nesse período_?
_ _____
__ _ _ _ ___ _ _
_ _ _ _ ___ _
O SR. RONALDO ARAGÃO- A Nutriente não foi adquirida, a Nutriente
foi criada.
O SR.. RELATOR (Dirceu Carn;:iro) - Cria dai
.
.
O SR.. RONALbO ARAGAO - Sim. A Nutriente foi criada
paulatinamente. A doação feita do terreno para a construção - porque, em Cacoal, há o
setor industrial e a prefeitura doa para quem quiser - foi de 15 milhóes. E isso
paulatinamente, não foi de uma vez. O mesmO ocorreu em relação à construção. Esse
capital demorou em torno de 1 ano.
R
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O SR. RELATOR (Dirceu C3rne1ro)- Temos procU:~ado sempre ~sualtzar
uma lógica de crescimento. Pelas declarações de renda, acabam nao sendo sufi.Cle~tes, a
meu ver, para explicar esse conjunto. Inclusive, há muita dificuldade na questão da

renda agncala. Isto vai aparecendo_ na declaração, em 1988, 20 vez~; em 1989, 132

vezes; em 1990, qUalquer coisa como 380 vezes. De modo que, pelo

nume~o

de vezes e

H~·\DO fEílFRAI.
pelas coisas que nós_ não conse~imos esc1arecer, até o momento, nao pudemos
comt'u' ti~:t••· (a. I,~ da !l,l,:if~
Identificar, com precisão, faltando mg.usive alguns d?dos, como é ~ cas'!_ da declaração,
(''MIUff -... et i4•C.~
não é? Essa seqüência lógica da questão da relação do patnmômo e da renda
,..__f6./J:L...;
basicamente, mais de renda, n5.q é?
.
E, finalmente, fica esta observação de que as constatações que. foram
alcançadas, foram feitas, acabam se situ.ando num ingresso bem vol.umo.so em aplicações
também igualmente volumosas e um débito das contas modestos.
~
Se analisássemos, Sem as informações vivas; ·que poderiam ser alcari~as ·
ou produzidas pelo ~enador Ronaldo Aragão, acaba se enten~endo, dentro des~ lógt~
dos papéis e da declarasão, que esses recursos acabaram denva:dos para o patnmOmo.
'
Eles foram carreados, tiveram estágio, foram aplicados e, de repente, os saq~es foram
sempre acompanhados de aquisição de bens ou coisa dessa natureza.

Então, este é um ponto que fica bastante obscuro e que nós teríamos que
encontrar um caminho para que ele fosse esclarecido. Eis aí um dos problemas que nós
temos que realme~_te aprofundar.
~
_
__ _
O SR. RONALDO ARAGAO - Quero dizer a V. &a que também acho
estranho essa correlação entre esses recursos e o aumento de património, entendeu?
Isso também não me situa bem, porqlie, segundo estudo feito pela declaração, está
dentro daquele recurso eara o aumento da património, está dent.ro daquele recurso que
manda a dec!<g"ªção de Imposto de ren_da; até parque, nessa questão que foi levantada
aqui, lá de Cacoal, foi uma carreção feita pela UFIR, que a lei mandava, não tem nada a
ver, a lei mandava isso, foi comgido, simplesmente corrigido, mais nada, não foi feito
nada a mais do que isso.
Por isso, acho estranha essa correlação, porque o meu património não
aumentou coisa nenhuma, além daquilo que é do ..• _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) Bom, Sr. Presidente, eu não sei
como V._
pretende encamin.ttar essa_ questão. N6s precisaríamos dos documentos que
coincidissem com os lançamentos ban_cários do pagamento das contas do partido. Acho
que isso seria bastante importante, para que fosse esclarecido esse aspecto, não é? E,
além deste aspecto bem particularizado, teremos, ainda, um volume bastante grande de
Iançame~tçs que não foram esclarecidos. Sãq algt!mas centenas de m.U,hares de dólares
cuja origem não foi esclarecida. Eu não sei se V. Ex3 passou os olhos pela lista que lhe
oferecemos. V. Er poderia nos infonnar,_transcorrer$obre Jsso?
_ ~ _

~

M

:exa

O SR. RONAWO ARAGAO : Passei os olhos. Em 89 e 90 não houve

alteração. Segundo a CPMI, não houve alteração. É preciso ver a metodologia, ·se
entrou ou saiu, etc. Este__ Rel!ltório, este levantamento que foi feito diz que hã uma
disparidade; há essa disparidade _entre o que diz a CPMI e ess,~ Relatório, aí. É preciso
que se esclareça isso.
. .
O SR. RELATOR (Dircet;~ Çame~ro) - Nos .lançamentos bancários, nos
ingressos~ nos depósitos, a CPMI produziu gráficos a que V. Exn teve acesso?
P~velme_nte, V. Er tey_e acesso~ todos aqueles gráficos que a CPMI produziu; ali,
venfica-se qu~ já em 99 houve _Qepósitos bastante volumosos, que· destoam totalmente da
série histórica que vem sendo levantada.
O SR- RONALDO ARAGÃO -O que ele diz aqui. no seu Relatório? Diz:
"Por seu turno, a Subcomissão de Bancos fez um Relatório de movimentação financeira
compatível com o rendimento do Senador, em relação aos exercícios de 89 e 90. Isso é o
Relatório. Esse outro diz que a movimentação só apresenta variação (ininteligível).

Isso é o que diz o Relatório de 89.

_

..

.

.. c.c

-

..

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Das movimentações bancárias? É

fácil seguir a leitura daqueles grât'icos da movimentação bancária, gráficos de palavras.
Aqui, há uma movimentação -bancária, a cta remuneração do Senador. E aqui existe
outra de outubro de 1990, que está acima dci 70 mil dólares,_ Setenta mil dólares é um
montante maior do que toda a remuneração que um SeiU!dor recebe. durante o período
de um ano.
O SR. RONALI50-ARAGÁO - O que Conclui a Coniissão neste período?
Está aqui na Relatório.
-_ O SR. RELATOR _{Dirceu Otmeíro) --Mas esse Relatório é umã mera ~
informação iniCial; n~o é conclusivo; estamos ~profundand?·o, porgue ele ape~s
aponta algumas questoes. Agora, temos que prec1sar as questoes. Aqut, é :matemática;
dois mais dois são quatro._ - _ _
_ __ _..
O SR. RONALDO ARAGAO - Eu· não estou discutindo isso, eu estou
discutindo o Relatório. Estou discutindo o que há no Relatório. Não estou discutindo a
outra questão. O que vem no Relatório é isso.
O SR. RELATOR- (Dirceu Carneii'o) -~ Esses docuni'entos aqui fazem
·
·
O SR. RONALDO ARA-riÃO - Mas ã: conclusão do Relatório, neste
sentido, qual é?

parte da...

104 ____________________________________~----------------O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- O que ele diz? V._E,xa_quer colocar

algo?

O SR. RONALD-à ARAGÃO- -Por seu turno, a SubcOmissão de Ban~o~

apresentou Relc:itório de movimentação financeira compatível com o rendimento do
Senador, em relação ao exercício de 89 e _90. Está aqui no Relatório. Não estou
acrescentando nada.
_
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Temos aqui os dados numeiicoS
que não coincidem. A Comissão não foi suficientemente diligente para chegar até os
dados mais precisos; tanto é que o processo acabou continuando, senão teria terminado
~

.

.

..

O SR. RONALDO ARAGÃO -_Não, mas o proCesso termina aqui. O
processo termina nas afirmações da Comissão.
O SR. RELATOR (DirCeu Carneiro) - Não, ele começa aí.
_
O SR. RONALDO ARAGÃO -Então, começa e ... Porque o que está dito
aqui, neste Relatório, estou me atendo a esse Relatório, não tem outra coisa a
acrescentar. O que se acrescentar a este Relatório não faz parte dele.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Sim, ele é umà referência
importante. V. &n tomou conhecimento disso e acompanhou todos os detalhes.. Agora.
estamos precisando coisas bem objetivas. O que vai nos convencer de que V. ~ não
tem nada a ver com qualquer coisa que fira decoro ou coisa dessa natureza é a precisão
de suas informações.· E estamos diante de dados que é preciso que_ ~e explique. Essas
coisas aqui não surgiràrn por obra de espírito que- não seja identificável. Aqui todos os
espúitos têm número, Podem não ter nome.
.
O SR. IiONALDO ARAGÃO - Não estou dizendo isso. Digo o que está
aqui: que não vamos sair do _que está no relatório. Não p_9_~emos sair disse;>.
O SR. RELATOR (Dirceu Carni!fro)- Como? Não compreendi.
O SR. RONALDO ARAGÃO : Não podemos sair da afirmação do
relatório, sob pena de o_ relatório não valer m3iS riada. Então, vamos jogar fora e f~r
outro. - - - - - - - - - - - .-_- -- -0 relatório diz isso: É taxativo nisso. Agora, se o relataria faz outra coisa,
vamos fazer outro. V. Er há de conVii" que estou me atendo a isso. Se o relatório não for
esse aqui, vamos fazer outro.
- .
Indago da Me~a se o relatório é esse ou teremos de fazer outro?
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerd_a) ~ A Presidência solicita
esclareciiDentos a respeitO da indagação, para _que possa dar sua opinião.
EN
f E E R, L
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O SR. RELATOR _(Dirceu Carneiro)__ -_ Como _todos sabemos, esseS
procedimentos se identíficãrri Com-os -demais.
_
Colahldo Erpecl'l <~rt. 334• RJ.SF.)
A CP.MI teve um tem.po de dura,...
...::iio, uma concti~ão
de buscar. as
lP••c"b<j2
n.' 61 Jll'~cc.u /
>
,..,
informações e ·prodUziu isto que ,se constituiu neste relatório ql.,!e _foi aprovado. Tanto é
que ele não é nem afirmativo, coisa que- õ Seriã.àor explorou na sua defesa com bastante
clareza e insistência.
~
A partir desses aspectos é qUe estamos buscando esclarecer a verdade, os ;
fatos e, nesse universo, nas mesmas contas que a CPMI investigou~ dos mesmos ba.ncos,
.
temos dados que precisam ser esclarecidos. Então, as indagações que fazemos agora se
referem a explicações leyantapas pela CPMI e, agora, devem· ser inf~rma9as a esta
Comissão, que tem o deve.r de bus_car as informações, de esclarecer todos os aspectos. E . _.
é interesse do Senador Ronaldo Aragão escl~rec_er. tudo. Assim, quando identificamos
coisas bem definidas, o interesse é de S. Ex"l para que isso fique esclarecido. De modo
que o relatório não vai-nos condicionar e nem nos limitar às indagações, ele cumpriu o
seu papel.
O SR. RONALDó. A.RÃGÃO -" Et;z. sei. Mas se o relatór{o não .é um
parâmetro das investigações, então não tenho outrol já que o relatório diz tbrtualmente
aqui: "Por seu turno,- a Subcomíssão de Bancos apresentou relatório de movimentação
financeira compatível com os rendimentos do Senador, em relação aos exercícios de 89 e
90". Está dU_o aqui. Aprovado pela Comissão.
, _
.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Não foi votado pela Comissão o
relatório?
O SR. RELATOR.(Dirc~u_Carneiro)- FoivóiadopeiaC:onliisão.
O SR. RONALDO ARAGAO -A comissão votou isto aqui.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Diga-se de passagem também que,
naquele momento, V. Er não estava lembrando de certas coísas que hoje lembrou, e
colocou, e explicou, e trouxe ~nona: Esse é_o sentido da coisa.
_
O SR. RONALDO ARAGAO - Mas isso agui não foi perguntado no
relatório porque eles já tinham chegado a essa conclusão. Se o relatório chea:ou a essa
conclusão, ficará difícil o entendimento~ e estou respondendo a V. Er tudo ISSO aquiporque, se não daquí a pouco o qu1~ está aqui não serve mais. Aí não tem parâmetro.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lace$) , A Relatona dirigiu uma

consulta à Presidência, e a Presidência informa que são dados relativos às informações
do relatório final. E como a Comissão funciona como juízo específico dC ÚJ.strução, é
evidente que todas as informações necessárias para esclarecimento e a formação de
juízo são informações re_levantes. Portanto, todo o relatório se refere, independente de
compatibilidade ou não, aos anos de 89, 90 e 91, portanto pertinenteS às questões
levantadas pela Relataria.
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O SR. RONALDO ARAGAO " Não estou discutindo a pertinência ou não.
O SR. (Não identificado) • Sâo assuntos relativos ao process_o, constante
do relatório final, portanto são pertinentes às indagações levantadas pelo ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sr. Presidente, Senador Ronaldo
Aragão, eu queria desdobrar. Estão em negrito os valores recebidos como Senador, e os
que não estão em negrito são outros :créditos. Dá para se obServar algo, e é exatamente _
isto que me proponho a questionar. ESse -é o ano- de 1989. então existe uma certa ccrelação entre o que o parlamentar recebeu e as suas_ªtiviQades particulares, que podem
ser identificadas como vendas ou coisas dessa natureza, com rendimento relativamente
compatível. Não destoou. Se num mês recebesse 8 mil dólares, o rendimento máxiriiO
atingido foi de 12 mil dólares, 50% a mais do que o rendimento do parlamentar. Neste
caso, onde os rendimentos decresceram de 10, 12 mil dóraieS para-6, Trilil dólares, tem
um ingresso concentrado no mês de outt~bro, que vai a mais de 70 mil d61ãies n6-ano de

1990.

--

--

Em 1991, o rendimento do parfãmen'tai' está bem -definido- CID_ negrito nos
mesmos valores históricos, talvez um pouco menos porque a remunerac_são parlamentar
tem caído, e os rendimentos de origem da remunerasão parlamentar somam mais de 1O
vezes e é praticamente constante. Ele se refere ao primeiro semestre com um crédito
bancário de niaís de 180 tllil dólares em_a,bril, e depois julho, agost<?, setembro, também ~
na ordem de 100 mil dólares por mês. De modo que são rendimentos bem significativos.
Em janeiro de 1992, há um significativo crédito acima de SQ mil dó}f;tres;
em julho, vem para 40 mil dólares, uni pOuco destoante, sendo que a remuneração fica
em 6 mil dólares.
Proponho a seguinte reflexão: ~ste ci>incidê!lcia des_ses créditos Com a
presença do Senador na Presidê_nci~ _da Comissão. Isso _p_~isa _ficar esclarecido. Que
tipo de coin_cidência é esta? &a_tamente, ao se ~nalisar a série hi~tórica aflte-rior e a série.
posterior, identifica-se de modo extremamente visível que, durante o período em que o
Senador foi Presidente da Comissão, os créditos bancários foram gigantes perto da
remuneracffio parlamentar?
Era essa a observação que eu desejava fa~r, para as considerações do
Senador Ronaldo Ara~o.
·
O SR. R.ONALDO ARAGÁO - Não vou discutir. V. Er' se 'refere que a
CPMI, neste caso aqui, diz que é conclusivo. Não estou discutindo os o~utros créditos. Os
outros créditos de que falei eu disse de onde procediam. O que discuto é que esta
Subcomis$ão del,l_es~_e_testemunho e escr~veu que, 1989 e 1990, é_compatível. Não fui eu
que escrevi. As indagações fe_i_tas por V. Er que eu procurei relatar dentro daqueles
créditos que V. Er deu aí. A coincidência de ser... Quando eu disse.a V. :ExD que fui
Presidente da Comissão em 1991, que elaborou o Orçamento de 1992- e não tem nada a
ver uma coisa com a outra - e disse de onde se originavãin esses créditos, inclusive com a
movimentação, que, repito, não tem nada a ver com isso; -entrada e saída de recursos, e
aí a contestação desses vaiare~ .• Quando eu falo em metodologia, não- estou falando,
discutindo o gráfico, eu estOu discutindo a metodologia e os Valores, e o que disse a
CPML Se a CPMI disse isso aqui, eu não posso destoar do que está aqui. É só isso que
eu quero saber - se é ou não é, se _isto aqui tem algum valor ou não tem. Então vamos
começar outro. SeSR.issopaqui...ENTE--0
RESID
(Márcio Lacerda) - Esta questão é dirigida à
Presidência?
O SR. RONALDO ARAGÃO- É.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A (unção da Comissão...
O SR. RONALDO ARÀGÁO- Eu estou levantando essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Eu estou respondendo à
questão. A função da Comissão especificamente é funcionar como juízo de mstrução. O
'ulgamento final evidentemente será do Plenário. Os dados relativos às questões
evantadas pela Relataria constam do relatório final. Portanto, as perguntas feitas pelo
Sr. Relator são pertinentes e as respostas, independentemente da sua compatibilidade
ou não atestada pela Comissão, são dados importantes para que se possa formar um
volume de informac_;óes para ser submetido à apreciação da Comissão, através do
parecer do R:elator, para que haja exatamente o melhor critério possível de justiça.
Portanto, os questionamentos do Sr. Relator são absolutamente pertinentes.
O SR. RONALDO ARAGÁO - Eu estou me valendo do que disse a
Comissão Parlamentar de Inquérito. Não estou me valendo de outra coisa, neste item de
1989/90. E ela diz aqui... Então, se ela diz e isso aqui foi votado e aprovado por ela,
como é que nós vamos contestar?
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacer:da) • A Mesa informa ao Senador
Ronaldo Aragão que tanto as contas relativas acr ãno de 1989 quanto ao de 1990 são SE f4 .a. o O fEDE R A L
peças, são partes do relatório final da CPMI, como também as contas relativas a 1991. ç~ll11ni) hF•.:til (• .-t.33 do R.I.SFJ
Portanto, se a Relataria entender que são necessárias as infonnações· relativas aos
(r•t•~" !l--'.~11 ~~o&..CCJ)
exercícios de 1989 e 1990, são absolutamente corretas as inquirições feitas pelo Sr.
,,.
b'i<l
Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) · llom, Sr. Presidente, nós jã~
estamos chegando ao final. Já fomos informados de que os Srs. Parlamentares estão
sendo convocados para votação, no plenário, logo a segu.ir. Por isso acho que teremos
que encerrar esta reunião em breve. Entretanto, gostaria de deixar registradas, como
considerações finais, além de alguma indagação breve, a_ suge~tão de q~e se ouça_
também a esposa do Senador sobre a ALGONORTE, que sao várias empresas que têm

l
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natureza. Acho que poderfamos t::>clarecer alguma coisa nesse sentido.

Por outro lado, tamhém precisaríamos que o Senador completasse a
documentação das suas declarações de renda, pois estamos com essa documentação
ainda incompleta. V.~ fãlou que o disquete está disponíveL
O SR. RONALDO ARAGAO ~ Não, eu falei que entreguei um disquete à
Receita Federal e eu tenho o que foi feito no comp!Jtador,_o disquete de 1993.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) PerfeitO. Por outro lado, há
também essa lista que passamos às mãos de V. J3x8 para que conferisse. São só valores
w

acima de US$ 10 mil, um montante

signifi~tivo,

e talvez apenas um terço do mesmo

esteja explicado, esteja justificado.
_.
Para concluir, a prestação de contas, junto à Justiça Eleitoral, da
campanha eleitoral de !990 foHeita quando?
.
O SR. RONALDO ARAGÁO ~ Tenho que ver qua"QdO é que foi.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Creio que normalmente é no
mesmo ano da eleição.
.
_ O Slt RONALDO ARAGÁO - Não sei, acho que não. Não tenho precisão
disto.
__
_
___ _ _
_ __
_
..
O SR. RELAToR (Dircéu Ca:rneiro) - COmo· V. E:xa _c_ompatibi1iza aprestação de contas que por certo foi antes de receber os recursos para quitá-la?
O SR. RO_N~:PO ARAGAO- Não entepdi a pergunta ..
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como V. Ex_8 compatibiliza a
prestação de contas da campanha eleitoral de 1990 junto à justiça eleitoral com os
recursos que V. Er vai receber no outrg ano...
_
O SR. RONALDO ARAGAO -Para pagar ..?
O SR. RELATQR (Qirçeu Çarn~iro)_- ...para pa~ar as ditas contas?
O SR. RONALDO ARAGAO - Como compatibilizo isto? Com as notas
que estão lá, do pagamento das diVidas.
_ __
-_,
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A prestação _de cont~_ teve_ ~m _
período...
_ _ __ _
· ·· -~
· O SR. _RONALDO ARAGAO - A prestação de con~~s tem um período
para ser feito, e esse período fqi feito. Agora não sei precisar qual o período, porque a
.
lei...Não sei qual.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Creio que eram essas as
considerações, Sr. Presidente, que...
_
O SR. RONALDO _ARAGAO- Gostaria de levantar uma questão, Senador
pirce~ O:r:neiro.i_ pói"que não sei como minha esposa entra, já que não é elemento de
mvesngaçao da LPMI.
_
. __ _
_ __ _ __
__ ,
SENADO FEDERAL
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nós apenas verifiCamos a presença Camtnla hp•;l~rl (ar I, 33 4a R).SF.)
dessa empresa no contexto com atividades, ç_om urna certa dinâmica neste sentido, e a
(F'u.CII ~· i4-CCJJ
curiosidade é o número de_ empresas que tem o mesmo nome e de_ mesmos
IIL
6
I
proprietários, em princípio. Então, como V. E:xa não tem informações sobre este assunto
e sua esposa é-.
.:.
·
O SR. RONALDO ARAGAO_ -- Po(que a empresa que tenho é a _Afgonorte
S. A e a outra não tem nada a ver, que é a AJgonorte Participações, que é a empresa]
que vende algodão. Não tenho mats nenhuma Pelo _que eu saiba não tem mais
nenhuma. Agora, acho que a minha esposa não é fator de investigação da CPML __
_
Se V. &,a me pennite, não está também a Algonorte _como fa.tor de
investigação. Gostaria_de ponderar, porque me parece constrange~or que minha esposa
está •.. neste sentido, até porque a Algonorte não é fator de investigação, se me permite
essa colocação.
_
- - -,
O SR. RELATOR (Dirceu C3i"neiro) - Dois aspectos poderiam justificar
essa solicitação: um deles, é a sua esposa tendo presidido a Associação beneficente
durante um período importante. Teríamos ainda que chamar alguém da Associação
pará explicar alguns aspectos do _p~trimô~nio, que V. &,a não teve condições de informar.
O SR. RONALDO ARAGAO - Eu disse que o Presidente, que convoquei o
Presidente, inclusive estã de testemunha, o Presidente da Associação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E essa ligação com a ... e a outra
com a empresa, que esta empresa foi chamada no processo e aparece sem nenhuma
condição- de se identificar melhor, o que é, o que fez, que participação teve nestes
processos, a Algonorte. O número de ocorrências de empresas dó mesmo nome também
é algo que não foi explicado. Sobre essas guestões que estamos..•
O SR. RONALDO ARAGAO - Mas a Algonorte entrou em concorrência
de quê? Não tem concorrência da Algonorte, não existe concorrência da Algonorte. A
Algonorte é um ramo completamente diferente e não tem concorrência. Não há ligação
entre Algonorte e CPMI. A minha indagação_a V. E:xa é essa, não tem...
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. exa declarou que é casado em
comunhão de bens. A sua esposa faz declaração em separado _ou em conjunto com V.
Ex"?

O SR. RONALDO ARAGÃO· Em separado.
Acho que minha esposa não tem nada a ver com isso. A Aigonorte não
tem nada a ver com CPMI.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -- Nobre _Senador, a idéia da
Rt':lfltnria é no sentido de esclarecer as questões. Se V. Exa...
-
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O SR. RONALDO ARAGÃO - Sei do esclarecimento. Agora, há de convir
V. Ex" que é um constrangimento -para ela, que a ALGONORTE não tem relação
al2uma com a CPMI. Não tem nada a ver. Ela foi citada aqui como São Pedro entrou no
céu. O Deputado Aloizio Mercadante entendia qu~rque estavam investigando o
BANESPA, que ela fez investimento na ALGONORTE, investimento até insignificante.
Foi só nesse sentido.
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- A Relataria se daria por satisfeita
se V. E:;rc'l explicasse essas questões de modo mais claro em relação à ALGONORTE, em
relação à atividade do cônjuge, como comunhão de bens e coisas·dessas natureza.
Nesse sentido1 creio que lhe ajudaria se a sua esposa também trouxesse
informações de declarações de rerufa, da sua renda e das empresas de que participa.
Essa a proposta que faço. A decisão fica a critério de quem tem esse
direito.
-- Sr. Presidente, encerro as minbas considerações.
O SR. RONALDO ARAGAO - Penso que é constrangedor essa
ponderação de V. &a, qual seja a de incluir a minha esposa nesse processo, ~lém de que
a ALGONORTE nada tem a ver com esta CPMI.
Pediria, portanto, Senador Dirceu Carneiro, que V. &a reconsiderasse a

sua posição.

o.

o

o

o~

o

.

.

O SR. RELATOR (D~c_eu Carneiro)- Estarpos avaliando as _possibilidades
de se chegar às infonD.ações desejã.drut sem a presença da sua esposa aqut, atendendo ~
essa sua ponderação.
Creio que poderíamos encontrar as informações, se V. EJcfl, junto a sua
esposa, pleiteasse as informações dos contratos das empresas, da ALGONORTE,
quantas são, quem são os seus-diretores, e outros dados que s.e.riam oportunos. Quanto
às declarações de renda de sua esposa, se disponíveis, infq~am mui~o a Comis~
o

--

---- -

-

I! NA OO FEOeRAL

meu juízo, particularmente de 1989 até agora.
V. &a concorda?

OIIIMticr !•V~Jcl•l (111, 31 di RJ.sF.)

,,..,..a@ &I,N•CCJl

0 SR. RONALD9 ARAGÃO- ConCQrdo.
__ __ _
._
O SR. P):t.ESIDENTE (MárciO Lacerda) - Por conseguinte, o Relator
fi•
propõe seja substitulda a convocação da esposa do Senador, anteriormente solicitada,
pelos documentos pertinentes às infoimações, dentro do prazo das diligências,
conforme foram determinadas pela Presidência.
·
Para um esclarecimento final e para que a Presidência possa despachar,
solicitaria do Sr. Relator quais são_ as infon;nações relativas ainda ao interrogatório do
Senador Ronaldo Aragão que ficaram pendentes e necessitam_ s~r complementadas.
Além da Declaração do Imposto de Renda de 1993, quais seriam os outros documentos?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Falta uma declaração de rendas, a
e~licação da origem dos créditos bancários da lista oferecida ao Senador, de 1990 para

cá. .•

o

SR. RONALDO ARAGÃO·

Queila

dizer· que

cises depósitos da

Mendes Júriior eu já ~clareei_.
_
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Exceto os da Mendes Júnior que já
foram bem esclarecidos.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Gostaria de lembrar que está anexado ao
processo, se não me engano, a composição da ALGONOR1E.
- . _
O SR. RELATOR (Dirceu Oimeiro)- Só que como ocorreram diversas
ALGONORTE, gostaríamos de_ ter ~ormações,sobrt: o co~junto das ALGONORTES.

O SR. RONALDO ARAGAO • ALGONORTE só tem cisas duas.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -

Constata-se oficialmente que

existem mais.

O SR. RONALDI) ARAGÃO • ·Só tem duas;

a

ALGONORTE

Participação e essa ALGONORTES/A, que já estão apensadas ao processo. Não existe
outra. Se V. :exa demonstrar onde ~ste a outra, procederemos aos esclarecimentos
devidos. Como poderei fornecer a declaração de outras ALGONORTES se
desconheço?
_ __
.
.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como V. ExD não sabia ou não se
lembrou, nós estamos solicitando que sua esposa ofereça, porque ela, como participante
do processo... - - ·
_.
· -_---:---" _ --·
O SR. RONALDO ARAGAO -Cena. Ela vai oferecer, mas vai dizer o que
está nos autos.
_
__
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) · Senador Ronaldo Aragão, a
Presidência notifica V. ExB para que, cumprindo as solicitãções feitas pelo Sr. Relator,
preste informações, através de .docl_lme_ntos, com relação ao complexo - se podemos
chamar assim - ALGONORTE. Evidentemente, vamos ser informados daqueles
relativos às questões contratuais da ALGONORTE.
_
Caso haja algum homónimo ou coisa- dessa natureza, evidentemente não
teria relação com· as infOrmações sp}icitadas pelo Sr. RelatOr.

O SR. RONALDO ARAGÃO • Eu queria só esclarecer...
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) • Se houver alguma outra
terceir:a empresa com a denominação ALGONORTE, seria exatamente o que foi
solicllado pela Relatoria: que V. Er apresente os documentos relativos às questões
contratuais, registro em junta comercial, aqueles documentos constantes e dos quais faça
pane, como membro da sociedade. a esposa de V. Er.
·

G

::/

108

------------------------------------~-----T--~~--~

Além do mais. fica· V. f3xa notificado tariibéffi para que encaminhe o j
restante dos documentos solicitados, que são as declarações de renda relativas ao
exercício de 93...
_ ___ ___ __ _
_
,
.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Sim, de 1993.
O SR. PRESIDENTE (Mãrcio Lacerda) ~ Qual é o documento solicitado?
O SR." RELATOR (Dirceu Carneiro) - Os recibos · _do P3.rtido / S! NAOO FEOER AL
. CIIIINdo f"ett~l (ll't. 33 do RJ.Sf..)
correspondentes aos saques bancários.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Assim também os reCibos
<"n•a"~?:$-4-CCJl
correspondentes ao pagamento d.e de~esas... _
· _
ft..
~
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - A ativjdade pecuária, Sr.
Presidente, não ficou clara. Não foi passivei apurar os volumes de renda pela
declarações de bens- do _gado- do agricultor.
·
O SR. RONALDQ_A.RAGÁO - Apresentei o documento que a lei manda.
Foi feito o documento da atividade :rural daquilo que a lei manda.
Então, que documento seria esse?
~
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Ocorre que nem vendendo tUdo
compatibiliza a renda.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Eu uchá, Senador Dirceu Carneiro, qUe
não é nada..
- --------- ---------_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Seria interessante, talvez, alguma
declaração do contador sobre como procedeu, para esclar..e.~~ esse ponto.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sim. -v.--~ há de convir que o prazo é
exíguo. Tem ·que ir a Rondônia, tem que ver lá com ele, etc.
Tudo isso são documentos que demandam tempo para fazer. Como é que
vamos fazer?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneúo)- Eu queria sugerir que V. Er fizesse
o mais breve possível, porque isso são daftos importante~ para ....
O SR. RONALDO ARAGAO - Eu sei. O interesse também é meu.
O SR. RELATOR (Dirceti Cáineiro) - .•. para o senhOr pr6prio, para sua
própria defesa.
O SR. RONA.LOO- ARAGÃO- -Eu- Sei; O liiferesse é_ meu. Mas eu não
posso mandar na vontade dos outros.
Então, eu vou fa?c:r todo o esforço para ver íssO.
O SR. -PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A Presidência solicita ao ..•
O-SR. ~TOR (Dirceu Carneiro) - Ficou, ~arnbém, o npme do diretor
da Mendes J6nior, que ainda não foi reg!strado.
_
O SR. RONALDO ARAGÃO- Isso eu dou já.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A Presidência, portanto,
notifica o Senador Ronaldo Aragão e alguns patronos ..•
O SR. RONALDO ARAGAO- Não é o diretor,_t;! o encarregado.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - ... para que providenciem, no
prazo estipulado para a realização dessas diligências, as infonnações solicitadas pelo Sr.
Relator.
__
_Tendo em vista a dificuldade de obte_r-se quorum decorrente -do momento
pré-eleitora~ como hã Senadores arrolados C()mO testemunhas e, corno é de
conhecimento da sociedade inteira, os dias com nJa!or freqüência do Congresso Nacional
são exata~p.ente terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, 12ara que os trabalhos da
Comissão sejam agilizados, a Presidência convpca urna reumão extra9,:-çlinária para hoje
às 19:05h, depois da realização do Congresso Revisor.
A Presidência determina à Secretaria da Mesa que notifique ou intime os
Senadores Carlos Patrocínio e_ Ney Maranhão _Eara a reunião de hoje às 19:00~
eviden.tem.ente desde. que haja concordância de S. E_>fls.•. pois, na condição de. Senad.ores
têm o direito líquido e ceita de marcar hora e local.
_ Port~to, queríamos determinar à Secretaria da _Mesa que faça
intimação dos Senadores já mencionados bem como do Ilm0 Sr. Francisco Carvalho d
SENADO FEDf~&L
Silva, Prefeito Municipal de Presidente Médici. Se S. sa puder depor hoje também, .
Ctllllllto t•p•et1l (1,t, :IJ •• A,I,5P,)
seria mais urna etapa queimada nõs trabalhos -da Comissão, no sentido de sua agilização,
:WICW
para que cumpra o mais rápido possíve~ respeitadas todas as formalidades e os direitos
mais absolutos de ampla defesa, _o seu compr9misso e a suá obrig~ção.
Ficam desde já intimados o Senador Ronaldo Aragão e o ilustre
Advogado Dr. Túlio para a reunião das 19:05h de hoje, para ouvir os testemunhos dos
Senadores N~ Maranhão, Carlos Patrocínio e possivelmente do Sr. Prefeito Francisco
Carvalho da Silva.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, eii poderei estar ou não
presente.

G:1t4.Ca:,

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Pode.

A Presidência tem a _obrigação de notific~r o ilustre Senador ~e todos os
atas relativos à Comissão, para- ·que possa acoinpanhar e exercitar todos os a tos
necessários_ a sua ampla defesa A questão de comparecer ou não é de livre arbítrio do
Senador. A obrigação da Mesa é _de informá-lo da realização de qualquer ato ~o
andamento do processo, até porque-a lei e o Regimento determinam que, em qualq~er
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momento, o Senador tenha ópoitllrlidãde de--Se'mãnifestãr, direito que aliás têm4~d9
respeitado rigorosamente peJa Presidência e pela Comissão.
/
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
Élidooseguinte:
SEN.ooo FEDERAL
EXPEDIENTE
Com1uh e'P'~"' c~rl, 33 do 11: l.sF)

(Senador Marco Maciel)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Q documento agora lido fará

pane integrante da Ata da reunião.
._
_
_
_
Determino à Secretaria da Mesa que comunique aos Srs. Senadores
integrantes da Comi~_ão a reunião convocada para às 19:05h. Solicito também que a
Secretaria promova a intimação_das_ clem_ais testemun]]as: José Vieira,Guedes, Franci.sço
Cátvãlho da Silva, Dr. Orestes Muniz, Nerival Rodrigues Quebraça, Antônio Carlos do
Nascimento, Wiliam Pimentel.
Informamos também que a defesa encaminhou a relação dos endereços e
a qualificação das testemunhas na data determinada pela Presidência.
Não havendo mais quem queira interpelar, vou encerrar a reunião.
Antes, porém, solicito ao nobre Senador Ronaldo Aragão e seu defensor
que aguardem por 30 _minutos para assinar o termo do depoimento, segundo o ·que
estabelece o art. 195 do Código de Proc_esso Penal.
.
Está encerrada a reunião.
(Levanta~se a reunião às 16:20h)

~01~00 FEDERAL
CQml•~~~ r~~,.~~~ (ui. 334o R,I.SF.)
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ÍNTEGRA DO EXPEDIENTE LIDO NA REUNIÃO:
CONGRESSO NACIONALGABINETE DO SENADOR RAIMUNDO LIRA
Presiaênc1a da Comissão Mis1a de Planos. Orçamentos Públicos e Fis_calização

Brasília, 11 de maio de 1994.
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Exm 0 Sr.
Senador MARCIO LACERDA
DD. Presidente do Partido da Frente Liberal - PFL
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Dirijo-me
a V.Exa. para solicitar o métf\ ·
DESLIGAMENTO da Comissão Especial "destinada a instruir a..r;representaçao da Mesa do Senado Federal, formulada com base
n·ó· art. 55, § 2", da Constítuiçtio Federar:·e no ·ãrC32 ·ao
Regimento Interno desta Casa, contra o Senador Ronaldo
Aragão", em virtude de incompatibilidade quanto aos trabalhos
da referida Comissão, pois exerço a Presidência da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.
Atenciosamente,

Senado
Presidente da Comissão M!f de Planos, Orçamentos
calizaçtio
Públicos e

1

Senado Federal - Anexo li - Ala Senador AleJ~õandre Costa- Sala 21 - 70165·900 - Brasllla - OF
Tels.: 224-9634 - 3'11-32.00 - 311-3201 - 311-3202
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SENADO FEDERAL

Brasilia, 19 de maio de 1994.
Exml! sr<--

Senador MÁRCIO LACERDA
DO, Presidente da Comissão Temporária
Senado Federal

Sr. P:resi den_te_:

Em atenção ao_ Oficio -OF.CT-RA N2 17/94, comun-ico aVo!!

sa Excelência que estou à disposição dessa Comissão para prestar meu
depoimento na qualidade de testemunha, em qualquer horário e

local

que for designado. Solicit-o, apenas, ser comunicado com antecedência

sobre o horário que vier a ser escolhido.
Sendo o que se encontra para o momento, aproveito
oportunidade para apresentar-lhe protestos de elevada estima e
tinta consideração.

7~

Senador NEY MARANHAO
LÍder do_ PRN

a
dis-
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SENADO FEDERAL
Senador CARt.OS PATROCTNJÕ

Brasilia, 20 de maio de 1994.

Oficio n" 144/94

Senhor Seriador,

Refiro-me ao Of. CT-RA n" 19/9-t de 18 de maio próximo passado,
em que Vossa E.... cclência me comunica ter sido arrolado como testemunha nos autos da
representação da Mesa do Sc.ondo Fcdernl, formulada com base no art. 55, § 2", da

ConstitliiçãO fcdcrnl, e no art. 32. do__ Regimento Interno desta C'asa. contra o Senador
Ronaldo Aragão.
Atendendo ao convite, coloco-me à disposiçàõ- da Comissão
Temporária preSí<.fida por Vossa Excelência para ser ouvido no ·dia 2)de mato vindouro, às
11 h, na sala de reuniões dessa Comissão.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência

~·~-. ~·"~'""o_..,,..

- . //.

SenadorCARLO~
I
Exmo. Sr.
Senador MÁRCIO LACERDA
Bloco "A~ - [<> andar - Gab, 46
Senado Federal - Brasília- DF
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Brasília. 12 de maio de 1994.

OF/ASSES/SFIN' 474/94

Senhor Senador

Em razão de solicitação de licença de saúde, informamos a V. Ex a. a
substituição da Assessora Legishitiva Miiria Rita Se-nna Capone, indicada para assessOrar a

Comissão TemPorária destinada a instruir representação da Mesa do Senado Federal
contra o Senador Ronaldo Aragão, pelo Assessor Legislativo Paulo Henrique Soares.

. .. .... Reiteramos nossos protestos.de el~v.ada cQ[Isiliieração.

~1~~;, ;:..: FiR'NJJ.~:is ~e ôi=.s.:rnA
Diretora da Assessoria

Exmo. Sr.
Senador MÁRCIO LACERDA

Presidente da Comissão Temporária da Mesa
Senado Federal

1,6.L.
•.

··~ 10 RlSf)
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Brasília, 02 de maio de 1994 ·

CT-RAOF. 14

Senhor Presidente,
Atendendo requerimento formUlado pelõ Senador Ronaldo Aragão nos autos da
Representação S!N, de 1994, de autoria da Mesa do Senado, fonnulada eom base no
art. 55, § 2°, da Constituição Federal, e no art. 32, do. Regimento IDterno do Senado
Federal , e com espeque no parecer do Relator, deferi vista dos seguintes documentos (fls
211 ):
"5 a) cópia das atas e das notas taqui~á_fic~~ das reuniões que

aprovaram os subrelatórios.
b) infonnar os rriembros-da CPMI, integrantes das Subcomissões,
que aprovaram e subscreveram os respctivos subrelatórios.
6. Seja fornecida cópia da Ata,_ da gravação, e das Notas
Taqliigráficas da reunião da _CP?v11 do_Orçamento que deliberou
sobre a convocação do Requerente para prestar depoimento
perante a re~erida ComiSSão".

v:

e.

Diante do expoSto, solicitO -a
E:xa.- âS ilecessãriaS uigenteS. proViâênciaS no
sentido de ser remetido a esta ComiSsão Especial os documentos acima mencionados.

/: /-/?
,..(~:

Se~ador .MÀGNO BACELAR

Exm0 Sr.
Senador Hl~ffiERTO Ll~CE:\'A
DD. Presidente do Senadc Federal

_...,, ... uv .-tui:RAL
Comluio flp•clll (,t, 33 do A.I.SFJ
(P;r~tr n,• i1ti-4..çc.J)

fra.-...-3?

116----------------------------------------------------~
SENADO FEDERAL
•

Seeretaria Legislativa
Subsecretaria de Comissões
Sen•iço de Comissões Especiais e de Inquérito

ATON" 2, 1994.

O

PRESIDENTE DA COMISSÃO TEMPORÁRIA

destinada a instnair a Rê}:)resentação cOntrá: O SenadOr Ronaldo Aragão,
(artigo 33 RI-SF.) no uso ~atribui~ões '\ue lhe confere o artigo-89, "a"
c/c artigo 114 do Regimento Interno do Senado FederaL
Resolve
Dispensar,
a
pedido,
a ·servidora
ELIANE
ABRANCHES ÃBELHÊTRA, Analista Legislativa, àrea de Taquigrafia,
padrão 45, das funções de Secretária da Co1nissão Temporária:·
' · ·-~
.

'

' . '.

• i

Sala da Comissão Temporária, em 18 de maio de 1994.

-----·

---···~~

~~noluao E~pecr~l (ert, 33 do RJ,SF.)

(Par57z"'' 61/{1-t-cc.u

fJI.

)

'

'
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Secretaria Legislativa
Subsecretaria de Comisshs

Serviço de Comiss6es Especiais e de Inquérito

ATO N" 3, 1994.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO TEMPORÁRIA
destinada a instnrir a Representação contra o Senador Ronaldo Aragão
(artfgo 33 do Regimento Interno do Senado Federal) no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 114~ RI- SF.
Resolve
Designar, o Servidor RAIMUNDO CARREIRO
SILVA, Analista Legislativo, área de Orçamentos Pitblicos, padrão 45, e
Diretor da Subsecretaria de Comissões, para, sem prejufzo de stias
atribuições , secretariar a Comissão Temporária. Fica ratificado os atos
praticados até a presente data.

Sala da Comissão Temporária, em 18 de maio de 1994.

'";;

'·

;/

/.C/

S};NAUUK MAKI,.-IU Lat..;un

Presidente

ICJ:P./4.00 fEDERAl
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•

Brasília, 18 de maio de 1994

OF.CT-RA N° /)/94

Senhor Ministro,

Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária
destinada a instruir a representação da Mesa do Senado Federal, contra o
Senhor Senador Ronaldo Aragão, formulada com base no art. 55, § 2°, da
Constitulçlio Federal, e no art. 32, do Regimento Interno desta Casa, solicito a
Vossa Excelência determine à Secretaria da Receita Federal seja proferido
"pronunciamento oficial sobre a evolução patrimonial" do Senhor Senador José
Ronaldo Aragão, CPF n• 092 409 504. 00, "nos últimos 05 (cinco) anos, e se a
evolução é compatrvel com os rendimentos declarados, e se foi constatada a
omissão de algum bem, inclusive de terr9no no Município de Araranguá, (SC}, com
área de 276 m2., não declarados no Imposto de Renda", documento anexo.
Solicito, ainda, que o referido "pronunciamento oficial''
em referência, seja encaminhado a esta Comissão Temporária - Ala Senador
Alexandre Costa • Subsecretaria de Comissões, sala n• 11, subsolo, até o dia 2
(dois) da junho próximo vindouro. Caso _-não seja possível o envio do
"pronunciamento oficial" nesse prazo, solicito seja comunicado a esta Comissão da
impossibilidade.
-Aproveito a oportun"idãde para apresentar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

M;~cio:t~~RD~

Senador
Presidente

Exm0 Sr.
Embaixador RUBENS RICUPERO
Ministro de Estado da Fazenda
Esplanada dos Ministérios
Brasflia ·DF.

~~J'\.

fg.oc;.

r5 :J ).,!1
'15 0~
.~~j/u.9-?. VV'
o

SENADO FEDERAL
Coibalio E1peclat (1rl.33 ~ ft}.Sf.)
t"••c~r n,• SUJ4·C~

... GY-'

r
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SENADO FEDERAL

Brasília, [ j de maio de 1994

SenhOra Nlinistra Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Temporária
destinada a instruir a representação da Mesa do Senado Federal, contra o

Senhor Senador Ronaldo Aragao, fonnulada com base no art. 55, § 2°, da
Constitulçao Federal, e no art. 32, do Regimento Interno desta Casa, solicito
sejam prestadas as seguintes informações para instruir o processo em referência:

"1. Ao Tribunal de Contas i:Ja União
para informar se recebeu a prestação de contas da Assoclsção ·
Beneficente J.R.ARAGÃ0 encaminhada através do Ministério' do·
Bem Estar Social. Em -éaSO-Bfiimativo, informãr o conteC!do --do
Parecer e os seguintes esclarecimentos:

a) Se o Ministério do Bem Estar exigiu
da citada Associação a prestaçilo de contas da· Subvenção
recebida e
contas;

se

orientou a Assocíação no sentido de prestar

as

se

houve desvio de re-cursos para
b)
beneficiar o Requerente através de pagafnento de contas pessoais
ou de depósitos em ri0i1la5-coirefltes de Sua titularidade;

c)

Se foi constatada através de'

Auditoria EsPeCial realizada pelo TCU na Associação antes da
conclusáo da CPMI do Orçamento, alguma a{ificação de recursos
oriundos da subvenção orçatrientán·a qUe beneficiasse diretamente

o Requerente;
d)

·
Se

houve

a

restituição

das

importflncias pagas à' einpresa DINASA pera aquisiÇão de
ambuláncias, devidamente corrigidas conforme recomendou o TCU
na Auditoria realizada na Associação;
·
e} Se o valor pago pelas ari1buláncias
foi o menor preço encontrado pela Assoclação nas praças de· Porto

Velho, Ariquemes e Cacoal;
f) Se a citada Asso.ciaçfio encontra-se
inadimplente perante o TCU", documentos anexos.

Exlli 11 Sra.
Ministra ÉLVIA LORDELLO GASTELLO BRANCO
0.0. Presidente do Tribunalde Contas da União
Setor de Áreas Isoladas Sul
Brasília -DF.

Recebi o origina\

Em,.!.L/E.I
o~,.'L
·.

,kt<-L. ~-~
élttnc .!Dalna

Chefe do Sarvlca d& Admlnls1raela
da Solo"D1:i!l& d~ P•o~lliin~•&
I,. •

'-

/'
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Solicito, ainda, que as informações; ora requeridas
sejam encaminhadas a esta Comissão Temporária -Ala Senadõi' Alexandre Costa __
-Subsecretaria de Comissões, sala n• 11, subsolo, até o dia 2 (dois) de junho
próximo vindouro. Caso não seja possfvel o envio das informações nesse prazo,
solicito seja comunicado a esta Comíssã9 da impossibilidade.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

/

/!,• . ; . /1 "

,.·1

Senador MÀRCIO,lACERDA ·

Presidenté

SENADO FEDERAL
Camlttio Et$1tclal (f.rl. 3311e ft.I.SF,)
(Pmc•r n,' 111'4-CC.I)

... :;-yr

Exmo. Sr. Presidente da Comíssao Especial inStiturcta ·cte- acordo com 6 art. _33
do RISF - Processo referente- à -Representação da- Mesa do Senado Federal,
s/n° de 1994, contra o Senador RONALDO ARAGÃO.
--

José RONALDO ARAGÃO, Senador da República, por seu
procurador ln fine assinado, ·vem, perante V.ExB~ e a d. Comissão ÉSpetJal,
com fundamento nos arts. "34, 190, parágrafo único, e_197, inc. l,alinea "c", e
inc. 11, do RISF, expor para a final REQUERER o seguinte:

1. Foi convocada reunião da Comissão EspEiliia"J acima
referida para tomada de depoimento do Representado, em 25/5/94.
2. As sessões da Comissão Especial destinadas a instruir
processo de perda de mandato devem· realizar-se secretamente e suas
deliberações devem ser tomadas em escrutínio secreto.

3. Este é o entendimento do Senado Federal Vis a -vis as
normas estatuidas pelo Regimento Jntemo Que disciplinam a esPécie. Decorre,
também, de decisão do Plenário desta casa tomada n-o precedente
imediatamente anterior que foi o processo de perda de mandato do entao
Senador Wilson Campos.
4. O Diário do Congresso Nacional publica, na edição de 11
de abril de 1975, seção 11, pág. 0953 e segs., Requerimento do referido
Senaaor e o Parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça,
aprovado pelo PLENÁRIO do Senado Federal, em que foi disciplinada
tramitação do processo legislativo para perda de mandato, tanto na fase
preliminar, quanto na de instruçao promovida pela Comissão Especial.

a

5. Assim, diz o Parecer da CCJ de então, da lavra do
eminente jurista, Senador Accioly Filho:

É que se distinguem perfeitamente duas fases no
procedimento de perda do mandato: uma, que vai da representaçt:Jo até o seu
recebimento peJo senado, e outiii, que começa da constJtutçao da comissão
especial e vai até a votação do projeto de reso/uçáo.
Na primeira fase. o s~nado ainda ntlo é chamado a deliberar
ou se manifestar sobre a perda de mandato de Senador, mas decidir sobre

:1}y
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caso de instaurar o proceSSõ para apuraç§o de fatos que podem dar causa a
essa perda.

Recebida a repres_entaçtlo e constitufda a Comísstlo
Especial, começará , ent~o. a fase do contraditório. AI, sim, se está iniciando
a instrução da matéria, como esM escrito no art. 37, do Regimento e
disciplinam os§§ 1° a 3° desse mesmo artigo e mais o art. 38.
Essa Comissão Especial
é que terã. reuniões e
deliberacões secretas. poraue assim dispõe o Regimento (ans. 39, 154, §
4' e 220). (Os grifos sao nossos).
6. Basta cotejar os artigos mencionados no Parecer suso
transcrito que foi aprovado pelo Plenário do Senado, do Regimento Interno
aquela época com os do Regimento de hoje, para que se verifique que nao
houve qualquer alteração que ensejasse mudança de procedimento, em virtude
da jurisprudência firmada pela Casa para a tramitação da matéria. Os arts. 39,
154, § 4' e 220 do RISF de 1975, correspondem exatamente aos arts. 35, 133,
§ 4° e 197 do RISF em vigor hoje.

7. Ora, se há decisão do Plenário do Senado Federal
tomada à luz dos mesmos dispositivos regimentais, sobre o caráter secreto
das sessões e das deliberações da Comissão Especial, somente outra decisão
de Plenãrlo poderia modificar o procedimento ·a- ser obedecido por esta
Comissão. Os Regimentos são iguais _sobre .o -assunto. As Normas de
Funcionamento, que também são praticamente iguais, são omissas sobre a
questão. Asslm, nao se pode alterar o processo de tramitação estabelecida
pelo Plenário desta Casa, salvo deliberação do mesmo Plenário no sentido de
alterá-lo.
Diante do exposto, REQUER
seja a sessão convoçada para a oitiva do Representado
realizada de forma secreta, de conformidade com o disposto no art. 197 do
RISF, e bem ·assim, toda-s as demais. Caso entenda de modo diverso a d.
Comissão Especial, seJa O presénte requerimeritõ recebido em gráu de recurso
ao Plenário desta Casa.Termos em que
pede deferimento.
Brasilia, 25 .de maio de 1994.
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GABINETE' DA l.lDERANÇA DO PFL

OF GL PFL NQ 110/94

Senhor PresjAente,
Tenho a honra de dirigir--me _a ·va:§_Sa _EX:C'~.
lênC:lã ____para, n·a-qlfâlidade- de _Lidei" do Parti__dcf da Fr,ente L2_
beral, indicar o nome do $ena:do"r 'J'ONICE_ TRISTAO, a_ fim de,
em substi:tuiç~o_ a.o_ ___Senador RAIMUNDO .LIRe., in_t_e_grar a Comi~
são- ESpedal destinada a instY.Ulr a Representaçã-o da Mesa
do Senado Fe.der.aJ, formulada com bas_e_ no ar::_t . .55, § 29, da
--.Interno
Cons.titui_çãõ FedeNL e n~ art. _-Jz do R~_~imeo·tq
desta Cas·a, Contra a· 5e1fa-d·or-·Rõrlaldo Ara·gãtL_·_-~

.

Aproveito a opor~unida~e par~ renovar _a
'
Vossa Excelincia protestos da ~stima e jpreço.

~ L--c->. MACI.E~
Lo- ~"
.
Senador MARW

• •.

. . .

Llder do PFL no Senado Federal

A Sua Excelincia o

~~nhor.

Senador HUMBERTO LUCENA

Oi_goíssimo Presidente do Sen_ado. Federal

•. ·~ •,L

.
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA . 7" REUNIÃO, EM 25 DE MAIO DE
1994

As 19 horas e 05 minutos, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Dirceu Carneiro
Magno Bacelar
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 2 Srs. Senadores.
Nos termos do§ 1°, do art. 141 do Regimento Interno, declaro aberta a
remiião.
Re!rlstro a presença do advogado do Senador Ronaldo Aragão, Dr. Túlio
Augusto Neiva de Morais.
A presente reunião destina~se a to~ar o depoimento do Senador Ney
Maranhão, na condição de testemunha arrolada pelo Senador Ronaldo_ Aragão em sua
defesa escrita,fls.423.
. Convido o Senador Ney Maranhão para tomar assento à esquerda da
Presld!ncia.
·
· Apesar de V. Ex;a ser conhecido por todo o Brasil, ilustre Senador, o
formalismo da Comissão e do e~caminham_ento processual obriga esta Presidência a
fazer uma qllalificação de V. Ex".
•
O SR. NEY MARANHAO - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Márciõ Lacerda) - O nome de V. Ex" é Ney
Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO Ney AlbuqUerqu-e Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (.Márcio Lacerda)- Tem 66 anos de idade?
O SR. NEY MARANBAO - Sessenta e seis.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- É brasileiro? Casado?
O SR. NEY MARANHÃO -Casado. Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -Tem por endereço a SQS 309,
bloco G, ap. 403, Brasílía, DiStrito F'eçleral?
O SR. NEY MARANHAO - Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - De profissão industrial e
M

~ta?

.

O SR. NEY MARANHÃO - Sou industrial e pecuarista.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Exerce suas atividades em
Pernambuco?
O SR. NEY MARANHÃO- Siro.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - É parente, e em que grau, ou
tem relações de amizade íntima ou inj,mízade capital com o SCnador Ronaldo Arãgão?
O SR. NEY MARANBAO - Não tenho inimizade nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Nem é parente?
O SR. NEY MARANHAO - Também não.
.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Cumprida a formalidade da
qualificação do ilustre Senador Ney Maranhão, neste momento a testemunha vai assinar
o termo de compromisso perante esta Comissão, em coilformidade com o art. 203 do
Código de Processo Penal.
_
Sabe o nobre Coiesa que a 1ei obriga o jriiz de um processo a advertir toda
e qualquer testemunha, por maJs respeitável que ela seja, de que é obrigado a dizer
somente a verdade, sob pena de ser processado e condenado por falso testemunho. Essa

é uma imposição do Códiso de Processo Penal ao juiz.
Fica adverttdo o depoente dos termos do art. 342 do Código Penal, que diz
o seguinte:
11
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar- a verdade, como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou
administrativo, ou-em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de l!ffi a três anos, e multa, de Cr$ 2000,00 a Cr$
100.000,00.11

~~-------------------------------------------------Passamos a tomar o depoimento da testemunha.
Como a Presidência não tem nenhuma pergunta a fazei', cOncedo a_
pa!avra ao Relator, Senador Dirceu Carneiro, para formular à testemunha as suas
mdagações.
·
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) • Sr. Presidente, Srs. Senadores, a

Relataria vai propor algumas indagações ao ilustre Senador Ney Maranhão, embora não

conheça das motivações que fizeram com que o Senador Ronaldo Aragão o convidasse
para testemunha desta investi83ção. De modo, então, que eu não saberia precisar
cxatam.cnte o que S. Ex;A gostana que fosse esclarecido com a presença de V. ma nesta
investigação. Consultaria, então, V. Er se pertenceu à Comissão de Orçamento
quando o Senador Ronaldo Aragão a presidiu, e se V. EJCII participou, no ano anterior,
em 1~ de algu_g} wisódio ligiJ.dO à atividade do Senador Ronaldo Aragão como relator
setorial, área da
TROBRAS? Neste período,_o Senador relatou ELETROBRAS, e,
no período subseqüent~ foi Presidente da Comissão.
.
·
V. &a participou com o Senador Ronaldo Aragão desses...?
O SR. _NEY MARANBÁO - Em primeiro lugar, nunca participei da
Comissão de Orçamc:into; aliás, não sei nem onde ela é. Como Uder da Bancada do
PRN, eu tinha autoridade em escolher os _membros do Partido na Comissão de
Orçamento. Mas, se me perguntarem onde é essa Comissão, não sei onde fica instalada.
. O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· V. Ex" participou dos trabalhos da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou atividades daquela Co~
local em que foi arrolado o Sei_!adOr Ronaldo_ Aragão? V. Ex8 participou daquela
Comissão?
..
O SR. NEY MARANHAO • Da Comissão Parlamentar de Inquérito?
O SR. RELATOR (Dirçeu Carneiro) • Isto.
·
. .
O SR. NEY MARANBÁO • Claro. F'iZ parte da Subcomissão de Bancos. · "O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • Pe~ito. V. Ex" teria alguma e:·
consideração a fazer, relativa ao envolvimento do Senador' Ronaldo AraRão nesses ~pis6di~i ,ue V~~ tenha acom~do naquele perf~ tanto na Comissão como na
Subco · _ o? Qual é a_ opinião de V. :Ex- sobre esses aspe_ctos? _
,
_ ,
·
' O SR. NEY MARANBÁO- Em primeiro lugar, com-respeito às emenda$,
o que chamou a atenção foi o problema de uma Fundação. Na Comissão afiü eU não
faiia nem parte dessa Comissão - acompanhei os debates e as investiga~s sobre a
Fundação e uma verba, se não me engano, de compra de umas ambuJânclas. Inclusive, o
Senador provou - isso dito pelo Senador- que não tinha recebido essas ambulâncias, mas
que essa verba estava à disposição em uma conta bancária em Rondônia. Este é o
problema mais importante que me chamou atenção nesse inquérito, com respeito ao
Senador Ronaldo Aragão.
.
·. .
. Quanto às outras emendas- por exeJ!Iplo, no que se re(ere·à hidre1étriéa· ..
sempre ouvi o Senador, nos debates n~ Senado, dízer aquilo que ele sempre desejava, ou
seja, a CO!ltinuação <!essa hidrelétrica, mostrándo por A mais B o interesse do Estado de
Rondônia para que essa hidrelétrica terminasse. Logicamente, ele tinha colocado
algumas emendas, como eu coloco ~ Pernambuco. Acho isso natural.
Dentro dessas investigações junto à CPI do Orçamento, com respeito ao
envolvimento do Senador Ronaldo Aragão, o que mais me chamou a atenção como
testemunha- não tenho documentos nesse sentido- e que _o Senador tentou provar, e
acredito que deve ter provad~ foi o problema do envolvimento dele, principalmente

5
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nessa !'!ll)dação.

.

. · . .. - - . .

· .. .

.

.

Com respeito às outras emendas que ele apresentou, não me consta ...
inclusjve naqueles documentos da Odebrecht e de outras empresas que foram
apreendidos - acho que só da Odebrecht - nenhum documento com respeito a
percentual aprçsentou o~;~tras pessoas que foram envolvidas.
Eoquese1.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • E V. Es", tendo participado da
Subcomissão de Bancos, também encontrou algum aspecto relativo a esse assunto que I!NIIf'O rt'--P!-NÃiJhetenhachamadoaatenção?
..
.
_ .
Cfi!IIHi,E~t~~cu•rlttf,IIMI l
·
O SR. NEYMARANIIAO .. O que me chamou a atenção fo1 o movunento
(,.
.... ,,..
das contas bancárias, que não foi muito elevado, mas como outros envolvidos,: após o · ·''
relatório da Subcomissão de Bancos, tentaram provar - e alguns, acredito, provaram o
movimento das suas contas. Chamou-me;: a atenção o elevado movimento Dancário de
Senador; todavia, desconheliO se S. Ex" provou que aquelas contas estavam de acordt
com o seu rendimento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· Como havia inicialmente afirmado,
não tenho mais nenhuma indagação a fazer ao senador, a não ser estas que já foram
feitas. Visto que a solicitação da presença do Senador Ney Maranhão partiu do Senador
Ronaldo Arãgão, cuja motivação desconheço, não poderia avançar mais do que o
elementar. Estou $atisfeito pelas suas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) Neste momento, concedo_ a
palavra ao Dr. Túlio Augusto Neiva de Morais, advogado do Senador Ronaldo Aragão,
para formular as indagações que deseiar.
·
R
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Sugiro ao· ilusfre pã.trOõo-- do Dr.--Rona1do_ que dirija as perguntas à
Presidência para que, dppois,l'assemos ao SenadQr_Ney Maranhão.
O SR. TULIO UGUSTO NEIVA DE MORAIS- Sr. Presidente, gostaria
de saber do Senador Ney Maranhão se S. Er' _conhece que metodologia foi adotada pela
Comissão de Bancos para cálculo das movimentações bancárias do Senador Ronaldo
Aragão.
. . .. .
.
.. .
.
.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Com a palavra o Senador Ney
Maranhão.
.
_
.· .
O SR. NEY MARANBAO -- Com relação a essa pergunta_, não posso
precisar a metodologia utilizada na checagem dessas contas do Senauor? porque,
coincidentemente, faltei a algumas reuniões. Portanto, não posso inform.arulbe
exatamente como procederam.
·
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Sr. Presidente, se essa
resposta não pode ser dada no caso específico do Senador Ronaldo Aragão, indago do
Senador Ney Maranhão se S. Ex'B· teria condições de atender ao questionamento,
informando qual a metodologia utilizada ,pela Comissão para as várias pessoas.
{;
O SR. NEY _MARANBAO - A metodologia utilizada para Olltros (
candidatos foi muito simples: checar as contas bancárias, os cruzamentos-de cheques e o·
rendimento - obtidos através das Declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas e
jmfdicas.:- ,e_,daí proceder a •um~ avaliação do cidadão, do Deputado ou do Senador. Ou'
seJa, sC.ele tem um rendimento de 200 mifhões de dólares por ano e se apareceram nas
suas contas 300 milhõe~ de dólares, esses 100 milhões, que chamaram a nossa atenção
por constituírel:n um excesso, tinham que ser provados. ·
· ·
O SR. PRE:!!IDENTE (Mârcio Lacerda)- Com a palavra o Dr. Túlio.
· · ·f> SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Sr.cPresidente, chegouse a esse to.·ta·J·an.ual- adinheir9,
qu·e. o·.S·e·da~s
".. ad.rçaplicações
o. r aca.bôU de'ese·referir
separada
da ent~da,d_e
do cálculoproce'dendo-se
do retomo? à ch.ecagem

M~~~:~o s~~ ~RES~E~:(~árcio. ~~e~d~)- Com a~pa~a~a o s~~ado~ N<J:
.· . o· SR. NEY ~ij'Á9 ·- Em primexro lugar,
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..J_ ... ~ .. - ·-~....:..:.Eittãb; a'nossa metodologia não foi perfeita. Se tivesse sido, não teria

· ,_ . _
havido erro, como houve, nas contas do Ministro Alexandre Costa. - ·
• "".,;..--r~_ O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -.Concedo a palavra o Senador
TúlioAugustoNeivade'Morais.
'·
. . .. .
"',
_· · ~--- ··
.....• , O SR. TÚLIO AUGÚSTO NEIVA DE MORAIS. - Senador Ney
Maranhão, a Subcomissão de Bancos teve o cuidado de fazer um quadro das aplicações
de cada uma ·das contas do Senador Ronaldo Aragão. Na metodologia, foram feitos
quadros separados-para aplicação; mm}mento de uma conta para aplicar na outra?
O SR. NEY MA.RANllAO - Não posso responder. Não tenho certeza
disso.
. _
.•
. .
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- O senltor acredita que,
no·~otal apresentado no ano, podem estar misturados aplicações c$ rendimentos das
aplicações'!
-. ,_
.
O SR.l\:"EY MARANHÃO -Pode acontecer iss_o, como ~conteceu na conta
do Ministro Alexandre Costa.
..
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Gostaria de advertir o ilustre
Senador que não dá par.a conversar sobre hipótese.

J::r";J)

( ::!:':
t~~-~"-'-"4'+.

:;;;:i;./
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~
·
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na Comissão de Bancos i 1
~C?~ ,alguns p~o.ble,~a~·-. I!l~l_usiv~, _ep~ f.ui, ·!li;tl Qo~ ,que mais lutou para que 3Jgumas rx._ :;
mJ'uStiças não fossem pratJc_adas.
,
.
. ~ ~- . ·"" . __
_ __ .
:/ --. · · ·
No caso,- por exemplo, do Mmistro _Alexandre C-qsta,. no- início da'
che_cagem ·das cont_as de S. Exa cllejtou::.s~ ~à'~m~ 'df? -~a]s... ~e 3_ ~hõ~~s _de dólareS., Có~ó
cq$eço o .Se.naÇqr .'Al~I1~ _~sta, f!O~S so~ds amigos ha m~ de 30 ~o,s, ~q
acreditava e não podta aceitar ISSO.,·
•
• •
· • ·
·
_,
·, ~ :·· ·-.. '· ~l.e ri'tÇ ~í~~:· 11 ~~y, eu jt~o te,npo .e~se ~inheiro. O me~ dinh~iro'é-'rilujiQ1
élaro. '1'e':hho uns terrenos ·que vendi no Maranhao,- esse n!=gQcm está _na · Cáixa
Económica FOfa disso, nada. Agora1 apliquei isso há. não sei quantos anos". Faz xnln"tos·
áJro's ··que • Cle' apliCa. Morâl da' história: chamou-me a atenção· uma vez, 'tuando
~távi~os v~rificartdd os .cheques, e 'âpateCeü um cheque de quinhentos milhoçs no
~eiÓ•de,cheques do p-essoal- da m-á.fia__c!o Orçamenta, ·crenebaldo, João Alves. Se. não
tiVéssCnlos' Visto Com niuitiJ _ci.IÍáidol -~s~_ cl,leque de quinhentos milhões podeiia dar _a
entender que era - iriclusiVê 'ei-a resdi~_Clo. do.. c~ento de contas,. vejam que Coi~a:
Sénã' -··do Ministro Alexandre CoSta cpm Um desses da máfia do Orçamento. Aliás, a
Folha de ·S. Paulo' çleu até um -aestaque pata eSse ·asSunto. Resumindo, na -conta do
SenadorAlexmtdr~ ~esta, 'de aproxima:datnente'trêS niilhões de dólares, houve· um erro
trehlendo·da Caixa·Econômica com relação·ao'crUZaiílép.tõ de cheqUes e das contas. No
final, a conta do Ministro Al~dre Costa ficou reduzida a aproximadamente um
milhão de dólares:
.
.
. • .•. _'
, ·. _
r· • • -~
'
','
Deilfrô Clessâ liiiha, a Comissão, por ·beiri, reuniu-se e deu um ateStádo do
Ministro Alexandre Costa, do Senador Mauro 'Benevides e do Presidente do Congresso
sobre alguns enganos que tinham acontecido. Então, posso acreditar que, como· não
acompanhei de perto esse problema da conta do Senador Ronaldo Aragão, ele possa,
Eosteriormente, fornecer documentos hábeis e mostrar"realmente o. movimento ~to
das .suas. contas. Estou dando um exeiiJ.plo do que houve com o. Ministro Alexandre

Costa.
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O SR. -TOLIO AUGUSTO NÉIVA DE MORAIS - A pergunta específica
foi se a Comissão fez, em separado, um_ quadro de movimentação e de aplicação.
O SR. NEY MARANHAO - Acredito que sim. Sendo que, quanto ao
movimeitto da conta do Semrdor Ronaldo Aragão, não tenho conhecimento.
-

SENADO Hil!'Rt.l.
Com:ni·• F.,c~.. , (..1."'3 ~e R,l,l!ir)

('. ;:9/?J.. "'"i9

f;a.~-.:<4--'

O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS - Sr. Presidente, se o
Senador Ney Maranhão achou que havia algo sus.Peito por -que não consta do relatório
os quadros em separado de aplicações e seus rendimentos?
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Coni a ·palavra o Senador Ney
Maranhão.
o SR. NEY MARANHÃO - Essa responsabilidade coube ao Presidente da
Comissão e ao relatório final.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS· V. Ex" não teria essas
worma~~?
_

O SR.

~

MARANHAO - Não posso responder. Se tem, é com respeito

ao Senador Ronaldo Aragão.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS · (inaudível)
O SR. PRESIDENTE (Mãrcio Lacerda)- V. Ex" pode confirmar, Senador
Ney Maranhão?
_

O SR. NEY MARANHAO - Acredito que sim, porque, com relação às_

contas dos outros implicados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ~ repito ~ hã o
exemplo das reclamações do Ministro AlexanQre Costa. Se se chegou: àquela conclusão,
é porque houve um levantamento e houve uma investígação_em que se chegou a essa
conclusão das contas que estavam erradas, de acordo c_om o que respondi.
·
O SR. túLIO AUGUSTO .NEIVA DE MORAIS- Sr. Presidente, com a
falta desse quadro, dessas informações, pergunto se ele não pensa que o Senador
Aragão não foi prejudicado sem essa informação.
_
..
.
. O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) • V. Ex" tem condições <\e
responder, Senador Ney Maranhão? ~
O SR. NEY MARANHAO . ., Se realmente e&se quadro não se encontra
dentro desse relatório; a JDinha opinião é que sim.
-· ·
O SR. TOLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS . Sr. Presidente, o
Senador sabe informar qual foi a base de cálculo na formação de câmbio de cruzeiro
para o dólar? .
•
.
O SR. NEY MARANHAO - Isso vanava de acordo com os meses e os anos.
O SR. TÚUO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS, Mas.a ~~dotada foi
qual?
O SR. NEY MARANHÃO.- AÍ""" ooi~Jérciai: .
O SR. PRESIDE~ (Iylãrcio Lacerda) - Sem mais perguntas?
O. SR. TÚIJO AVGUSTO NEIVA DE MORAIS. - .Sim, sem mais.
perguntas.
_
·
..
.
· .
.
,
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Não hav~ndo mai.< quem queira
usar a palavra, vou encerrar a reunião. Antes, ·porém, solicito ao Senador Ney Maranhão
que assine o termo do depoimento prestado, de ~corda c_om o art. 216 do Código de
Processo Penal.
, _
_ _
_
. , , Aproveito paia agradecer a gentileza do Senador Ney Maranhão por
concordar em prestar um depoin:;lento já no final do expediente, depois de um dia, d,e.
trabalho. Conhecemos nesta oportunidade a tradicional genti
simpatia dq Se__nador
NeyMaranhão.
·
·
· . · .. ·
· ·· ·
Muito obrigado.
'
fi
ceada a
tao.
· ·
O SR. -p~siDENTE (Márcio Lacerda) - Está suspensa a reunião a:té a
chegada do Senador Carlos_ Patrocínio._- __ _ _
.
Está reaberta a reUiiiãO.
.
PasSainos a ouvir agora o depoimento do S~nadãr tarJas- Patrocínio~ na
condição de testemUnha arrolada pelo Senador Ronaldp _Ar~gão 1 em -Sua defesa esCrita
.. . . . .
. .
.
. ,
.
.
.
às fls. 423.
Convido O Ser!aâof catlos PatrocíniO' a toniar asSento à- esquerda ·cta
Presidência.
·
· · ·
· ·
·
Apesar de ser uma figura- sobejaniente Conhecida, Senador, faz parte das
,
formalidades da Comissão a qualificação das test_emunhas arroladas, em qualquer
instância da tramitação do processo. Passemos, portanto, à qualificação de V.~.
O nome de V. Rr' é Carlos Patrocínio?
O- SR. -CARLOs PATROCINIO - Carlos Pã.trocínio, e o nome
parlamentar seria Cflrlos Patrocínio.
.
_
_
O SR._ PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Tem 51 anos de idade?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Tenho 51 anos de idade.
O SR. PRESIDENTE (Mãrçio Lacerda)- E- brasileiro e casado?
O SR. CARLOS PATROCINIO - Sou brasileiro e casado em regíme de
comunhão de bens.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -Tem pnr =idência a SQS 309,
bLG, ap~ 101, Brasília - DF?

.•' BAL
'• t • .:.~~DRJ.sf,)

,,.:fi;'{':::?

O SR. CARLOS PATitOCfNIO ~ Eu "in-Udd para o blocO C ap~ 601, no
mesmo prédio.
-

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Confirmamos, então, a
modificação do endereço de V. EX'.
_ V. E:xB é médico e pecuarista?
O SR. CARLOS PA1ROCíNIO- Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Exerce esta atividade no Estado
de Tocantins?
O SR. CARLOS PATROCíNiO--- Atualmente, estou separado um pouco
da medicina, devido à grande distância que nos separa e às dificuldades. de transporte.

. Por isso, não me tenho dedicado _à medicina. Continuo exercendo a atividade de

pequeno pecuarista e de Senador tão-somente.
.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - É parente em que grau e tem
relações de amizade íntima ou inimizade capital com o Senador Ronaldo Aragão?
{"'

O SR. CARLOS PATROCíNIO- Não sou parente em grau nenhum do
Senador Ronaldo Aragão; sou um amigo, talvez,. um amigo íntimo. Pode ser

·1

caracterizado assim. Não há nenhuma inimizade. __ _
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Neste momento, a testemunha
vai assinar o termo de compromisso perante esta Comissão, de conformidade com o art.
203 do Código de Processo]>enal.
Assinado o termo de compromisso, sabe o nobre Colega que a lei obriga o

juiz de um processo a advertir toda e qualquer testemunha, por mais respeitável que
seja, de que é obrigado a dizer somente a verdade, sob pena de ser processado e
condenado .por falso ~tem unho. Esta é uma im._. posiç~o. do Código de r~;qcc;sso. Penal. ~
Fica advertJdo o depoente dos termos tlo art. 342 do Código Penal, que diZ o segumte:
1
· "Fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, como test.emunha,
perito, traqutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo, ou em
JUÍZO arbitral. Pena - recJusão de um a três anos e multa de 2 mil cruzeiros a 6 mil
•
cruzeiros."
1 ,
O SR. CARLOS PA1ROCiNIO- Estou ciente disso, Sr. Presidente.

:1./

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Procedo à tomada do
depoimento da testemunha.
·
·
~ · .
Concedo a palavra ao Relator, Senador Dirceu Carneiro, para formular à
testemunha as suas indagações.
_
_ .-----O SR. RELATOR (Dirceu Carneírof ~ Si-. Presidente, Srs. Senadores,
como já havia também procedido em relação ao Senador Ney Maranhão, eu não
conheço as motivações que fizeram com que o Senador Ronald,o Aragão o C'OnVidas.se
para testemunhar neste assunto. Porta!lto_,- proponho-me a fazer apenas umas
mdagações muito prelimínares sobre o assunto; ou, se V.&a souber, objetivamente, as
motivações que fizeram com que o Senador ~onaldo Aragão o convidasse para dep-or
como teStemunha, que tornasse público aqui na reunião.
·
·
Entretanto, _-eu perguntaria ao Senador Carlos Patrocínio se pertenceu à
Comissão de Orçamento, no petiodo em·-que o Senador Ronaldo Aragão- ano de 1990foi relator parcial do setor Eletr~lJr~_ e_: ano de 1991- Presidente da Comissão.
O SR. CARLOS PATROCíNIO - Eu pertenci, como titular, à Comissão
de Orçamento durante o _ano _em que o Senador Ronaldo Aragão foi Presidente dela.
Pare·ce~me· que no ·ano antêrio! eu erã. suplente da _Comissão do Orçamento.
· . ___ . _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Posteriormente, V. Ex" participnu
também da CPMI que investigou os fatos o_conidos no âmbito da Comissão do
Orçamento e que gerou todas essas denúncias de Parlamentares, inclusive do próprio
Senador Ronaldo Aragão?
_
O SR. CARLOS P~JJ{OCÍNIO - Participei, como nlembro suplente, da
CPMI do Orçamento, indicado que fui pela liderança do meu Partido e .como titular da
Subcomissão de Subvenções Sociais.
._
O SR. REIATOR (Dirceu Carneiro) - Taittb ·na pàrticipaÇão na COmissão
encarregada da elal?oração d.o Orçamento _como n~ssa que· apurou os fatos ocOrridos V.
:exa teria alguma consideração a fazer a _res:geito do Senador Rpna1Qo Aragão?
O SR. CARLOS l>A1ROCiNIO - Não. Lembro-me que quando o
Senador Ronaldo Ara,e:ão era Presidente da Comissão Mista do_ .Orçamento do
Congresso- Nacional, estive no seu gabiriete solicitaDdõ que me desse uma sob-relataria.
Gostaria de ser um sob-relator. Ele de fato me atendeu, me deu a sob-relataria para o
BNDES e BNDESpar.(*) Aprésentamos no nosso relatório, que foi aprovado, ipsis
litteris, aquilo que foi enca. minhado pelo Poder Executivo.
Não tinha como aprovar emendas.
__
_ _
Foi o único relacionamento que tive durante esse período como sob___ _
_
_ . --~-.
.
relator.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Por outro lado, na CPMI de que V.
EX' participou, nessa área que tratou das subvenções, V. Er tem alguma _consideração a
fazer sobre a participação do Senador At].gão?
.
O SR. CARLOS PA1ROCINIO - Tenho algumas considerações a fazer,
inclusive V. & indagou no início qual seria o motivo de_ eu ter sido arrolado como
testemunha nesse processo.
-
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Existe uma proximidade muito _graitde principalmente entre a minha
familia, minha esposa e a esposa do Senador Ronaldo Aragão. Lembro-me que a D.
Sueli sempre me procurou naquele sentido, naquele desespero para que, como membro
da CP!, pudesse tomar conhecimento de tudo que existia envolvendo a Fundação J. R
Aragão em Rondônia.
- ~~
De fato, ela me mostrou todos os álbuns, todas as construções, alugadas
i
ou não, dessa Fundação, o atendimento, a relação das famOias cadastradas, o número de
·

atendimento, as pessoas que trabalhavam com eles, inclusive médicos contratados,
médicos oficiais do Exército, e sendo talvez por isso... No decorrer das reuniões da
Subcomissão de Subvenções Sm:iã1s~ quando tive acesso à auditoria do Tribunal de Contas
da União, que havia chegado de Rondônia, fiz algum comentário,- ·certamente dentro da · ..1
minha casa, que o parecer do Tribunal de Contas da União teria, até certo ponto, sido ~·;
muito favorável a ele, porque continha até elogi
..·os .naquele relatório1 talvez por isso ele
tenha me arrolado como testemunha.
O SR. RELATOR (Dirceu Caiiléiro) - Da minha parte era isso, Sr.
Presidente. Estou Satisfeito. ·
· - O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Então, rião havendo mais SEN~t'? c-~;ptRAt.
pergu?tas da parte do Sr. Relator, passamos a palavra ao Dr. ~úlio Augusto Neiva.de Co"''"' ,· 1,_ 1,, 1•. 1 .~ad.,RJ,Sf)
MoraiS, advogado do Senador Ronald.o Aragão, .para. formular as mdagações que deseJar,
, . , . ~: ... -eq;ll
mantendo o mesmo procedimento da testemunha anterior.
_ ~ )..........-"'f .,
Com a palavra o Senador C,rlos Patrocínio.
·· ...
··
O SR. CARLOS PATROCINIO - Não, não terüccondições de responder a
essa pergunta, mesmo porque o··meu trabalho foi adstrito à Comissão de Subvenções
Sociws. Posterionnente, tomando conhecimento do relatório final, que englobou todas a-;
subcomissões, tivemOs ·conhecimento disso, mas não tenho nada, não conheço nada a esse
respeito e não me aprofundei também na leitura dessas emendas apresentadas ou
aprovadas pelo Senador Ronaldo Aragão.
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Sr. Presidente, gostaria de
saber se o Senador Ca_d_ps Patrocínio acompanhou de peno todos os trabalhos da
Subcomissão de Emendas ou se S. Ex" não pôde se aprofundar nesses trabalhos.
O SR. CARLOS PATROCINIO - Acompanhei de perto os trabalhos da
Subcomissão de SubvençõeS Sociais, que tratou, especificamente, da Fundação J. R.
Aragão, na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Nunca fui à Subcomissão de Emendas
nem às outras Subcomissões.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Muito obrigado. Não tenho
mais perguntas a fazer.
~-- _ _
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE_ (Márcio Lacerda) - Não havendo mais quem gueira
indaçar, convoco o Exm0 Sr. Francisco Carvalho da Sifva, Prefeito Municipal de Presidente
Méd1c~ no Estado de Rondônia, para que seja a próxima testemunha a ser ouvida.
Aproveito a oportunidade !?ara agradecer _ao Sena-dor Carlos Patrocínio pela
gentileza de ter, num horáno fora da rotma, aceitado a convocação para vir prestar o seu
depoimento, especialmente eiil se- tratando de testemunha que tem direito a marcar horário
e focal para depor. Agradeço, então, a df?ferência de V. Exn para com esta Comissão e,
particularmente, para com esta Presidêncía.
Solicito também ao nobre Senador Carlos Patrocfuio que assine o termo de
depoimento, prestado nesta oportunidade, de aoordo com o art. 216 do Código de Processo
Penal
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Sr. Presiden , penso nã.R._ haver nada a
agradecer. Apenas estou-cumprindo a minha obria:ação
p
que tenh~
~ certa forma,
.
colaborado com o trabalho desta
issão Espectai.
Muito obrigado, Sr. esid nte.

.n

},,

''·

--" ,II
SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda - Dando prosseguimento à oitiva do rol
de testemunhas, convocamos J?ara tomar assento àksquerda da PresidêriCia, o Sr. Francisco
Carvalho da Silva; DD. Prefeito Municipal da cidade de Presidente Médici, no Estado de
Rondôriia.
Sr. Prefeito, apesar de V. Ex"' ser uma pessoa conhecida, com domicilio
certo e estar exercendo a função pública de Prefeito do seu município, é parte do
procedimento form~l da CorilÍssão, na oitiva de qualquer testemun~a, a qualificação de
quem presta o depmmento. Portanto, passamos a esse ato de formalidade.
Qual é o seu nome completo?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Francisco Carvalho da
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Sua idade?
O SR FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Trinta e seis anos.
O SR. PRESIDENTE (Már :io Lacerda)- Estado civil?
O SR. FRANCISCO CARVA..HO DA SILVA- Casado.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Sua residência?
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O SR. FRANCISCO CARVALHO DÁ SILVA - Rua São João Batista,

1.826, Presidente Médici, Rondônia.
O sa PRESIDENTE (Márcio Lacerda)~ Sua profissão-e o lugar onde a
exerce atualmente?
___ __ __
_
_
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Eu sou zootecnista e
exerço a função de Prefeito em Presidente Médici.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - O depoente é parente do
Senador Ronaldo Aragão? Em que grau? Tem relação de amizade íntima ou inimizade
capitalcomS.&"?
. _
.
.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA -,Não sou parente. Sou

paraibano e ele, pernambucano; ele é Aragão, eu sou Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) -Neste momento, vamos tomar o
compromisso da testemunha, que se compromete aqui, nos termos do art. 203 do Código
de Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer a verdade do que souber sobre o que lhe
for perguntado. (Pausa)

Com a assinatura, está prestado o compromisso a esta Comissão.
Também faz parte da formalidade da ComisSão,. Sr. Prefeito, prom·over
uma advertência e dar ciência, nos termos do art. 342 do Código Penal, que diz o
seguinte: ''Fazer afirmação falsa ou ·negar ou calar a verdade, como testemunha,. perito,
tradutor ou intérprete, num processo judicial, policial ou administrativo ou de juiz
arbitraJ. Pena: reclusão de um a três anos e multa de dois mil cruzeiros a seis mil

cruzeiros."

Passemos a tomar o depoimento da testemunha.
. . ·
Concedo a palavra ao ilustre Relator, Senador Dirceu Carneiro, para
formular à testemunha as suas indagações.
; O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sr. Prefeito, queria-lhe propor
umas indagações, e a primeira delas é: a que partido pertence V. Ex"?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- PMDB.
O SR. RELATOR (Dirceu Carnei:r:o) Ex:a é Prefeito desde que
período?
.
.•
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Sou Prefeito a partir do
dia31 de janeiro de 1993; pela primeira veZ e, talvez, pela última.
.. - _ O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Antes de ser Prefeito, V. Ex:a tinha
p
c"Fção politica destacada do ponto de vista partidário?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Eu sou técnico, nunca fui

v:

~ s numa luta pelo Brasil, em função da extinção da EMBRATER.

Se

\

_';)

.

..

.

.

...

·

.

.1. udos sabem que nós fizemos uma mobilização a nível de Brasi~ pa'ra que
a EMBRA1ER não fosse extinta nes;e Pa:ís, porque, na verdade, o resto que tinha de

política agrícola acabou. Então, foi qua~do conheci o Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Conheceu em Rondônia mesmo?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Conheci em Rondônia.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro}- Isso aconteceu em que ano? V.-:Exa
se lembra?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Eu chegUei a Rondôni~
em 1981. Agora, o cantata mais próximo foi a partir de 1988 e 1989, quando do
desmantelamento do sistema da EMBRATER
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nesse período, V. ExB exercia
atividades profissionais nesse mesmo município?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA.- Eu inicieí as minhas
atividades profissionais em 1982, como técnico da EMATER. Exerci todas as funções e,
em 1989, fui Presidente da empresa no Estado. __
_
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Na capital?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Exatamente.
.. .
.
Ex" acompanhou
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nesse perloào,
o desempenho parlamentar do Senador Rtmaldo Aragão, particulannente naquilo que
diz respeito a verbas para o Estado. em~ndas orçamentárias, algo d_e_ssa natureza?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Acompanhei, de fato, as
atividades do Senador. E o conheço, até hoje, como uma pessoa trabalhadora e distinta.
Entretanto, falo com toda a sinceriqade aqui que acredito que na política há__ essa parte
exatamente das interpretações. Vim para Brasília num mOVJmento de Prefeitos sobre o
problema da ener~a em Rondônia. O que mais me deixou chocado, o que mais me
deixou sentido fm o fato de que o Senador já questionava o problema da energia há
muito tempo e foi discutido com os Prefeitos numa reunião preliminar que o Senador
nem devena participar .Porque nunca havia ajudado a energia de Rondônia. São essas as
coisas que nos sensibilizam e que, realmente, nos fazem questionar se vale a pena ser
parlamentar.

v.
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Na realidade, as atribuições que o Senador teve e as atividadCs em que
atuou no Estado com relação às emendas.•. Aliás, quero dizer a V. E,x<Js que estou aqui

também para acompanhar a entrada de emendas no Congresso Nacional. Já visitei os
diversos Parlamentares do meu Estado. E se V. EJn quiserem me ajudar - sei que o

StNAOO

prazo termina amanhã-, estou disposto, se V. E;rcüs puderem, a colocar algumas emendas
para o meu município porque Rondônia precisa muito.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. :&a, antes de ser Prefeito, já
pleiteou a1gum tipo de emenda?
.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Já sim, porqrre após o

trabalho da EMBRATER fomos eleitos a nível de Brasil ·um dos Diretores da
ASBRAER, quando ? _EMBRATE~ foi extinta. Foi -quandõ Dós conheceri10s a
sistemática de bberação de recursos: essa peregrinação tem que se: fazer. Na realidade,
em virtude desse aprendizado, estou e~ Brasília exatamente para faze~ o ci1:1e fiz antes.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Er conseguiu resultados
positivos com a gestão que fez naquele período? Se sim, para quais entidades?
,.
O SR. FRANCISCQ CARVALHO DA SILVA - Na época. da
EMB~'TIER, empreendemos uma luta muito grande na Comissão - lembro-me que, se
não ~t~rgano, na época era o Cid Carvalho - e visitamos diversos Parlamentares,
0

~~fct ~~~~!o:;te~ê~~~ç:;~Çã~ed~a~M~~~~. te~~~p~~:~~~s~ ;~~v~~
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.,·
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dizer que houve urna votação dentro do Congresso Nacional que até hoje não entendi e
.
.
a EMBRA1ER sumiu.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- COm relação à-questão deveibas,
V. :ExH foi exitoso na conquista de al~m~~ verba~~para ª" stm ârea? _ ____ _
_ __ _
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA.- Como Prefeito?
.
, -·
O SR. RELATOR (pi! c eu Quneiro) -: N~o, nesse período ainda...
. .
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA -Nesse período, quando
soliCJtávamos as emendas, faziamos para ·o ststema EMBRATER, porque eramos.
Diretor da ASBRAER, uma associação criada para nos defender. Na realidade, quando_
trabalhamos o orçamento, trabalhamos o orçamento como um todo, porque a nossa
responsabilidade era com o Brasil.
O .SR. RELATOR (Di~el:l Carneiro) - V. &a foi ·para O MunicípiO de
Presidente Médici; passou a residir lá, muito tempo antes da eleição?
.
_
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Na realidade, iniciei
minhas atividades em 1982 e desenvolvemos um bom trabalho na minha instituição. O
trabalho foi tão bom que fuf enipuirado pelos amigos para ser político~ Conseguimos
eleger-nos em função desse trabalho. Já falei_- e_ r.epi_tQ- nunca gostei de p()l~ticos. Eu era
técnico, mas diziam que as decisões eram políticas e tomei-me político para ver se fazia
_
,
·
alguma coisa. Mas não estou conseguindo fazer muito coisa.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Cãmeiró) ~ Nesse período em que! V. &a- se
articulou para a candidatura, muitos Partidos disputaram a elei~ão no seu Município?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Cmco candidatos.
O SR. RELATOR (Direeu Càrneiro)- De diversos Partidos?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Sim.
O SR. RELATOR {Díict!ii Came"iro)" --AS e1eiç9e~ ·naqúe"Je iúgar,'são'
muito caras? Exigem muitos recursos financeiros?
_
··
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Desculpe-me V.Ex" .a
franqueza·- não sei s_e posso_ dizer iSso, porque nãoTfi nenhum regimento paf?-o sa~er se.
poderia dízer o qUe queria -__ se perguntarel1J. quem neste País faz política sem _dinheiro,
eu direi que não conheço. Se d fizer, só faiá uma vez. Recebemos apoio do PMDB, e lá
em Rondônia - as_sim como em todo o resto do Brasil - existem as d1verg~ncias_ políticas.
O Governador,_-em 1990, era- o Sr. Jerónimo &tntana, que im:porton-uma·série _de
secretários- de outros Estados. E com isso criou uma briga partidaria onde ~e y_~rificou
que, na realidade, haveria _int~~~~-~e~ -ªJ!~entes n~_questões partidárias._
E o que verifiqUei, JlOT exemplo1 ~qu_~--~_f_@B em si (falha n~ grnvação). ~ .
fm o uruco ,senador que de fato aJu_dou os prefeitos do PMDB. Pelo menos fox o que eles
me falaram e o que eu acompanhei. _
__ _
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E os demais partidos de lá talnbém
costumam investir dinheiro grosso em campanha?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Pelo que eu tenho visto, se ~
o dinheiro é grosso ou fino, teinos que ver ã questão da dimensão dei;ltrO de_çacta estado.
t-G-_...,...Para ser franco, em Rondônia a coisa é acirrada. Os senhores sabem- que já morreu
/ ';:" .:
inclusive um senador da República. E nós entendemos que_ por questões políticaS.
Temos interesses ec-onómicos e todos os partidos utilizam os meiOs para alguém chegar

lã.
Çom tcida franqueza, recebemos apoio do Presidente -do PMDB, assirti.
como de toBs os ·outr.os prefeitos. E eu até d. iria que, na rea.lida. de,. qu.e. m nã.o inves~
nas eleições só em direito a ser eleito uma vez, assim como eu só vou ter esse direito,
graças a De
na campanh

~

IJ:LATOR (Dirceu Ca:rilêfrO) .:·v.&a teni" idéia de -ijtiatlto gastou .

dO eu partido?
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O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Não tenho porque o que

eu recebia diretamente das pessoas no meu município para a minha campanha eu
declarei. Agora, os recursos que recebíamos do partido, sejam materiais, combustíveis,

toda. aque~a papelada, apoio de som e outras coiSas
partJ.dO, nao eu.
.
- .

mai~

quem deve ter declarado é o
- ::c:'~- __-c -' ~-- .-

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E V . .ExB recebeu esse apoio.•.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Do partido.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Do partid9. Como carro de som,
..
.
...
papeL..
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Pape~ oombustível, essas
coisas. Sem levar em consideração que, o senhor sabe que na pohtica também tem uma

gama de vereadores, muito_s _dçlçs . até às vezes procuravam diretamente, porque a
politica é assim, também o apoio do partido.
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Eles também receberam?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Também receberam.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Paralelamente, vamos dizer,
simultaneamente?
_
___
__ ____ . _ __ ,
__
_
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Receberam.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E V. :exa recebeu também para essa
candidatura dinheiro em espécie ou apenas apoio?
___ ___ _~ _
__
,
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Não. O que nós
recebemos, na realidade, foram esses apoios de que já falei.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Esses apoios não são registrados
contabilmente, vamos dizer. V. :exa não prestou contas ao partido contabilmente desses
apoios?
.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA Sll.VA -_Não, eu prestei, como já
falei aqui, contas dos recursos que foram oriundos _de apoio do meu município. Eu fiz a
declaração. Agora, entendo que, quanto ao apoio dado pelo partido, é ele que tem que
prestnr contas, não eu.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Er' saberia dizer de onde
provêm os recursos que o partido ofereceu aos candidatos?
'
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Não posso dizer a V. Ex"
que eu sabia de onde vinham esses recursos. Eu sei que nós recebemos, eu e todos os
pre(eitos e vereadores do ~B. A nossa missão, na reãlidade, era tentar conseguir o
apoio de fato do partido porque isso é feito aSSJ.·m.. E U!so nós fizemos. _ __
O _S_R. RELATOR (Dirceu_ Ca_meiro) - V. Ex_D tem mais ou menos o
número de prefeitos que receberam esse tipo de apo1o?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Os candidatos do PMDB
saíram praticamente de todos os municípios.
__
_
__ _
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- QuantoS municípios são?
O SR. FRANC!SéO CARVALHO DA .SILVA -São quarenta e três. Se ~·
não me foge a memória, foram eleitos sete. _
_ ___
_
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Os quarenta e três teriam
recebido?
SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Todos que faziam p a r t e j
receberam. eu sou um_a das testemunhas.
_
_
.- . _
0\SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em relação ao posterior período
· .
eleitoral, o
~ 1993, ano passado, seu primeiro ano.
~~~:;_lfriodo V. Ex" (iestionou algum recurso em nível federal para sua
.
prefeitura, \~ esmo de assumir?
·

,
O SR. FRANCISCO--CARVALHO DA SILVA- Eu queria dizer ao sellhor
que, na realidade, fuf eleito em 1992 e tenho conhecimento de que o Orçamento da
União é aprovado de um ano para o outro, e todos os Parlameiltares assinaram emendas
para Rondônia. A Deputada Raquel Cândido também assinóu. A todos aqueles que
tiraram votos, havia o compromisso de assinar uma emenda. Na realidade - desculpemme a franqueza - temos um problema cultural muito sério no País, hoje, assolado por
uma crise, e o povo não quer saber, ele quer saber se algo está sendo feito. E, estou aqui,
coincidentemente, fazendo esse mesmo trabalho.
:fados os parlamentares de Rondônia apresentaram emenda para o meu
Município, e tem mais esta: todos sabem que Rondôma é um Estado que recebeu gente
de toda parte do País: São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Gro~o, dentre;: outros; .tratase de pessoas não gestoras; eram bóias-frias e sem qualificação profissional. As carências
também são grandes; enquanto vemos nos outros Municípios, por exemplo, Brasilia, essa
coisa toda que nos deixa abismados, lá estamos brigando por energia, porque está tudo
escuro.
-- A função do prefeito é exatamente essa, pelo menos, é assim que enxergo.
A não ser que o Brasil mude e mude também o sistema cultural em que de fato -o
Legislativo se destine a legislar e o Executivo a executar. Não vejo isso no País. O povo
vê como se estivéssemos lã para melhorar o Município. Fiz isso e espero 9ue neste ano
todos os parlamentares de Rondônia assinem emenda uara o meu Munic1pio. Faço até
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um apelô aos senhores no sentido de q~e, se algUém -qUiser- cisslluir em6n0a para· mim,
posso até procurar alguém de outros Estados para apoiar o Município tã.~ o carente de
Presidente Médici, Estado de Rondônia..
·
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. Ex" fez algum projeto para o seu
Município, solicitando verbas ou coisas dessa natureza?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Olhe, de todas as emendas
aprovadas para o meu Município, os recursOS saírám, só ~ qrié · Sàínüri. depois de
praticamente um ano, sem valorização. É uma luta violenta; pnrneiro, para conseguir

alguém que assine a emenda; segundo, para conseguir a tramitação; depois, a
incapacidade dos pequenos Municípios brasileiros para elaboração dos projetes.

Graças a Deus, sou técrúco e tive oportunidade de fazer um curso
superior. Vou julgar-me incapacitado, se a emenda for aprovada e o dinheiro não sair
para o meu Município.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Por outro lado, V. sa recebeu visitas
de empresas, escritórios, oferecendo~lhe estudos, projetas, planos, planejamentos para
pleitear recursos junto ao Governo Federal?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Sou franco aos senhores
em dizer que o primeiro absurdo que encontrei foi -Chegar aqu~ prfucipãlmente na época
de aprovação das emendas, - até estou estranhando não estar vendo isso neste ano saíamos batendo um no outro no corredor. Como o -meu Município é pequeno e não
tenho como pagar assessoria em Brasília, eu: tn~o o faço; porisso,_~t?u aqui.
O SR. RELATOR (Dirceu Caiilerro) -_O seu Murucpto teve obras ·de
instalação de água, esgoto, saneamento, hospitais, estradas,_ qualquer tipo de infraestrutura.
\ O SR- FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - O meu Município teve
a1guns p "etos interessantes que posso· até frisar: mercadO rr_Iunic_ipal, eletiificaÇão rural,
pavimen çã urbana, base de .Piscicultura, escolas de Primeiro Grau e a luta por uma
escola a 'co O bási foi mais ou menos esse.
O SR.
LATOR (DirceU Càrnêfró)- EssaS Obras foram implantadas?

O~ SR- FRANCISCO CARVALHO DA SILVA CTad.S, talvez, pela décima
parte, pois, o diphei!"_o era para sair em abril e Saiu em setembro, outobro e novembro,
com corte do Orçamento em junho.
O SR. RELATOR (Dirceu carneiro} --No ano-'-passado?
O SR- FRANCISCO C,\RVALHO DA SILVA , No ano passado. Teve
algum que já saiu este ano iilil.da, também com atraso~ - - - -- -_- _ -- _ - - -- O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Eram ôecOITeíites- de emendas
orçamentárias?
_ _ _ __ ___ _
_ _
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Exatamente.
_
O SR. RELATOR (DirCeu ea-rnerro) -:..-Durante o período em que V. S3
está lá não está havendo obras de saneamento, implantação _de infra~estrutura de água,
esgoto, essas Coisas?
. ,
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- No momento houve sim.
Há uma parte, inclusive, de uma obra de· ~eamento, que me esqueci" de mencionã.r. Só
que foi muito pouco, porque saíram 11 milhões de cruzeiros e depois de um ano houve
um corte pela metaâe. Até que, para rn1m, foi uma surpresa, porque foram osoprimeiros
metros de saneamento na mmha cidade. Deve estar em tomo de 500 a 600 metros. Foi o
único saneameitici cj_ue minha- cidade viu.
o-!)R. RELATOR (Dirceu Carneirà) -E quem está executando, quem
executou essa obra?
.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Para as obras fizemos o
processá de licitaç_~o normal_, publicamos no ~iári~ Oficial da·UI!iáo e preçnchemos
todos os pré-r~isttos. Há dtversas empresas,_ mclusw~, que o estão executando~ Quero
dizer que até fut questionado, porque recebi dinheiro para fazer 1.020 metros de asfalto e fiz 2 mil metros. Então, há algo errado. Estou doido para ser preso por causa disso. E
recebi recursos para fazer uma escola com uma sala de aula e fiz com três. Também fui ·
questionado por ,isso. São díyC:rsas as erripresas que realmente ganhiram lá.
·
Se existe um acordo entre as empresas para- que eles não participem, é
problema deles, porque publicamos no jornal e no Diáno. Publicamos inclusive no jornal
do Estado e no Diário Oficial da União. Se existem essas coisas, elas têm que ser
resolvidas com eles.
O _SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - ~ licitações forãm fcidas
promovidas pela Prefeitura?
__ _
__
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- TOdas pela Prefeitura
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- As empresas são do Estado ou do
Município conhecidas Já?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- No meu município nÁo hã
empresa. Há empresas do Estado. Pelo menos as que conheço todas são sediadas no
Estado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Empresas grarides, modestas ou
médias?
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O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Na minha ótica, pelo
menos pelo que 'VeJo, devem ser empresas de pequena a média. É mais ou menos ISso.

Em Rondôni_a, não conhe_ço ~ssas ~mpresas tão gr~ndes.
,
' O SR._ I_tELATOR (Drrceu <:arneiro) ~ E e_ssas emprésas lá costumam
prop_or
t:rta partiCipação, alguma propma, alguma COISa para os administradores

públicos e m:n modo eral ou se comportam...
O SR.

probl

_

CISf?O CARVALHO DA SILVA- Eu queria dizer ao senhor
a da pohtlca é exatamente este: às vezes as pessoas deixam de
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Quanto à Imprensa nacional - descul~em-me as pessoas q_ue fazem parte
da Imprensa -, ainda recentemente aconteceu uma CPI no meu Municípto para analisar
o consumo de 300 litros de combustível que foram gastos em três dias num motor de um
hospital, onde_ se gasta 15 litros por hora. No outro dia, eu estava em manchete no
jornal: "Prefeito-desvia gasolina e Aicool", e eu não tinha nada a ver com isso. Eu estava
assando na rua, alguém olhou e disse: "Olha, está vendo esse prefeitinh.o ai? Ele gastou
_
_
\'4 mil litros de combustível nesse carrinho!"
Quero dizer ao senhor que há coisas piores. Recebi também um radi"aiista
que começou a extorc,~uir-me, a ameaçar-me, que iria falar mal de mim. Peguei o
dinheiro, trrei xerox. de1 um flagrante nele e ele passou vinte e dois dias preso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - De modo, então, que V. :ExR
confirma que ocorrem alguns asséd1os nesse sentido?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Quero dizer que, se eu
disser que· não_ ~orrem, é men~ira. Só 9.U~· Se alguém tentar. fazer ... O radialista foi
preso. Só fiquei tnste por uma coisa: o radialista estâ como h.erót, e eu, como bandido.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. ExB tem recebido apoio, -em
relação aos seus pleitos aqu~ do Senador Ronaldo Aragão?
,
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Tenho recebido, assim
como de todos eles. Tenho vindo a Brasília e procuro os Parlamentares, independeDte
de partido, porque eles estão aqui para representar o meu Estado. Eu assim o vejo. E de
todos eles recebi. Como já falei, a,té a R~quel Cândido colocou emenda lá. Talvez_-ela
não quisesse, ~as nós a obrigamos, porque ela está aqui para nos defender. Todos os
senadores agora estão nessa caminhada. Todos eles vão ter que ter o compromisso de
assinar as minhas emendas. Até porque o meu pessoal veio de ônibus. Em cada gabinéte
que eu entrava, entrava com vinte, trinta. Aí, não tinha jeito de:: não assinar.
O SR. RELo\TOR (Dirceu Carneiro) - A quantos quilómetros_ fica
Presidente Médici de Porto Velho?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Quatrocentos e trinta e
três qui!Ometros.
.
. . ~
..
. ..
~-~ ~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E_essa re8ião tem ·estiãdas, irifraestrutura, alguma obra, infra-estrutura em and~ento, cojsa ~tm?
_
_
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- É interessante, o_ meu
Município possui 1.300 Km de estradas vicinais e 4 km de asfalto, que foi feito em 1982,
que já está todo esburacaçio. Tivemos a oportunidade_ de fazer, como já falei, recebemos
para fazer 1.020m e fizemos 2k:m.
Na realidade, só iriteiro&ai:tdo para 'Conhece~ a situação. As :eesso~ às
vezes, não conhecem e até pensam que Rondônia não fti.z parte do Bras1~ mas em
Rondônia chove 9 meses no ano, e é difícil, realmente, manter as estradas em boas
condições. Dizer, por exemplo, que estamos usando diversos meios. Lá, as pontes são
feitas de madeira, e chegamos ao ponto de trazer o toro, serrar madeira para sair mais
barato. Para que V. ExB tenha uma idéia, 9uando entramos na Prefeitura, havia 1.300
quilómetros d~· estrada e nenhuma máquma para fazer um metro sequer. Fizemos ~
algumas gestõe_s, procuramos os parlamentares de Rondônia e até conseguimos alguJ;Das
máquinas velhas do DNER que iam ser leiloadas. Por incrível que pareça, gastei 4
;
milhões em uroa máquina do DNE.R que ia .para le.ilão; ~onsegui fazer 2·.00 quilómetros
de estrada. É Bis do que o dinheir~ dela. São o~ desperdícios do Brasil._
0\SR. RELATOR (Dtrceu Cailletro)- V. E.xB, nesse período, tem alguma
consideraçãq e ~cial a
r em relação ao Senador Ronaldo Aragão, desde que ele o
convidou co~ temun ? Sabe as razões por gue ele COJlyídou V. Ex"?
SR.
CISCO CARVALHO DA SILVA -Eu queria dizer a V. Ex"
que tenho o e
~~ R naldo Aragão, pelo -que o conheço... se ele tivesse feito alguma
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proposta indecorosa para mim, eu não estaria aqui. Então, durante todo esse tempo,
nunca houve qualquer proposta indecorosa. Tenho visto, na realidade, o que ele tem
passado assim como o que passei por causa de 300 litros de combustível, de 300 litros de
dit"c;l"l 'i::~in n:::o nrimeira página do jornal que eu estava desviando gasolina e álcool. E,
-··--··-- ......._._...._ .... arua, alguém me dis_se que_eu tinha gasta(l_o_14_millitros_num carro
em que eu andava. Dá, realmente, para sentir o que uma pessoa numa situação dessas
passa. Por isso, faço um testemunhç_para V. Ex"s: política, não, nunca, jamais!
O SR. RELATOR (IJirceu Carneiro) - Sr. Presidente, eram essas as
perguntas que eu gostaria de fazer. Agradeço o depOimento do Prefeito.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Não sei se eu poderia
fazer mais algumas complementações.
O SR. RELATOR (Dirceu Csmeiro)- De minha parte, V. Ex' tem toda
hberdade, ainda que o procurador do Senador lhe fará, proVavelmente, indagações
também.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Com referência à questão
da Fundação Ronaldo Aragão, quero dizer aos senhores que sou testemunha de que foi
a fundação mais organizada que já vi por onde passei. Hoje, administro uma área
pública e tenho vergonha até de dizer que as questões são públicas, porque o País é
exatamente isso. Temos de ter diversas personalidades e, talvez, não tenha que enfrentar
e dizer a verdade. Como não vou ser político • não sou candidato a nada -, digo a
verdade para o povo, doa a quem doer. Vemos um sistema de sa6de numa tal de
instabilidade- V;Er"s me descufpem -,que ninguém tem condições de administrar. Meu
Município precisa de 112 funcionários no hllspital, tem 189, e não posso fazer nada.
Quando visitei a Fundação, verifiquei que funcionava como um sistema privado, até
porque alguém pode tirar e pode organizar. Estive diversas vezes na Fundação Ronaldo
Aragão, pedináo que isso fosse implantado no meu Município, porque a Funda~ão
atende às questões odontol®cas, àS questões de prevenção de câncer e outras cmsas
mais. Para V. Er' ver, meu Municípío tem 42.000 habitantes e nenhum dentista. Estive
lã diversas vezes, inclusive visitei unS-microOnibus que achei muito interessantes, que sãO
postos ambulantes e que iriam fazer um trabalho muito bom no meu Município. Ainda
hoje, estive na Embaixada de Cuba. Eu até pediria a V. EX's que fosse feito um trabalho
sobre isso - Desculpem-me, mas porque é a- única oportunidade que vou ter de falar no
Congresso, e talvez seja a última mesmo - porque a lei brasileira diz que não se pode
contratar estrangeiros, e estamos precisando fazer um trabalho fiiobre isso. Então, a
F~ na realidade, foi a mais ',rganizada que vi. Quem é testemunha verificoU- as
milhares de pessoas que eram atendidas. Estou aqui dando o meu testemunho. Estive lá
diversas vezes. Montei uma programação com o Pimentel, para ver se ele me atendia e,
na realidade, ficou para o futuro, para a expansão. Até fiquei triste, porque poderia
fazer um. trabalho muito bom nessa área, com referência à questão da Fundação. Não
sei. Se V. :fu8 tiver alguma pergunta, estamos à disposição para responder qualquer tipo
de pergunta.
~ ~
~ ~~
O SR. RElATOR (DirCeu -Carneiro) • Sobre os ·contratos estrangeiros,
está havendo deliberação hoje sobre o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Mãrcio Lacerda) - Neste momento, concedo a
palavra ao Dmlio Augusto Neiva Moraes, advogado do Senador Ro1,1aldo Aragão,
para fonnul
indagaçqes que desejar à testemunha.
.
O SR. TIJLIO AUGUSTO NEIVA MORAIS - Sr. Presidente, o
depoimento o ltamente esclarecedor mas eu queria um pouco mais de informação
sobre o ate~
ento o Município dele. Ele disse que o município ficava a 43_3
quilómetros 4C i tân da capital. A Fundação, mesmo assim, ainda conseguia atendêlo nessa distâil ·

\
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA - Olhe, o que eu queria
dizer para o senhor é que, na realidade, quando estivemos na capital, verificamos
realmente o impacto 9ue a Fundação estava causando em Porto Velho. E fOi erii função
desse impacto que solicitamos sua implantação no meu _Município, porque entendo, por
exemplo, que nós, hoje, nos mun~cípios, muito mal temos condi~ões de levar as pessoas
em ambulância para as capitais. Lá, acOntecem coisas ·incríveis: às vezes, a pessoa está
com apendicite e alguém a opera dos rins. Acontece isso. Desculpem-me, é verdade.
Então, o trabalho que a Fundação fazia nós não tínhamos na rede pública.
Nós queríamos essa implantação tanto que montamos uma ·_;programação com os
microônibus para atender nosso pessoaL Na realidade, não era so_eu quem estava atrás
desse atendimento, diversos prefeitos também queriam o mesmo.
Um dia, passou uma ronda no meu Município e prendeu todos aqueles
dentistas J?!áticos - lá nao existe nenhum dentisfa fonnado. E, por inciivel que pareça, há
poucos mmutos o prefeito havia feito um tratamento com um prático. Até foi bom para
o prefeito porque o dente dele havia parado de doer. (Risos)
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA MO'RAIS- Sr. Presidente, em alguma
vez que o prefeito levou ~ssoas do Município doentes para serem atendidas pela
Fundação ele teve alguma •
esa ou o tratamento foi gratuito?
O SR. FRANCI CO CARVALHO DA SILVA- Olhe, tudo era gratuito. Os
médicos que conheci eram do Exército. Conversei muito com eles e até pedi a eles, pelo
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amor de Deus, se eles não pode:iam se de~lo~ar nesses 433. Na realidade, as pessoas que
os procuravam eram bem at~nd1das. É só 1r lá e ver para crer.
·
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Senador Dirceu Carneiro, V.
tem mais a1guma pergunta?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Eu tenho mais urila indagaÇão.
. _
Essas observações que V. _&.a fez sobre _o bom desempenho da
AssoCiaçao, em que-período V. Exl' constatou esse bom desempenho?
O SR. FRANCISCQ CARVALHO DA SILVA - Jã passaram diversas
fun~ções _lá no meu f?st::'do, inclusive a Fundação O lavo Pires. Enquanto eu não era
prefeito amda, não extstia aquela procura, aquela cobrança em cima de mim muito

ma

~=:~~~pa: fd~~~~to de um ~~icípi~-~-:ue~~- t~m que salvar tudo, até_ qu~~o não
.

.

A partir _de 1993, passam?s a pr_ocurar ajuda, porque as cobranças em

~a de IIlliD. eram mmt~ gr;a_~des. Isso e a reahda~e. E _quanc;l.o eu não era prefeito eu
tinh~ uma preo~cupação md~dual; •.:, !JUr ser functon~no e por ter curSO superior, na
realidade eu tena outros lo~ats para defender taiito a mmha família quanto. a mim.

A procura acrrrada começou no momento em que aSsUmiinos a prefeitura
porque aJi havia 42 mil habitantes cobrando principalmente a questão da saúde que está
numa situação muito difícil, calanlitosa.
.
.
O:uando um pref~ito · <:_hega aqui e vai visitar a EmbaiXada de Cuba à
procura de médiCOS é pç:trque a sttuaçao _é de doer mesmo.
.
_ _ - - - ~ -- ---. O _S~ ~~TOR (DirCeu Carneiro)
Por outro lado, V. ,ExH fez
referências a todos os Parlamentares aqui como tendo feito emendas ou se interessado
pelo seu M
~pio. Todos os Parlamentares têm uma Fu_ndação lá_?
.
.
.
O SR. FRANCISCO~ÇARVALHO DA SILVA- Cilbe, só eu conheci, de
fato, _fun_ct ~o a Fundaç.ã.o Senado.r.·Ronald.·o _.~ragão. Visitei, _por exemplo, no meu.
Murucípi'?, a Fundação do Senador Olavo Pires mas as cmsa-s eram um pouco
desor
da~Funda ao Ronaldo Aragão era ·organizada. Agora eu não conheci
nenh~ma 51 tr
ndaçã ou associação ~ncionan.do no Estado de Ro~dônia com· tanta
orgaruzaça D ulpe -me, mas essa é·a realidade..
=
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O SR. RELATOR (Dirceu· Carneiro) :: A Deputada Raquel Cândido
também tinha uri:ta fundação dessa natureza?
·
. --~. __ _ __ _
_.
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- A Fundação da Deputada
Raquel Cândido eu conheci S6 no nólrie, porque não a encontrei. Desculpem-me, mas é
afranqueza.
-·- -- · __ · · ·· ._ ..
·_··
~: __
---- ... --· ·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E outras que ocorrem a V. sa,
ligadas a Parlamentares?
O SR. FRANCISCO ~CARVALHO DA SILVA - Não sei dizer, por
exemplo, como V. :e.xa indagou, se essas ~~.dações sãc;> ligada~ a Parlament~es ou não.
O que quero dizer é que essa que conheci eXIste e funciona mmto bem. Se_ eXIStem outras
no Estado de Rondónia, na _realidade não conheci, com tanta funcionabilidade.
Como já Jalei,-alites- do -assassinatq__ ~Q Senadõr O:!avo_ Pírés, ~itamos
algumas, mas a coisa era mais eleitoreira e m~i~- ~esorganizada. J?sta qu_e _cC?nhe~ - e por
isso estava brigando para levar ao me:u__ Mumcipio - era uma cmsa mmto orgaruzada, o
pessoal era muito bem atendido,. e até nesses três meses, quando o pessoal saiu de
férias, virrios õ irilfiãcto e inclusive
questionamento da população, principalmente
nesses atendimentos.
.. . . ..
Veja bem V. Ex", nos hospitais existe uma coisa tnteresSãnte. Os exames
laboratoriais mal dão para os pacientes que estão interilados. As vezes é preciso fazer
alguns exames e, na realidade, vejo no meu Município, atendemos muito mal o~ que
estão internados. São essas as válvulas que realmente o povo tem para ser benefiClado.
Então, dou o meu testemunho, se existe relação de outras associações ou fundações
funcionando no Estado de Rondônia, não conheço.
.
. .
_ _ __
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E V.
sabe algUma coisa sobre
como essas fundações são sustentadas, de onde provém o dinheiro, como elas são
mantidas?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Q~eria dizer a V. Ex" que
sempre me preocupei com o objetivo, com o resultado final das coisas. Nós nos
perdemos no Brasil, porque vivemos lutando com a burocracia e, na realidade_, nos
perdemos no meio, nunca chegamos ao fim. Para mim ~ para I? povo o que interessa é se
está atendendo bem ~ se o pessoal está sendo benefiCiado. Preocupo-me também com
esse aspecto.
·
,
.--, ~Semprç fui muito objetivo e fa~ tudo para não me perder nos meio. Por
isso estou aqui. E vou dizer a V. EX'. serei incapaz se alguma emenda para o meu
Municípíó for aprovada e eu não cm .... et,uir aprovar o projeto.
O SR. RELATOR (Dirceu Cãrneiro) - Por outro lado, V. E.xH- considera
que a Fundação J. R. Aragão tem vinculação política e eleitoral também?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA- Não verifiquei isso, até
porque nas vezes que vi as pessoas lá, nunca vi ninguém falando_ em questão eleitoreira.
Vou dizer mais: o que é eleitoreiro·e po1itiqueiro neste País não funciqna. Se ela fosse
eleitoreira e politiqueira, não ia funcionar. Iria exatamente ser mais um ambiente onde,
na realidade. as oessoas não seriam atendidas como deveriam ser.
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· Pêlo menos nas vezes que estive lá, alguns prefeitos estiveram comlgo
o para levar para os seus municípios, e, na realidade, verificamos que era um
meramente técnico. Até porque tive liberdade de procurar, e o Presidente da~
a
eu conheci também como técnico. Na época em que eu estava na EMATER,
a ava no IPEM, depois foi para a Indústria e Comércio. Então, vi que era uma
t cnica. S fosse-para fins eleitoreiros, na realidade eu não estaria lá. Talvez eu
5 f Ne. o o FEDERAL
'derad o pior Prefeitp do País, porque não vou beneficiar -ninguém
GoMiuu h,, 4111 cn1, 33111, RJ.SF.)
ente nem sou paternalista.
~~J?f s~

E alguma vez que vejo que as coisas são individuais ou paternalistas, não
participo, por isso estou, graças a Deus, passando por uma eXperiéncia ... Porque as
coisas são interessantes, a sociedade não é aquela maravilha que pensamos, muitas
pessoas que eu via na rua me abraçando, quando estão entre quatro paredes só pedem
coisas individuais, ninguém pede nada para comunidade.
_
Essa é a realidade. Só que ninguém tem coragem de dizer is~o. porque
pensa no futuro; eu não penso no fUturo~ não sou candidato a nada.
O SR. RELATOR (Dírceu Carneiro) Esses prefeitos aos quais V. EJc'l fez
_
.
referência pertenciâm a que Partido?
O SR. FRANCISCO CARVALHO DA SILVA· Os prefeitos que estiveram
Já eram de diversos partidos, _assim como estou aqui procurando os Deputados dos
diversos partidos. Acho que essa é nossa função. Lá havia pessoas dos diversos partidos,
das diversas localidades. Até senti-me desprestigiado.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Cãmieiro)- Quando V. SR diz isso, refere..Se a
estar lã, na Fundação?
O SR. FRANCISCO _CARVALHO DA SILVA - Lá, exatamente em.
Rond_ônia. Aqui, atu_almente, no Cori~es_s~, principalmente nesse trabalho de emCndaS,
a ma1orla dos Prefeitos do País, por exemplo, bem como os do meu Estado, uns 80%
sequer tiveram a oportunidade de cursar uma escola. Então, se eles chegarem aqui a
Brasilia, no meio desses prédios todos, eles se sentirão meio perdidos. Nessa viagem,
demos uma força a eles, explicando realmente cOmo funcionavam as coisas. Ocorre,
entretanto, que existem muitos problemas: a maioria das emendas, por exemplo,
apresentadas para Rondônia não têm os recursos- hberados, porque os :municípios não
têm capacidade de apresentar projetas.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - É isso, Sf. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- V. Ex" está satisfeito? (Pausa.)
Não havendo mais quem queira usar da palavra, irei encerrar a reunião.
Antes, porém, solicito à testemunha que aguarde na Secretaria desta Comissão por
aproximadamente 30 minutos a fim de assinar o termo do depoimento prestado nesta
oportunidade, de acordo com o art. 216 do Código de Processo Pe~.
A Presidência _convoca reunião da Comissão a realizar-se no dia 31 do
corrente, às 9h30min, deStinada a tomar _o depoimento das testimunbas Nerival
Rodrigues de Pedraça, Antônio Carlos Nascimento, '\Yillians(?) Pimentel, Dr. Orestes
Moniz e o Prefeito de Porto Velho, . r. llSé Vieira Guedes.
Detennino -à Secretaria da_ Comissão que expeça os mandatos de
intimação pará as -teStefnunhas a_go_ra relacionadas, ficando, desde já, -intimado o
advogado dO Sr. Senador Ronaldo Aragão para esta reunião, que se realizará- repitono dia 31 do corrente às 9h 30min.
Gostaria- de agradecer o esforço feito pe!ó Pfefeito, _qué aproveitou sua
estada aqui em Brasília, e colocou-se à. disposição desta Comissão, atendendo a uma
intimação em tão curto prazo. Gostaria, assim, de agradecer ao Prefeito Francisco
·
Carvalho da Silva.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reuniã_o-às 20h54min.)
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na qualidade de testemunha arrolada nos autos da Representação da Mesa da

Comissão Temporária destinada a instruir a representação da Mesa do
Senado Federal, contra o Senhor Senador Ronaldo Aragão, formulada com

base no art. 55, § 2°, da Constituiçao Federal, e no art. 32, do Regimento
Interno desta casa, se compromete, nos termos do art. 203 do Código de

Processo Penal e sob as penas da lei, a di~er~~~~act~ cto~e soube~ou.
f ,
perguntado. O presente termo é lavrado por mJm~~-~-- .......,. •
(Raimundo Carreiro Silva) Secretário· feito e vai assinado pelo~ -~nho s
Senado~$ Márcio Lacerda e Dirceu Carneiro, . respectivamente Presidente e
Relator do processo.

1

Senado Federal, em .i'. L de maio de 1994.

······1"··········~~-~:.: ...........................:... .
Testemunha

Relator da Comissã Especial
Senador Dirceu Carneiro
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na qualidade de testemunha arrolada nos autos da Representação da Mesa da

Comissão Temporária destinada a Instruir a representaçlo da Mesa do
Senado Federal, contra o Senhor Senador Ronaldo AragiO, fonnulada com '
base no art. 55, § :ZO, da Constltuiçllo Federal, e no 32, do Regimento

Interno desta Casa, se compromete, nos termos do art. 203 do Código de
Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer J?verdade rjo que souber:é
perguntada. O presente tennó ~

lavrad~ por mim.K._~..ÚU~--- ~----~'

(Raimundo Carreiro Silva) Secretário· feito e vai assinado pelos Se ores
Senadores Márcio Lacerda e Dirceu Carneiro, respectivamente Presidente e
Relator do processo.
Senado Federal, em ?::C/jio de 1994.
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na qualidade de testemunha arrolada nos autos da Representação da Mesa da
Cornisslo Temporária destinada a instruir a representação da. Mesa do
Senado Federal, contra o Senhor Senador Ronaldo Aragão, formulada com

base no art. 55, § 2", da Constituição Federal, e no art. 32, do Regimento
Interno desta Casa, se compromete, nos termos do art 203 do Código de
Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer "-_Brdade qo q~ sauber~u
fo
perguntado. O presente termo é lavrado por mim ..""-._/MMMJ.ahl.. ~.. ......, '
(Raimundo Carreiro Silva) Secrétário · feito e vai assinado pelos Sonho es
Senadores Márcio Lacerda e Dirceu Carneiro, respectivamente Presidente e
Relator do processo.
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA . s• REUNIÃO, EM 31 DE MAIO DE
1994

Às 9 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Senhores
Senadores:
Dirceu Carneiro
Magno Bacelar
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes
O SR. PRESIDENTE (MagnO Bacelar) -_ A Jist~ de_ presença acusa a
presença do Presidente e do nobre Senador D.irceu Carn-eiro. Relator. Nos tennos do
§ 1°, do art. 148, do Regimento Interno, dedaro aberta a reunião.
_
Registro também a presença- do advogado do nobre Senador Ronaldo
Aragão, Dr. Túlio Augusto Neiva de Moraes.
Sobre a~mesa expediente que será lido.
_
__
_
E Jidq o segui!!_t_e; _
_ _
_
11
0fíCio!RF n° J068, de 24 de maio_ de 1994. Com referência ao Ofício erRA rfl15, de 18 de maio correrne, em que foi solicitado "pronunciamento oficial sobre a
evolução patrimonial" do Senador Josê Ronaldo A.ragão. infonno a VosSa Excelência
que a Secretaria da Receita Federal se acha impedida de fornec~-lo, tenda em vista a
legislação vi_gente, o Parc:~r n° G0-11, de 29 ~e janeiro do ano. corrente, aprc:va~o pelo
Advogado-Geral da Umao e pelo Excelentissrmo Senhor Presidente da Republica, e o
Parecer PGFN/~TI til 416/94, :'lprovado, a 14 de .abril passado, pelo Pro~urador-Ge~
da Fazenda Nacron-al, que ratificam o entendimento desta Secretana da Receita
Federal quanto ao sigilo fiscal que reveste a matéria (cópia anexa). Atenciosamente.
Osíris de Azevedo Lopes Filho, Secretário da Receita Federal. O ofício foi enviado ao
Senhor Senador Márcio Lacerda, Presidente da Comissão Temporária do Senado
Federal, Brasí1ia-DF.11
,
Será dada vista a:o· advogado do Senador Ronaldo Aragão e fornecida
cópia aos Srs. membros da Comíssão.
A presente reunião se destina a .tomar o depoimento das testemunhas
arroladas pelo senador Ronaldo Aragão. Em primeiro lugar, ouviremos o Sr. Neirival
Rodrigues Pedraça. Convido a testel_!lunha a tomar assento.
Passamos à qualificação ela testemunha, nos termos do art. 203, do
Código de Processo Penal.
~
Qual é o seu nome completo?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Neirival Rodrigues
Pedraça.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Qual é a sua id3d6?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Trinta anos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Qual é o seu estado civil?
O~R. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Casado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Onde reside?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Rua das Acácias n° 312,
Casa 14, Porto Velho, Rondônia.
·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Qual é a sua profissão e onde a
exerce atualmente.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Economista. Porto Velho.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O depoente é parente e em que
~~:? relaçõ~s de amizade íntima _ou inimiza~e capital com__ o Senador Ron_aldo
O SR. NEffiiVAL RODRIGUES PEDRAÇA · Não sou parente. Sou
amigo.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Neste momento, vamos to r
compromisso da testemunha que s_e compromete, aqui. nas termos do an. 203,
Código de Processo Penal e sob as penas da l_ei, a dizer a verQade do que souber e lhe '\
!Cor P.ergugtado. Assina~o ,a _com_Rr~JI!ísso, C}Stá prestado. o cmnprõffiisSõ- perant_e esta

J,

OIDJSS30.

Sabe o ilustre depoente que a Jeí obriga o
toda e qualquer testemunha. por mais respeitável qu

· de um processo a advertir \
de aue é olmg:ada ::1 dizer
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somente a verdade., sob pena de ser processada e condenada por falso testemunho. Esta
é uma imposição do Códi~o de Processo Penal ao Juiz.
_ _
Fica advemdo o de_poente, nos termos do an. 342 do Código Penal, que
diz o seguinte:
Fazer afinnação falsa ou negar, ou calar a verdade como
testemunha, perito. tradutor ou intérprete no processo judicial, policial ou
administrativo, ou em jufzo árDitral ~-pena: reclusão de um a tr~s anos e
multa de dois mil cruzeiros a seis mil cruzeiros.
Feita a advertencia, passamos à tomada do depoim.ento da testemunha.
Concedo a palavra ao nobre Relator, Senador Dirceu Came"iro, uma veZ
que a Presidência se reserva para a~ir, se for o caso, ao final do depoímento.
O SR. RELATOR (Dtrceu Carneiro)- Sr. Presidente, nobre advogado do
Senador Ronaldo Aragão, senhoras e senhores, ilustre testemunhlit iniciaremos as
nossas indagações solicitando à testemunha que responda qual é o relacionamento que
tem com o Senador Ronaldo Aragão.
_
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - O meu relacionamento
com o Senador é um relacionamento normal entre duas pessoas que se conhecem e que
têm algumas afinidades partidárias que são determinantes de uma amizade.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E V. 5' também tem
relacionamento com os familiares do Senador ou apenas com o Senador?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Também com os familiares
do Senador.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • E quais as suas vinculações
partidárias com o Senador?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Somos do mesmo partido,
Senador. Ele é o Presidente do Diretório Regional do PMDB e eu sou delcgaáo, aliás,
sou delegado à Convenção Regional c sou tesoureiro do Diretório Municipal do PMDB
de Porto Velho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· O senhor foi membro fundador da
Associação Beneficente J. R. Aragão?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Não, não fui
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Não foi membro.
Em que época começou a participar da Associação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Participei da Assocíação,
como presidente do ConSelho Deliberativo, no período de 90... até hoje pertenço ao
Conselho Deliberativo da Associa~o.
O SR. RELATOR (lJirceu Carneiro)- Por que V. S" interessou por essa
associação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - A Associação, hoje, é um
interesse praticamente estadual. A Associação tem uma função filantrópica muito
grande e quando fui convidado para participar- jamais deixaria de participar, mesmo
porque cu estaria prestando um serviço ao meu Estado, ao meu Município • aceítej
prontamente.
O SR. RELATOR Dirceu Carneiro) Esse papel que ela exerce na
1
sociedade, de filantropia, como V. definiu, que grau de ligação ela tem com o aspecto
partidário?
0 SR. NEIRIVAL RODRIGUES PED ÇA- O aspecto político?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - o lítico1dário.
\
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRA
• O aspecto polftíco- ,
partidário ficaria difícil de eu falar. porque é uma
ócia - 'qiie ve!D-prestando serviço
ao Estado. O Estado de Rondônia é muito care e·de sa' êela presta serviço a todos
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aqueles que a p~curam. O que posso dizer? _Gr~u partidário não há, nã~. -~ã uma
influência partidána do PMDB dentro da Assoc1açao, mesmo porque ela é dmg~da por
uma pessoa que até é antipat~da no n;teio polít_ico. Eu pc_;>~eria at~ dizer_ que a p:ssoa
que a dirige não tem - vamos d1zer - um JOgo de cmtura pohuco. ~ntao, creio que nao hã
muita ligação política.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiio) - Isso em relação à direção atual?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Exatamente!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneii'o) -Porque suponho que, quando foi
presidida pela esposa do Senador, não havia essa compatibilidade.
O SR. NE1RIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Pode ser!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. 5 11 faz parte de outras atividades
de natureza económica com famifiares do Senador?
O SR. NE1RIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Não com familiares. Sou
acionista de uma empresa em que- a esposa do Senador é uma das acionistas
majoritárias. A minha ação é bem pequena. Assim como também sou acionista de outras
empresas no Estado de Rondônia.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· Perfeito.

t43
Qual é essa empresa'!
SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- A ALGONORTE S/A
O SR. RELATOR (Dirceu Cameiro) ~Quantas existem corria essa?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - A ALGONORTE, na

o
realidad~.-,

é uma só.

Tr~ta-se

de 11ma empresa cuja função é o beneficiamento do

algodão. Existe também a ALGONORTE Ltda., que é exatamente a ALGONORTE
que participa daS/A. Quando se monta umaS/A, ·são vendidas ações no mercado· e a
ALGONORTE é Ltda.
'
~ D. Suely, -_ ~posa do Senador, é sócia; tem participação na
ALGONORTE S/A Na realidade, essa empre.ss::a é qll:~ deu origem à ALGONORTE.
Portanto, existe apenas uma ALGONORTE S/A e uma Ltda.

O SR- RELATOR (Dirceu Carneiro)- Uma S/A e uma Ltda.
NEIRIVAL RODRIGUES PIIDRAÇA - Exatamente: a
ALGO NORTE Comércio _e ~articipações Ltda. e a ALGONORTE SJA
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E a sua participação?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PIIDRAÇA- Apenas na ALGONORTE

. 9 . SR-

SIA, que tem cotas no mercado..

v:

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)_-_ sn não conhece outra empresa a
não ser as duas referidas?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Pode ser que existam
outras no Brasil, mas eu as desconheço. Em Rondônia, existem apenas duas. .
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Desde quando V. 53 começou a
fazer pane dessa empresa?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Desde o momento em que
suas cotas passaram a ser vendidas a terceirOS; desde a fundaÇão -da ALGO"NORTE S/A
O SR. RELATOR (DircelJ. Carneiro)- V. S~ poderia precisar a data?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Acredito que foi no ano de
1990. Não, não, em 91!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- AlginlJ.a vez essa empresa recebeu
recursos do Governo Federal, de algum Governo Estadu~l ou algum tipo de incentivo?
·
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA.- A.ALGONORTE é um
projeto de_ desenvolvimento agrícola qu busca re rsos fora.
.
.
Esse projeto foi encami ado à
AM, de onde.retirou recursos, assim
como milhares de empresas do Es Cio. Inc ive. o projeto. hoje. na SUDAM é até

elogiado. porque muitos projetas do Estado são registrados naquela entidade, de onde
se tiram os recursos e não dão em nada! A ALGONORTE. não; é uma empresa que
tem hoje um patrimônio avali~do pela SUDAM e é tida como um dos exemplos de
projetoparaRondônianaáreaagrfcola.
_ ____ _
___
_ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)_- y.
_saberia ·dizer alguma coisa
sobre a participação do BANESPA nesse empreendtmento?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - A legislação brasileira
quando criou esses incentivos fiscais ~ ~UJ;?AM: foi no sentido de qualquer empresa
privada destinar recursos para que fossem investidos na zona de participação da
SUDAM:, na sua zona fiscal. Isso envolve o Amazonas, o Acre, Roraima. Amapá e Pará.
O BANESPA participa como a empresa que teria de paga_r: imf?osto _e que investiu essa
pane do imposto, determinou que fosse aplicado
na zona pertencente à SUDAM. E, no momento, nós buscamos esses rec:ursos, para
exatamente dar essa movimentação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carrieiro) - Essa- empr-esa ou -alguma
participação dela teve algum ... ela freqüentou, em alguma é{'oca, algum notíciáno na
unprensa local ou nacional que se referisse a alguma irregulandade. algumas denúncias,
__
_
algo desse tipo?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, veja só,
irregularidade, essa empresa nunca teve irregularidade nenhuma, mesmo porque é uma
empresa que tem finalidades lucrativas, é uma empresa privada.
Agora, politicamente, alguns inímígos políticos nossos veicularam, através
da imprensa local, que havia alguma irregularidade, inclusive um inimigo do Senador
Ronaldo Aragão encaminhou à CPI có_pias de jornais, nas quais ~sa empresa foi citada.
Agora, apenas um procedimento político, que inimigos fazem; inimigos políticos pegam
recortes de jornais.
_
_
Veja s6, temos uma imprensa no nosso EstaÇo que é totalmente
subsidiada por este. A imprensa Já vive de recursos que recebe do Estado e de políticos.
Como não participamos dessa "caixau que a imprenSa recebe- ~ somos oposição ao
governo -. fiZeram essa divulgação, mas rebatemos como provas e ~ostrarnos que não
era verdade aquilo que estavam falando. inclusive foi publicado_ no mesmo jornal, este
republicou a matéria com o título "Destroçando a mentira e informando a verdade".
Esse era o título.

sa

1M _____________________________________________________
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. Slls entraram com algum recurso,
no sentido de reparar esses aspectos nas áreas de... ?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, não entramos, mesmo

porque o jornal se retratou. Foi comunicado aó joma~ que se retratou. EntãCJ, quando
um JOrnal ~e ~rata, não há por que você entrar na Justiça, p~dindo a publicação da
resposta, nao e?

Então, o jornal se retratou e ficou por isso mesmo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Bom, voltemos à Associação.
v. sa conhecia algum membro da diretoria provisória da Associaçã
quando ela foi fundada?
_ <J SR. NEIR!VAL RODRIGUES PEDRAÇA- 01!1!1, eu, no início, quando

a Fundaçao fm fundada, nao estava e contatQ dtreto com o Senador e o desconhecia.
Soube, apenas, que a Dona Sueli era ma das pe as que fundou a Associação.
O SR. RELATOR ( rceu
o) - V. ga conhecia o Sr. Aparecido
Sebastião Lima?
O SR. NEIRIVAL
até hoje.

O SR. RELATOR (DirceU Carneiro) - Sabe o motivo do seu
licenciamento?
O SR. NEffiiVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Do Aparecido? Não,
desconheço. O Aparecido é Uri:J. empresário, não é?, deve ter outras atividades para

cuidar.
·.O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em 3 de agosto de 1990, o senhor
assumiu o cargo de membro titular do Conselho Deliberativo, não é?, 199Q.f992. O
senhor foi indicado para o cargo?
. O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu fui convidado. Não hã
indicação, porque não é um cargo oficial. Há um convite.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Por q_uem?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Foi feito um convite pela
própria Dona Sueli.

O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO)- Quem eram os demais membros
titulares ou suplentes?
O SR. NEm IVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Olha, da Comissão do

Conselho Deliberativo, não me lembro no momento. No momento, não me lembro.

O S~RELATOR (Dirceu Carneiro) - De nenhum? .
_
O SR. NEm IVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, não me lembro de
nenhum. No momento, não.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E qual a relação deles com o
Senador Aragão? Tem alguma possibilidade?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, não havia. Esse
Conselho Deliberativo é, exatamente, pro forma. Ele tem como atividade a verificação

do funcionamento da Fundação, a emissão de pareceres com relação à movimentação
bancária. a toda parte administrativa da Fundação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. ga exerceu, neste período, outro
cargo na Associação?
_
_
_
O SR. NEmiVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, não houve exercício
de outros cargos, de maneira alguma.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Algum membro do Conselho
acrimulava outros cargos na Associação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eminente Senador, com
relação à Associação J. R. Aragão, o meu conhecimento é muito pouco~ mesmo porque
eu tenho outras atividades, e tinha a Associação apenas como uma filantropi~ com
participação no que diz respeito à parte filantrópica, à parte de orientação.
Agora, esse ti~o de pergunta, naturalmente, V. Er deve fazer aO
President~ porque meu relaCionamento com a Associação era muito pequeno. Eu dava
mais instruções na área de... como a minha função é de economista, o meu
assessoramento era mais na área de movimentações bancárias, ensinado onde deveriam
aplicar o dinheiro, esse tipo de trabalho mais técnico.
~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A Associação sempre tinha u
.
bom fundo para aplicar?
·
f
O SR. NEmiVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não, nem sempre. A
Associação, durante muito tempo, foi muito deficitária. Muito diffcil lidar_. porque
.i
saúde é uma coisa muito cara. Só para V. FXI ter uma idéia, hoje, o nosso Est~9o gasta
:
16 dólares com o paciente; e a Fundação, na época, ~astava 3 dólares. Então, a
1. ,

.' I

~
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associação que tem como objetjvo principal a saúde da população. É uma pena,.
inclusive - eu sempre falo -, ela não ter !).ma unidade hospitalar para atender à demanda
das internações, porque ela atua só na área de consultas. Mas é uma coisa digna. No
posto de saúde, tem-se um tratamento horrível. NaAssociação, tem-se um tratamento

privilegiado, como--s-e estivC~~e_ n_9 consu.ltório particular. Acredito que a Associação,
hoje, é necessária a Rondõniã... _
.
_ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Em qual periodo V. S" teve mais

trabalho nas orientaç(!es_ quªQ_tQ-ª _!!plicação de recursos, co~sas dessa na_tureza?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Foi na época da bbernção

de recursos pelo Ministério da Ação Social.
O SR. RELATOR (Dirc_eu Carneiro)- Ess"es recursos for&n aplicados em

que? Os recursos financeiros fÇ>!3J1..1. a_pJicados_ no merca9.o financeiro?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eles foram aplicados no

mercado financeiro, e o resultado disso foi revertido para a Associação. Agora, quanto a
esse resultado, o Presidente vai explicar ~elhor çomo isso foi aplicado.
O SR. RELATOR (Dirceu'CatiJ.eiro) --Conforme consta nas atas, o
senhor presidiu a reunião de ~4 de agosto de !99o, quando foi eleita a Diretoria
Executiva da Associação. O senhpr conhecia alguma dessas pessoas?
.
O SR. NEffiiVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Eu conhecia a Dona Sueli
Aragão. Conhecia, não, conheço. O Sr. Williams Pimentel, que é o atuaJ Presidente,
conheço a Tesoureira, Rosane Melo, e conheço, também, a Tesoureira..-substituta,
Delzuita do Carmo Lopes.
_ __ _ __
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A última pessoa citada tem

relacionamento e parentesco OOifi algumas das demais?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA -

Carmo Lopes?
___
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Perfeito.

Nenhum. Delzuita do

-

_
-

-

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não. (Pausa)

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sobre essa diretoria da qual
acabamos de tratar, V. sa sabe ·quem indicou essas pessoas?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Nunca houve indicações; as

pessoas eram convidadas... a Associação...
_
O SR. RELATOR (Dirceu CarnCirô) - Definindo melhor, quem as
convidou, então?
_
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Quem as convidou?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Sim.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Fica dif!cü dizer quem

convidou, porque várias pessoaS se retiniam e diziam: "Fulano é bom, é uma pessoa
altamente técnica; vamos convidá-lo." E .aí se tomava uma decisão nesse sentido. Quem
convidou foi a própria comissão que estava naquele momento destinada para isso.
.
O SR. RELATO~~ (Di_rceu Carrieiro 1 - Em agosto de 90, por volta dessa
épo~ que atmaades a Associação desempenhava?Ç)nde era a sua sede?
' .
O SR. NEIRIVAL. RODRIGUES PEDRAÇA - Nesse pcriodo, a ~
Associação tinha como sede, parece-me, dois locais. Tinha destinado um...
_I
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Temos tido dúvidas para identificar

'

bema...

! .

O SR. NEIRIVAL RODRIGU

desarivada.

PEDRAÇA - Ela tinha uma sede que

trocínio: e outra_ sede que funcionava, à
Senador Ronaldo Aragão, q.._ue estava

funcioilava, se não me engano, a José do
época ... acho que era numa esidência
·
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outro?
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RELA!OR ('2_irceu Carneíro)

R

Eram lugares distantes um c:J.o

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Eram na mesma cidade.
Uma, praticamente, era maiS Um endereço fiXo. Como a Fundação, na época, não tinha
recursos, vivfamos de favores. Uma pessoa cedia um local e então se instalava ali um
gabinete odontológico, um gabinete_ giflecológico. TatJ.fo que, no periodo em que ela
funcionou na José do Patrocíriiõ,-Se Dão me engano, ela foi roubada. Houve uma invasão
e levaram alguns equipamentos que tínhamos ali.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. sa já era da Associação nesse

período?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não, não era.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ainda não era?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Que atividades eram dese:itvolvidas
na rua José Bonifácio?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - É exatamente essa a rua...
Eu me equivoquei; não é José do Patrocínio; é José Bonifácio.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. sa sabe precisar em que data a
Associação passou a ter o endereço da avenida Rio de Janeiro?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇAw A data precisa não sei, mas
~00~·~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. ga pode lembrar do património
da Associação nessa época? _
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não.
O -SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Ela possuía algum veículo, algo
bem visível?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Possuía uma ambulância
Chevrolet, tipo aquele carro ... uma Van... tipo uma Caravan.
O SR. RELATOR (Dirceu Cãrneiro)- Isso, em 90?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Acho que ela já possuía
·esse património desde'89.- · _ · · ·
··
_
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em que circunstância ocorreu o
roubo dos equipamentos da Assoctação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não posso lhe precisar,
eminente Senador, porque nesse perfodo dela eu não fazia parte. Apenas soube, pela
diretoria anterior, que isso havia ocorrido. E tive conhecimentos, também, desse fato,
exatamcnte porque Porto Velho é uma cidade pequena e tudo o que acontece por lã
ficamos sabendo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Soube se por acaso foi tomado
algum procedimento de registro policial, ou coisa dessa natureza?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não sei.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Qual a origem dos recursos que .....
mantinham a Assocíação nessa etapa?
\
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Nesse período, ela era
mantida por recursos de doações, como até hoje.
O SR. RELATOR. (Dirceu Carneiro) - O Senador Ronaldo Aragão.
costumava contribuir com a Associação?
·
O SR. NEIRIVAL R DRIGUES PEDRAÇA- O Senador. algumas vezes,
: ·\
no início, atendia como médico da
ociaçã
')
O SR. RELATO (Dirceu arntjfro) - Não era costumeif{l a sua ~
• )
contnbuição, não era rotineira?

.
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Alguma outra autoridade
colaborava com a Associação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇ~ - Na época. não era uma
autoridade; hoje é uma autoridade: o Vice-Prefeito de Porto Velho muitas vezes foi
_
médico na Associação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Qual o nome dele?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- É o Dr. Sérgio Carvalho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - O Conselho Deliberativo alguma
vez estudou e aprovou orçamentos ou planos da Associação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA Sempre nos reunimos
anualmente, inclusive era até difícil, com essa finalidade, e todos os anos foi aprovado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A dificuldade advinha de que
aspecto?
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.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • A dificuldade é que quando
se participa de qualquer coisa que não se é remunerado é difícil se reunir. Até mesmo
em comissões é difícil se reunir quando não se é remunerado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. sa tem conhecimento de algum
projeto elaborado para obte~ção _c;!e recursos para a Associação?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA Tenho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· Sãovários? São muitos?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • A Associação teve alguns
projetas importantes, inclusive um foi o que liberou os recUrSOs objeto da Comissã0y
que foi aquele valor de 600 mil dólares que se fala, apesar de que veio em cruzeiros, com
a inflação em cima. Mas se diz que foi liberado em dólar; é pena que não veio em dólar,
veio em cruzeiro.
E tem um projeto que foi encaminhado a algumas embaixadas na tentativa
de obtenção de recursos. Esses ainda não foram liberados.
__
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • Saberia citar algumas delas?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • De imediato, não posso
dizer, porque a minha p_a~icipação era muit.O diferenciada.
O SR. RELATOR (Dirceu_ Carneiro) V. sa sabe quem elaborava os
projetas?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUEs PEDRAÇA • Era a parte técniCd da
Associação.
O SR. RELATOR (Dirceu ~eira}~ V. sa, como profissional ...
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA
Nunca tive muita
participação na elaboração desses projetes, exatamente por estar desempenhando
.
_
outras funções.
O SR. RELATOR (Dirccü- Carneiro) -E assessorava em alguma coisa?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·No que fosse preciso, dava
a minha opinião.
_
_
_ . - _ _-,
-_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· Gostaríamos de solicitar esses ,
planos de aplicação. V. sa poderia colocar esses planos·à· ..d.isposição da Comissão?
.. \ (
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Não tenho esses planos. V. ;
Ex" pode solicitar ao presidente da Associação, que tenho certeza vai lhe entregar; 1
inclusive ele deve ter trazido.
_
O SR. RELATO (Dirceu
me iro) ~ Quanto ao encamlii.hamento desseS · \
V. sa sabe explicar co. mo ~es eram __J.
planos aos órgãos a que s destina
encaminhados.
~ ~~ ~ ~
~.
<
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRACA ·Esse era um procedimento
do Presidente da Associação, da parte que dirigia. ~u não posso responder essa
·:.. --~. •
,. __ ,
pergunta.
__ --~- __
SR. RELATOR (D~rceu Carneira) M
já se referiu a um recurso que
a Associação recebeu do Governo Federal. Em que ano ocorreu esse recurso a que V.
está-se referindo?
_ __ _
_
____
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Acredito que foi no ano de
1991.
-- ~
.
.
c
-~ .
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ME v. sa sabe se o SenadorRonaldo
Aragão auxiliou na liberação desse~ recursos?
O SR. NE1RIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Não, eu não sei.
O SR. RELATOR (Dirceu Çarneiro) - Alguma outra autorida!ie ajudou?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu não sei porque eSseprocedimento foi feito exatamente pelo Presidente. O Presidente da Associação veio a
Brasília, comunicou-nos que; estava vindo a Brasilia para fazer uma peregrinação para
tentar conseguir recursos. Ele vinha fazendo isso há_ mu_ito tempo.
O SR. RELATOR
(Dirceu Carneito) M E esses recursos foram
-conseguidos?
- - -- _
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Esses do Ministério da
Ação Social foram conseguidos.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ E como foram apliCados esses
recursos?
·
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Foram aplicados na área
social. Foram compradas três motohomes, que são de consultórios odontolÓ2icos,
gínecológicos e para cünica geral. Foi cop:Ipra-do um vefculo para transporte de méaicos,
para eles se deslocarem para o intCríor,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- QUe !ip-o de veículo?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Foi uma D-20 ou uma F1000, uma coisa assim. PareceMme que foi comprada primeiro uma F-1000 e depois uma
D-20. E foram comprados gabinetes odontológicos, gabinetes ginecológicos,

o

v. sa

sa

o

Í48
equipamentos para instruções para cursos profissionalizantes.

Lem.br_o~me

que, na

época, - inclusive fiZ uma espécie de consultoriõ;i - for~m ga:;.tos. com eqmpamentos e tudo

mais uma média de 230 mll d_61ªres, ou uma coll!a ass1m, aprOXImadamente. . .
.
O SR. RElATOR wirceu Cãrneir:o) - No caso~ foram adqumdos dms
veículos? Uma 0-20e uma_F-JQOO,_

.
O SR. NEIRIVALRODRlGUES PEDRAÇA- Foi adquirida uma F-1000.
Posteriormente ela foi v-cindida e depois foi comprada uma D-20.
:
,
d SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Cohtinua sendo um veiculo?
O SR. NEIRIVAL RODRlGUES PEDRAÇA - Continua sempre um
veiculo.
SR. RElATOR (Dirceu-Carneiro) - O Senador Ronaldo Aragão

o

destinava alguma subvenção do gabinete do Senador, ou como Deputado, sempre
existem aqui algumas dotações ou existiam pelo menos?
_
.
\ '1
o SR. NEIRIVAL RODRlGUES PEDRAÇA- Nao.
Conheço esse ttpo de
I'
E~~~~~;,~onheço 9ue o Sen~~-or a~~~.~--~~~~~~ha destiriado verba para ~o aí.

Associa($ãO?

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Quaís são os planos de expansao da
,
_ _~
O SR. NEIRIV
RODRI ES PEDRAÇA - HoJe, acho que nao ha

raticamente mais expansão,

l'iouve um plano de expansão

as sim r ação, em virtude da carêncta. de re~os. J
uando P. endíamos tmplantar maiS em cmc~ ~mdades "
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do Estado. Hoje, a Associação funciona em três mUnicípios: o Município de Pano
Velho, o Municipio de Cacoal e o Município de Rolim d_~ Moura. Havia uma expansão
para outros Municípios, como Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes. Havia· vários municípios
para os quais estávamos estudando uma expansão; Com _o_ advento disso, comprou-se
equipamento para se atender a essa expansão. Inclusive encontram-se, hoje, na
Associação esses equipamentos. Eles estão lã aguardando uma posterior expansão.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - E esses- equipamentos forani
adquiridos quando?
-O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Acredito que foi no início
dol992.
·
·
O SR. RELATOR (Di;ce~ Carnefrq):;.-Eestão depositados ... O SR. NElRIVAL ltoDRlGUES PEDRAÇA -Na Associação em perfeito
estado.
O SR. RElATOR (Dirceu Carrieiro).- E esse ctitério de expansão ~estava
obedecendo a quê?
O SR. NEIRIVAL RODRlGUES PEDRAÇA
Ele obedecia
principalmente uma disponibilidade financeira de recursos, e as necessidades dos
municípios. Os municípios mais carenteS-, pon~xemplo, era prioridade.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Essa expansào teria alguma coisa
que ver com o período eleitoral que exatamente se insere neste ano, coincidentemente
·
também com a renova($ãO do mandato do Senador Aragão?
O SR. NEIRIVAL RODRlGUES PEDRAÇA - Não. Não tem nada a ver,
porque ~la foi fe"ita toda no período ant~rior. E ela ultràp~ssbti -as eleições. Então, não
houve ligação alguma com o período eleitoral que se aprOXImava.
-- - · ·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ O que V. sa_ me diz, por exemplo,
da identifiçação do logotipo da Associação com o próprio logotipo da campanha do
senador.
O SR. NEIRIVAL RODRlGUES PEDRAÇA- O JR Aragão?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)""! Neste sentido.
O SR. NEIR1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - Se analisarmos bem, o
logotipo da Associação chama~e "Associação beneficente JR Aragão". O Senador em
Rondônia é :Conhecido ~amo Ronaldc;> Ar~gão. Inclusive, tínhamos algumas pessoas que
até quando iam ser consultadas não sabiam identificar o que era aquele JR Aragão. Se a
F:undação çra ligada ao Senador ou não, porque o logotipo não tem ligação alguma com
_ _
_
o daquele da campanha do Senador.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Sobre o Conselho, o que V. sa quis
dizer quando se referiu como sendo um órgão pro fOnna?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Porque todas as fundações,
associações, empresas públicas ou de recursos misto, até mesmo as empresas S.A são
obrigadas a ter um conselho deliberativo e também fiscal.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)_- E o pro fonna seria apenas. ..
O SR. NEIRIVAL RODRlGUES PEDRAÇA - O pro forma seria
exatamente para manter essa exigência da lei e fazer a pane ...
A pane pro fonna é exatamente por isso, porque não hã uma atuação
direta, a todo tempo, na Associação. Ela se reúne exatamente para analisar os balanços,
as atividades que a Associação atuou num período ou_quando é o Conselho é invocado.
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)
Decisivos, iõclusive, para a
reeleição do Senador no caso. como Delegado, coisas dessa natureza.
A candidatura do Senador não é nata. tem de di_sput~.
E por outro lado. é sócio também de empreendimentos._
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Sou acionista, sócio eu
nunca fui dele.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Portanto, uma outra vinculação
mais profunda, também do con-selho e da fundação, porque é mais do que uma sinlples
amizad~ só para resgatar um pouco.
Sobre o logotipo, não significa algumas letras ou nome, é um símbolo, não
precisa ler o nome, não precisa entender, qualquer analfabeto pode identificar um
logotipo, isto é um instrumento de comunicação d~ ~a. ____ _
O SR- NEIRIVAL RODRIGÜES PEDRAÇA - Entendo muito bem de
campanhas, conheço o que é logotipo. Lógico que -.-.. não estaria aqui querep.do
diferenciar J. R. de Aragão com Aragão;não vem ao casõ~
- _ O SR. RELA.TOR (Dirceu Carneiro) - O que o senlior sabe sobre a
compra de três ambulâncias feitas à DINASA, em !992?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Essas ambulâncias inclusive participei do assessoramerttti ;.--~fizerilos um. apanhado de que precisaria para a
nossa expansã9; foram compradas visando a implantação de novos municípios que iam
passar a ter um atendimento médico do serviço da associação. Fizemos, também, uma
compra de alguns equipamentos. Agora onde foi comprado e o porquê foi comprado, aí
foi a critério do Presidente da Associação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Identifica V_
que houve uma
dehõeração para essas compras. E essa deliberação houve participação de que
mecanismos?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Houve uma reUnião do
Conselho da Associação, no conselho debberativo, houve uma reunião para definir
essas metas prioritárias.
O SR- RELATOR (Dirceu Carneiro)- E V. s•. lembra das pessoas que
compunham, nesse momento o Conselho Deliberativo?
O SR:·NEIRVIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Nessa época, eu estava
presente representando o conselho deliberativo da reunião e estava presente o atual
presidente, assim como a tes. oureira da associação na época.
O SR. !UnATOR (Dirceu Carneiro) - O senhor conhece algum
proprietário, corista, algum participante, sócio, da DINASA?
.
O SR- NEIRIV~ RODRIGUES PEDRAÇA - Conhe~ !Y. Sr- Antônio
Nascrm.ento, que é um empresano em Cacoa~ conheço~o como o propnetano.O SR- RELATOR (Dirceu Carneiro) - Só ele?
.
,
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - E mais os Srs. Divinó
Nascimento eJundui.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Não sabia V. S'. que o Senador
Ronaldo Aragão era também o cc-proprietário?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu. vim a saber disso pela
imprensa, quando falaram que a ambulância tinha sido comprada na empresa do
Senador. Até estranhei, porque sabia dos empreendimentos que o Senador tinha cm
Cacoal e desconhecia esta assoei ção dele na ifNASA
O SR. RELATO (Dirceu
eira) - E na associação nunca ninguéin
levantou qualquer inconveniên · , embo
bendo que suponho que a irmã do Senador
soubesse que ele era sócio. E unca V.
uviu qualquer restrição na ass · ção a fazer
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uma compra nessa empresa, ou a~é pelo contrá~o. ouviu estímulo. quem sabe, da
compra nessa empresa?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, porque é como lhe
falei: fizemOs uma reuttiãã para determinar a expansão e a forma ou onde fosse
comprar, seria exatamente uma tendência do Presidente, obedecendo aos critérios de-

menor preço e a forma. Porque nós determinamos o

se~inte:

farfamos a compra em

pagamentos parcelados. Então, ficou a critério da diretona que administra a associação
de fazer isso: comprar onde fosse .•.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Por

qu~

parcelado? Não era

suficiente o dinheiro?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - O dinheiro poderia ser
suficiente para quem fosse comprar a vista. Mas analise bem, numa inflação que está o
País enfrentando até hoje, comprar um objeto a vista seria burrice! Então, a preferência
é comprar qUalquer coisa a prazo, quando _ você poderia pagar com os seus
rendimentos financeiros.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Supostamente, as prestações, nesse
caso, não seriam corrigidas?
·
O Slt NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Geralmente, a correção
não é idêntica ao que está aplicado no mercado; isso é praticamente impossível! Pode
acontecer até de ultrapassar; mas, geralmente, não. Geralmente, você tem uma
quantidade de recursos apücados no mercado financeiro, e estes, de acordo com a taxa
que se consegue, superam até a inflação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carileiro ) Então, era hábito da associação
aplicar e usufruir dos rendimentos da aplicação para os seus fins?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Se assim não fosse, ela
estaria já fechada no primeirO início da liberação dos recursos, mesmo porque os
recursos já chegaram com uma defasagem de quase 30%.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Quando o Tnounal de Contas da
União realizou uma auditoria na Associção, houve alguma reunião para discutir os
resultados dessa auditoria?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Quando a União..•
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - O Tn"bunal de Contas da União fez
uma auditoria.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Estive lã. Inclusive, fui
chamado pelo Tn"bunal de Contas, na época_Fizeram uma auditoria que durou uma semana, documento por
documento.
O resultado que eu soube foi satisfatório; a associação havia alcançado os
seus objetivos principais e não havia nenhuma ilegalidade no procedimento da compra
das próprias ambulâncias. o que já se havia comentado.
.
O SR. RELA.TOR (Dirceu Carneiro) -Por que a associãção ·optou por
receber o dinheiro de volta? Desistiu das ambulâncias porque não precisa mais? O que
houve?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Olha, Excelência, o meu
conhecimento é muito pouco com relação à associação~ Mas acredito que a razão tenha
sido o dinheiro, que já estava esca~o e ~o havia maís a nece~sidad~_de_~ansão. A
fase era a de agüentar com aqueles rec rsos para que pudéssemos_ fechar o balanço, a
também atendendo a uma das solicitações da
fim de finalizarmos algumas atividades
Ministra: do Tnbunal de Contas da U ao, que dizia que se opta~·a ou pela devolução,
ou pelo recebimento das ambulâncias
Esse é o meu conheci nto em rei o ao fato. C1
w
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro}- Sob_~~ a qEes~o dos veículos, a
associação teve, desde o início, algum veículo que a transportou, cert'?·
.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Havta uma ambulância
Caravan.
os~ RELATOR (Dir'7u Ca!I,Jeiro)- E aquele ou't~~-~eíc~l~•. a- D-20, que
depois foi troêada por uma F-1000, fm adqu1nda em que epoca?_
.
. .
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Nao, fm adqu1nda uma FI 000 e depois trocada por uma D-20.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Isso foi"Cin que ét'oca?
O SR. NEIR1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - Os dois sao utilitários!.
.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sun, perfetto, mas a pmnCU'a fo1
adquirida em que data?
. .
.
.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- A pnme1ra, acredito, fm em

91.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sr~ Presidente, creio que a
Relataria já cumpriu as suas inda~ações.

----·
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MUito obrigado!
_
-O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Posso fazer uma pequena
observação, eminente Relator?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • Sim, da minha parte, tudo bem!
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Fui convidado parn depor
com a finalidade de explicar a forma como se gastou o dinheiro em campanha. E .
praticamente nada me foi perguntado sobre isso.

Perguntaram-me sobre a AssociaçãO, na qual não tenho participação;
sobre ela tenho um pequeno cqnhecimento.
___
_-0 SR. REIA.TOR (Dirceu Carneiro) - V. sa teria algumas informações
preciosas nesse sentido?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu trouxe tudo com
relação às campanhas de que eu participei em Rondônia, como coordenador financeiro
e tesoureiro de campanha do PMDB.
_

Eu acho que as perguntas foram trocadas pelas que seriam respondidas
pelo presidente da Ass_ociaçãq.
_.
_,
~

O SR. RELA.TOR.(Dir:ceu _Caineir~)- Não, V. sa não se preocupe, porque
a Relataria não troca as perguntaS.
Eu vou fazê-las após as indagações do advogado.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Então, encerrou·se a
mfuhapane?
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Não.
Tem a palavra o nobre Advogado, Dr. Tillio.
O SR. TúLJ:O AUGUSTO NEIVA DE MORAIS - Sr. Presidente, Sr.
Relator, as ·perguntas que foram feitas ao depoente seriam no sentido somente de
esclarecer melhor a Relataria, uma vez que pairaram dúvidas quanto ao depoimento do
Senador Aragão.
·
Então, eu podena dizer, deixando em aberto, à vontade do depoente, para
que trouxesse os problemas e soluções que ele encontrou durante a campanha, a
.extensào do financiamento que teve, o p ~amento de dívidas.de campanha,. enfim, tudo
que pudesse esclarecer os pontos que caram ob ros no depotmento do Senador ._,
Ronaldo Aragão.
_
__
O SR. PRESIDENTE Magno
elar) - A Presidência comunica ao
nobre Advogado que essa é uma ecisão d
eiator, caso entenda haver dúvidas,
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ressaltando ·o -que S. Er disse inicialmente, que não trocou as perguntas e que as
encaminha de acordo com o interesse do processo.
Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Que função V. sa cumpriu nes::.ei
período eleitoral?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- No periodo de 92, eu fui o
diretor financeiro da campanha para o Estado inteiro, onde nós apoiamos quarenta
candidatos a prefeito e maís de duzentos candidatos a vereador, pelo PMDB e em
algumas coligações com ·a PSDB e o PT.
_
Eu fui o tesoureiro da coligação Feliz Cidade, realizada no município de
Pano Velho,_ que tinha como candidato a prefeito o peessedebista José Guedes, tendo o
PMDB lançado o vice, e mais alguns candtdatos do PT, do PMDB e do próprio PSDB a
vereador de Porto Velho.
.
O SR. RELATOR (Dirceu_ Carneiro) - E V. sa era o encarregado dessa
região de Porto Velho?
O SR- NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu fui o encarregado de
Pano Velho e de todos os municípios.
Tqdos os recursos da campanha para qualquer candidato passavam por
mim. Alguns, é lógico, que ...
-_
_· - __ _ _
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em todo_o.Estado?
O SR. NEIRIVAL IWDRIGUE~ PEDRAÇA- Em todo o Estado. E todos
os candidatos, a prefeito, a vereador, tinham que vir a mim pata os recursos serem
liberados posteriormente.
.
,
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Todos eles chegavam a V. sa para
tratardosassuntos?
_______
__
_ ___
-~
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Aprincípio, todos.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)_-_._E Y. sa dispunha da chave do
cofre?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRA.ÇA- Exatameiite:
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - E havia muitos recursos nesse
cofre?

1
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Não, recnr:s()S de campanha
não são muitos, nunca são suficientes; sempre são poucos. Por mais que-se tenha, não é

suficiente; é pouco.

-

Agora, tínhamos uma contribuição, que era feita pelo Senador Ronaldo
Aragão, onde faziamos uln levantamento das necessidades da campanha. Eu explicar
para V.
seria querer eitsinar o padre-nosso ao vigário. V. Er jã participou de Várias

:exa

campanhas, sabe que uma campanha tem um custo-- imenso. Por sermos um Estado
pequeno, temos um custo bem menor do que o dos outros Estados, e nós, cm 1992,
gastamos uma média de um milhão e oitocentos mil dólares em todo -o Estado. Esses
recursos eram provenientes de arrecadações, de do~ativos, de ajudas.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Isso relativo a 1992?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PÉDRAÇA- Isso a 1992.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Foi nesse período que V.
era o
O SR. NElRIVAL RODRIG
PEDRA
-~-~O SR. RELATOR (Dirceu rneiro) - E
O SR. NEIRIVAL RODRI

O SR. RElATOR (Dirceu

S PED

meiro)
-
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não. Eu vinha, na
realidade, cuidando das finanças do partido desde 1990, independente de eleições ou

não.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Desde 1990?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Desde 1990.
O SR. RELATOR (Dir:_ceu Carneiro) - Nesse caso, também exercia o
mesmo papel de 1990?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Não. Em 1990, nesse
período, eu pagava despesas pequenas, tipo aluguel do diretório, algumas despesas que
eram provenientes do fundo partidário.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Do fundo partidário?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • EXato.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E isso era tudo do recurso
disponível?

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- O do fundo partidário?

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Não. Era só do fundo partidário o

recurso disponível?

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • No período de 1990 até
-----·~-~-0 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Era só do fundo partidário.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Até o início da campanha
era assim, mas não dava.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como?
O SR. NElRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Vinham os recuzsos do
fundo partidário, o Senador nos paSsava, para pagar aluguéis, luz, água, telefone e
algumas despesas com material de limpeza e administrativa do diretório.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Sim. V. ga não tinha outra pessoa
que cuidasse do mesmo assunto?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu tinha o tesoureirQ do
partido.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro}- Em 1990?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não. Em 1990, tinha o
tesoureiro do partido, como tem até hoje.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Certo.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Acontece que os recursos
provenientes do fundo de participaçãO não dão. Não se consegue pagar nada com o
Fundo. O nosso é proveniente dos Senadores. ..
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ De 1991, que foi- digamos assim- o
ano subseqüente à eleição de 1990?
O SR. NElRIV~ RODRIGUES PEDRAÇA - Nesse p_eríodo, P'!'samos a
ter algumas despesas consideraveiS, pnnClpalmente com as conve::~::e:: ::;::.:::.:::p~, qüc
ocorreram no período, algumas reuniões que se faziam.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Isso em?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Em 199!.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - 1991. Convenções municipais?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PÉDRAÇA - Exato.
1992,sim.

/

i

i)
,.

,

J"

- Exatamente.
992?
•
ÇA- Em 1992..

1990, não?
.

s•

\

153
periodo?

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- A eleiÇ-ão a que V. sa se refere é a
de 1990 ou 1991?
_
O SR. NEIR!VAL RODRIGUES PEDRAÇA -~As eleições a que me refiro
são as municipais, que ocorreram no ano de 1992.
__
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- 1992.
O SR. NEIR!VAL RODRIGUES PEDRAÇA c _!\gora, estamos tendo
despesas com o PMDB desde 1990,_porque_pegamos o ~artido desacreditado, vinha de
uma administração onde o Governo era _9.o_ PMDB .e vinha enfrentando uma série de
desgastes políticos, e encontramos algumas dificuldades no comércio de Pano Velho,
porque este não queria y~nder para o Partido:_F_C?_i quando criamos ~sa comissão de

pessoas que podenam utiliZar, procurar recursqs para manter esse Partido.

O SR. RELATOR (Dirceu Carne~ro)- Foi criada uma comissão?
O SR. NEIR1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - É, uma comissão não

oficial.

O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO) - óuãis er3~- os Iiienibros dessa

comissão?
O SR. NEIRIVAL 1tODRIGUES PEDRAÇA - Essa comissão tinha como
membros eu, o Sr. Paulo Araújo, que_ hoje é o_ atual presidente do Diretório Municipal
de Porto Velho, e o advogado Jo~é Luiz l..a,nzi.. ~a realidade, quem ficava com tudo era
eu. Quem ficava na parte financeirit. era eu. Eles ficavam co~ coordenação, cantatas,
essas coisas que criavam os gastos, e eu ~gáva, ~o é is&o?
_. __ . _ _ __ .
O SR. RELATOR (Dirceu Camerro)- E durante o ano de 1991, então, V.
cuidou dos aspectos relativos às convenções e que também forallJ gastos ~t).bstanciais?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - E. Anteriormente às
convenções, tínhC~:IDos gastos com ~blicidades, com reuniões. Geralmente as reuniões
não eram feitas no pr6prio Muni~p!ç de Pano Ve_lho e nós tínhamos sempre que nos
deslocar, muitas vezes a 1.200 1.300 'ilui_lômetros. A exte~o do Estado é grande.
O SR. RELATOR (Dtrcçu, Carneiro)- E esse deslocamento era feito por
meio de automóvel, avião?
O SR. NEIR1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - Automóvel.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Sempre automóvel?
O SR. NEIR!VAL RODRIGUES PEDRAÇA- Sempre automóvel. Poucas
vezes com avião.
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V.
poderia dar uma noção, para
a Comissão, de que volumes de recursos foram mobilizados nestes períodos, 90, 91, 92?
O SR. NEIR!VAL RODRIGUES PEDRAÇA- Eu lhe falei que em 1992
utilizamos aproxiJDadamente, for;lm muitos os recursos, nós gastamos uma média de 1
milhão e 800 mil dólares.
O SR. RELATOR (Dirceu Cameiro}- Isso, em 1992?
~
O SR. NEIR1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - Em 1992. Agora, em 1991,
eu acredito que chei!Ue aí a uma média de 100 mil dól::~_res. _
__
.
O SR. RELATOR (Dirceu carneiro)- Cem mil dólares em 1991?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Mais ou~menos nessa faixa.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E em 1990? Porque 1990 foi um
ano eleitoral.
_
.- _. . .
_ .,.
.
_
O SR. NEIR!VAL RODRIGUES PEDRAÇA- E, em 1990, eu fazia parte
de..., eu era Secretário de Estado e não p icipei da cam anha, na parte financeira.
O SR. RELATOR (Din:eu
eiro)em participou, nesse período? ~~
Nesse papel?
O SR. NEIR!VAL ROD GUES
Eu desconheço. Nesse
papel, essa campanha foi uma campa
lent ha.via uma dissidência muito
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grande nas eleições, mas, se não me

en_gano~-

quem participãü dessa campanha foi o Sr.

Paulo Araújo que, na época, era Presidente do Diretório Municipal do PMDB e era
Assessor do Governador Jerónimo Santana, na época.

-

~-Bom, verifica-se
as-mObili~ções.

O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro)

aqui que, pelo

vistO, também, em 1990 não foram muito grandes
O~ SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Eu acredito que sim,

porque era uma campanha para governo, Senado, DepEtado Federal e Deputado
Esta.dual.Para V. Er' ter uma 1déia, se em 1992, que era para Prefeitos e Vereadores, foi
1 milhão e 800 inil dólares, imagine em 1990, que era para-Governador, Senadores, e
Deputados Federais e Estaduais.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. sa poderia. agora, nos descrever

como eram conseguidos esses recursos? Porque 1 milhão de dólares é um volume que
ninguém esquece.
_
__
_
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Razoavelmente. Era uma
campanha, para as padrões do EstadDt até de baixo custo, em que se envolveram todos
os municípios do Estado. Só para ter uma idéia, por exemplo, a capital, onde achávamos

que iríamos gastar a maior q_uaritidade de recursos, foi a menor, até. No interior as
eleições foram muito máis disputadas do que na capital. Agora, tais recursos eram
conseguidos através de doações.

O SR. RELATOR (DirCeU-Carneiro)· Doa5"ões de quem?
O SR. NEIRlVAL RODRIGUES PílDRAÇA - E essa parte financeira, de
arrecadação, quem nos passava os recursos era o Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Toda ela?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA -Todos e quaisquer recursos
eu levava ao Senador e ele via a Quantidade precisada.
O SR. RELATOR (Dirceu_ Cãmeiro} - Ele lhe passou 1 milhão e 800 mil
dólares?
O SR. NEIRlVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Aproximadamente isso aí.
O .SR. RELATOR {Di~Ceu Çafneir~)- E esses recursos, _v~ sa recebia via
bancária?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, geralmente era em
dinheiro.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Dinheiro vivo?
.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Geralmente nós
recebíamos em dinheiro, porque;· vCja -só, nós sempre precisávamos daquilo com
urgência, de imediato. Quando o dinheiro _chegava, já havia 30, 40 vereadores atrás,
prefeitos querendo o dinheiro.
O SR. RELATOR (DirCéu Cameii'o)- V. S8 recebia esse dinheiro numa
pasta, num pacote, num saco?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Geralmente era num saco
de supermercado.
~.
_
_
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Que volumes eles representavam?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Eram pequenos.
O SR.-RELATOR (Dirceu Dtrrieiro)- Eles eram_em Cl11Zeiios?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Cruzeiros.
~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nunca receb_eu em_d_ólar?
O SR. NEIRIVAL RODRI ES PED~ÇA - Dólar, não. Seria bom, mas
nunca recebemos. Quariüi ao dinheiro, não_ ·eram U $1.800.000,00 num pãt::ote, porque
iriainOS precisar de uma caniioriete p a carre r. De serilàna em· semana,, eles
chegavam.
__
____
__
_
_
~\
O SR. RELATOR (Dirce- Carnei .- ear_;eman~. Era Semãnal?
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Era semanal. Algumas
vezes eram de 4 em 4 dias, 3 em 3 dias, dependendo do apuro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)·~ .O Senador se deslocava de Brasília
para Rondônia senia_nalmente ou pennanecia por lá?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAç:A c N~ pe_ri<J<lo de campanha,
todas as sextas-feiras_ S. Er. cnegavif ã Rondônia. Então, 1amos apresentar para S.Ex3. o
que precisávamos.
O SR:REIATOR (Dirceu Carneiro)-~ Todas as sextas-feiras eram os dias
dos recursos financeiros para a campanha?
O SR; NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Quintas ou sextas-feiras.
Exatam.ente.
o SR. RELATOR (Dirceu CaQleiro) - Os candidatos já ·sabiam disso ·e
ficavam na expectatíva O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Direto.
O SR. RELATOR (DirceU Carneiro)"..: V.
teve alguma curiosidade,
mesmo que indiietamente, em indagar ao Senador de onde vinham esses recursos? Se
era do salário do Senador?

sa..
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.
O SlL NEIRIVAL RODRIGUJ!S PF;DRAÇA- Veja bem, uma campanha
política é aquela que os recursos vêm e se quer que venha mais. V. Er. sabe disso,
participou de campanha política. E nelas nunca os recursos dão, sempre faltam. Quer-se
comprar santinhos, cédulas eleitorais, combustíveis. Tudo isso falta na campanha, c
ningUém ganha de graça, é tudo _com dinheiro. Então, precisávamos de recursos. Se
sobrasse CR$1.000.000.000,00 para mim, não ia ~erguntar se vinham do Orçamento da

União, de empreiteira, de quem quer que seJa, de bispo, da i!VCja. IsSo não me

interessava. Interessava-me pegar o dinheiro e pagar os comprorrussos de campanha.
Mesmo por que à época o compromisso era para ontem. Em Pano Velho, por exemplo,
tem-se o Município de Cabixi, que fica a 1.600km da capital, onde 400km são estradas de
chão, só trafegável no verão. Geralmente a campanha acontece .no inverno. En~ era
uma coisa muito difícil para todos nós mandar_ combustíveis para esses locais.
Pr~cisá.vamos comprar o- combustív~ ç ruru±a pagar o frete para levar até lá. Então,
significa que os recursos que vinham já chegavam atrasados. Tem-se prefeitos nas portas
dos comitês, vereadores, que vinham até minha residência para conseguir recursos.
Inclusive eu não gostava, e tinha que os receber com muita educação e muito respei~
porque eram membros do nosso partido. Os recursos geralmente chegavam dessa forma:
apertado.
O SR, RELATOR (Dirceu Carneirof- Mais uina indagaçãO. V. s•.,
consultando o seu travesseiro, nunca lhe ocorreu curiosidade sobre o assunto? Aliás,
bem normal para qualquer ser humano?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Isso ocorre. Seria até
infantil da minha parte dizer que não imaginaria isso. Sei de onde vem todo o dinheiro
de campanha: vem de financiamentos crivados. de em~resas privadas C!Ue onto:rto:m
apmar o car:ia1dato "a" ou " b". Inclusive, recentemente, vi uma declaração do 'Emílio
Odebrecht onde afirma isso. Reahnente é isso. Ela vem do setor privado.
O SR, RELATOR (Dirceu Carneiro) - Todos os financiamentos da
campanha vinham das empreiteiras. das empresas de grande porte, coisas dessa
natureza?
_
__
_
___ _ ___
_
O SR. NE1RIVAL R DRIGUES PEDRAÇA - Eu acredito que sim,
porque ninguém vai colocar a mão
um ou 1s milhõ.es de dólares para bancar uma
campanha do seu bolsq. _
O SR. RELATOR
conhecimento de quais as que ti

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Excelência, eu não tinbá
·COnhecimento de quais as empresas que· contnbuíam, mesmo potque essa não era a
minha panicipação. A minha partiCipação era controlar os recursos de forma a serem
distribuídos a todos os candidatos.
_ _ _ __
_ _ _
_
O SR. RELATOR (Dirceu CãrileirO) ·_E"_d-C que nl0do V. sa fazia esse
contr9Ie? Era conta,bilizado?
_
_
_
_
O SR. NEIRIVAL RODRlGUESl'EDRAÇA- Ele era contabilizado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - O Senador recebia um reCibo
dessas quantias que passava às suas mãos?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, o Senador não
recebia recibo:- _
--- --- --- -----0 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) .; Não recebia; entregava sem_
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Depois eu prestava contas
a S. Ex"' com notas fiscafs, com alguns... No meu entendimento. essa eleição a que se vai
proceder agora será a primeira com uma legislação cla114 com uma legislação explícita.
A legislação anterior· V. Er- sabe muito bem disso,- é um grande Senador- era hipócrita
e provocava muitas falhas. Tomar·se recursos sem origens era praticamente ilegal.
Inclusive, o Senador queria que se fizesse iSSo; e eu explicava a S. Er que seria muito
difícil depois prestar-se contas ao 1RE.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Então V. S' explicava para o
Seiiadót que ãQuilo era ile~?
.
__
O SR. NEIIUVAL RODRIGUES PEDRAÇA - O Senador queria que se
pegasse recibos, que se fizesse tudo como numa contabilidade nornial. Eu dizia-lhe:
Senador, isso aqui é meio comp_ijcado; como depois iremos prestar contas disso à Justiça
Eleitoral? A Justiça exige que se faça um orçamento de camjmnha. Se se_ fizer esse
orçamento, por exemplo, de 100 milhões de cruzeiros, tem·se que gastar 100 milhões de
cruzeiros no período. Ela ná? _fala da inflação.. Segundo a lei eleitof!!l. quando se faz o
orçamento pare~ que não há inflação no Brasil Um orçamento é- feno e apresentada a
quantia de 100 milhõeS: de cruzeiros; depois de um mês, esses 100 milhões já não valem
mais isso, já estão valendo só 50. Ela não fala d_esse reajuste.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) · Nessa forma operacional não
ocorrem desvios das finalidades?
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Eu acho que em campanha
pode ocorrer, e em muitas campanhas que conheci ocorreram desvios; nas nossas,. não,

porque mesmo quando se desvia o recurso de campanha não se

conse~e

eleger a

pessoa q-ue-se determinou eleger. Na nossa campanha não houve desvios; mclusive, nós
elegemos os candidatos a que estávamos 2retensos a eleger. Eie,rmos todos eles.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Todos eles.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Com algumas exceções.
Determinamos uma linha de candidatos e esses candidatos foram eleitos.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Oue tino cit": Hn h~ Pr.t _,a?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇÀ - Eram os candidatos dos
locais onde havia maior densidade eleitoral, onde tínhamos mais necessidade de obter

\
·

votos; ou seja, aqueles mais afiriadas com o próprio 'Partido.
'
O SR. RELATOR (Dirceu Cãm iro)- Quais as cidades que preenchiam a !J.
,. .
linha?
O SR. NEIRIVAL RODRIG

PEDRAÇA

Nós tínhainos Porto Velho,

Ji-Paranâ, Ariquemes, Caeoal., Rolim de
ura, Macha · o, Vilhena, Pimeittã Bueno,
Espigão D'Ocste. Na realidade, eram qu e todas. E
emos, do total previsto, 50%,
que enun exatamente os mais afinados onosco, qu
s que f
muito grande. É lógico que houve ai

uma atividade partidária
... Por exempl~~ perdemos em

"_=,./-\)J"? (Z\ Co;:,~ . . , ".·,:. ~.. -~ ~,;;d~:I~F,)
_
'\V \____ '~"'"c••_y&~cCJ.}
'
__
f~>~o._;y,__.!2:Jic..d__a..

Ariquemes, em Cacoal; mas o-grande destíno de verba. onde investimos pesado, rriCSmo
porque havia uma competição com o_ própJio Governo db Estado, fm em Rolim de
Moura, Cacoal, Ariquemes e Espigão D'Oeste. _
~.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. sa tem idéia de como o Estado
mobiliza recursos para esse fim? Como ex-Secretáriõ, dizia que o Estado "cancõrriã."
canosco.
O SR. NE1R1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - O Estado concorreu
1992.. ~ f~rma até desleal, na campanha pró Rolim de M_oura, ond~ elegemos o
Prefetto. E o Govemó do Estado apotava um outro forte candidato, que mclUSJVe ficou
em segundo_ lugar. Mas a forma como ele se apresentava no Município, desconheço;
mesmo porque não participei das eleições. Mas eles se apresentavam asfaltando as roas
e colocando a presença do Estado naquele Município. Havia também outras formas: o
candidato ostentava grande poder económico.
Foi nesse Município que mais tivemos dificuldades para eleger o nosso
candidato a Prefeito; mas elegemos.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Esses recursos eram p_assados,
então, cm moeda para as pessoas que demandavam essa necessidade? Que~ tipo de
contrapartida havia? Eles sabiam que os recursos eram do Senador? Ficavam lhe
devendo_obrigação, favor, vínculo?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUEs PEDRAÇA- Sabiam.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Todos eles sabiam?_
' , O SR. N'EnuvAL RODRIGUEs PEDRAÇA - Ninguém recebia 'nada sem
a autoriZaÇão do Senador.
_
__
__
Esses recursos iam para as mãos dos candidatos atrav~s de santinhos, de
cartazes, de combustíveis, do modelo da cédula eleitoral. Próximo às campanhas,
recursos eram enviados para a manutenção, para a compra de mannitex, porque a
Justiça, no nosso Estado - não sei nos outros -, não dá esse apoio- a.os fiscais, nem
mesmo aos membros da mesa. Os candidatos é que mantêm ~c apoio com a própria
Justiça Eleitoral. Os mesários não têm alimentação, não têm. nem con~o de
locomover..sc com a própria umã:.
'
Pottanto, os recursos dos candidatos a prefeito e_veread~or, eram enviados
através desses iDstrumentOs:- Combustíveis, santinhos, cartazes e cédulas eleitorais.
Só para se ter uma idéi~ fizemos, ilo período de -1992, 12 milhões de
cédulas elcltorais...c_om 'as fotos dos pi-efeitos e vereádores.
Imagine V. :exa a quantidade de recursos que seria hoje para fazer uma
coisa dessas! Seria um absurdo!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Inclusive os inesários recebiam
alimentação desse esquema?
~-·
O SR. NE1R1VAL RODRIGUES PEDRAÇA - Os mesários não eram do
nosso esquema. O nosso esquema era montado para atendet._
O SR. RElATOR (Dirceu C~mr-1m\- no:: m,.dnno:: n<in r~-:-:t-~~!!1?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUEs PEDRAÇA- Não. Estou colocando um
exemplo de como funcionava. O nosso esquema era para manter os fiscais e algumas
pessoas que trabalhavam, na época. pedindo votos.
O SR. RELATOR (Dirceu taneiro)- Esses.;:1ecursos nunca passaram por
contas bancárias da campanha. do oartidc/?
//

em

'

'
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Portanto, o procedimentõ de cada diretório não era do meu
conhecimento. Porém, os recursos chegavam.aos ~nçli,datos.
O SR. RELATOR (DircC:u Carneiro) • V. S" tem segurança que
chegavam?
.
. O SR. NElRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA ·Tenho absoluta ceneza.
O SR. RELATOR (Dirceu Cameífõ) ~E qual é o documento·material ou a
prova para V. sa convencer a -comissão de que esses recursos eram recebidos dos
• . -Senadores e repassados?
_
• ·••
O SR. NE1RIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Geralmente, quando a

pessoá. precisava de recursos, ela já conversava cnm o Senador e o Senador determinava

quanto tinha de-passar a eles.
_
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)-;;. Detenmnava de que modo?
O SR. NE1RIVAL RODRIGUES )'EDRAÇA • Falava comigo.
. , . c;> _SJt_ . RELATOR (Dirceu Carneiro) - Oralment«;- mandava um
biJhetinho, por telefone?. _
-0 SR. NElRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Em geral, era orahnente,

por meio de telefone. Muitas vezes, as ~di~tos vinham a Brasília pedir para ele
liberar, potque eu segurava, mesmo, senao nao .dava para manter todos eles. Se
atendermos ·a candidato do jeito que ele quer, não hâ dinheiro que dê. Numa cam_panha

há muitçs_ ~t.os •. a.inda mais no meu Estado, mlde tem~ de bancar jornalistas, Jornais
para falar ~~ porque se não bancapnos ·o jotn~! este vru faJ~r mal o tempo. todo. ,
.
, , , 9.~R..,RELATQR (P1r~u Carneiro)~ TraduZindo, o que sena ''bancara
JOrnal"?
. .
. . _
' 'o·s~t NEnuvAL ROD!UGlÍES PEDRAÇA- Bancar o jornal é a pessoa
pagar para o jorílál divulgar Maférias à SeU respeitei. . . ·· .
.
· ' O SR. RELATOR (Dircéu Càrheiro )' • Há muitàs jornais lá ém RondQnia?
.
O SR. NElRIVAL RODRIGUES PÉD~ÇA- Que fazem isso?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E.
O SR. NElRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Acho que todos.
· O Sit RELAT9.R (Dírceu Carneiro) ·Todos.
·
'
'O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • A não ser que o jornal
esteja fazertdã oposição aó "GovernO dci Estádó;. aí,. ale nã9 _divulga. Aí, ele não nos
cob~ porque está numa sítuação n,os~a;-:ct~? _op9~ição. ~as se estiver na condição de
apelar o Estado, como todos ·ficam, a1... .
-·-- ·
·-:--· E hoje, praticamente, ux:los os donos· de jornais têm candidatos a cargos
que senípi-e ÍCJrám oposição a nós, ao PMDB. Então, qualquer deslize,_~·pau! Eles não
respeitam a hon~ não respeitam a dígri.idade de ninguém. Depois há de se provar isso
aí. E sabe cOmo _se prova isso? Bancando a matéria para divulgar .a mentirfL
.. . .
. o· SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ E esses entenctppentos com os
jornais eram feitos pelos donos dos jornais,_ pelos proprietários dos jorna~s.1 . . .
, . , O:SR. NEIRIVAL RODRIGUE~ PRllR~C:::A .. ~ (fpr:::!lmf"'f!tt;" ~:a t::':'!!! a
reoaçáo; ~nd<í.vçu:nos a matéria. Iriclusive, tenho notas de jqmais...
.
., .
O SR. RELATOR "(Dirceu Cârneiro) .:. E a pesSoa que récebia oferecia
recibo pelo jornal ou pela pessoa física? . .
.
O SR. NElRIVAL RODRIG S PEDRAÇA • Pelo jornàl, mesma, pela
divul~ção de matéria. Inclusive, tenho con ato de public' ~e com a ·JV Candelária,
que e uma etniSsõra· que representa a R
lá no Est o. Tenho CO!J.\f3to com, a TV
e foram feito.§ . em gráficas.
Rondônia. Tenho notas de cartazes, d "santinhos"
Posterfoiüiente, passarei ísso· à COnliSS- , j:Joiqiie .
1" e ainda tempo de tirar as
cópias.
I!
.~

\

\
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em que período foram distnDuídos

um milhão e 800 mi_l dólares? E1;11_ quais meses do ano? _
_
_
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Acredito que tenha sido
entre janeiro a novembro.
_ O SR. RELATOR(Dirceu Carneiro)- Dejaneirg de 1992.•.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- E. Depois, em 1993, ainda

ficai'aiif alguns gastos que foram·pa~~ em 1993.
O SR. RELATOR (Uirceu Carneiro) --Em -1993. Dun'lnte todo esse
período,. então, que foi uma...
_.
·
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Todo tempo precisando de
dinheiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneira) - ...atividade c,ontín~ ~emana L..
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - O penado semanal,
mesmo, contínuo, foi no período depois das convenções, depois de definidos os
candidatos, as inscric.sões já feitas, depois de termos já elaborado nosso orçamento de
campanha; aí, começou a fase intensa, mesmo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. S• tem, evidentemente,

conhecimento de como vão as atividades empresariais do Senador, se elas estão
prosperando bem. ..
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES_ PEDRAÇA • Sobre as atividades
empresariais não tenho conhecimento.
_
Tenho conhecimento s6 da parte de que sou acionista, porque sobre esta
sempre procuro me informar.
~ ~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - EJas vão indo bem?
.
O SR. NEffiiVAL RODRIGUES PEDRAÇA- A empresa ALGONORTE
S.A. aparentemente está bem; pelo menos, os _balanços que_ tenho recebido
aparentemente estão.
O .SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - São lucrativas?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- A ALGONORTE ainda
está em fase de implantafiãO. No seu projeto está descrito que sua implantação levará o
período que for necessário; tanto é que o período que temos de carência é exatamente o
período de sua implantação. A ALGONORTE é uma empresa que ainda está em fase
de implantação.
_ O SR. RELATOR (Dirceu Caril.e iro) - Creio qtie essã parte referCntC a'
1992 jã ficou mais clara.
·
Quanto a 1991. ainda para uma visão m_ais c!ara,. gostaríamos de ouvir de
V. sa alguma coisa a maiS desse periodo, época em que foi a primeira etapa de sua
participa~iáO.

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- Exatamente.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. sa poderia precisar um pouco
melhor a que~tão dos fluxos de recursos desse nerinrln ciP: tQQl?

O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA- V. Ex" diz da intensidade
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- É. Os quantitativos, áS fo"r:inas, as·
origens e os destinos desses recursos, coisas dessa natureza.
.
O SR. NEffiiVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Os destinos de 1991 era
exatamente p.a elaboração dos diretórios municipa" da escoll;ta dos ~~dJdatqs, P,ÇJ~
deslocamentos, das reu.=niões, ho~· .- po. r _exemp tenho _aqui. nos rpeus documen.tos
comprovantes de diárias em ho is que pagáv
s - _e .combqstíveis. Em 1991, era
exatamente aí, o recurso era isso A.origem d
urso era! a mesma de 1992, s6 que êril
dos recursos?
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1991 o. recurso vinha com menos intensidade. Eram recursos para pagar matéria de
jornal que. tinha criticado o partido ou um çandidã.to-do partido, cois_a: nesse sentido.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Quanto custava uma matéria dfssa
natureza?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Hoje, uma matéria paga de
meia págfu~- lã em Rondônia, está numa faixá de 3.000 a 3.500 dólares, porque, vejàm
só, não sei se os jornais do restante do País adotam a mesma medida, mas se se pedir,
em Rondônia, para Publicar um<> :natéria dizendo que aquela matéria é da minha
empresa e coisa e tal, eles têm um tabela; quando se diz que se trata de matéria política,.
aí eles têm uma outra tabela cinco vezes a mais do valor do que seria a tabela para
empresa.
O sR.· _RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nesse sentido, como o Senador
Ronaldo Aragão repassava esses recursos para V. S no periodo de 1991?
O SR. NEffiiVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Era também da mesma
forma. S. Er- nos repassava através de dinheiro mesmo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Dinheiro vivo. E o Senador
Ronaido Aral!âo nunca teria comentado a origem desses recursqs com V. 8 3 ?

-o SR. NEIRIVAL RODIÍ.IGuES PÉDRAÇA • Não. Mesmo porque eu
nunca_ o perguntei. Não h~ essa in~idade para eu o perguntasse. ~e on~e ~am. esses
recursos. Porque. para mim, também não i,mponava de onde vma; o que ~rtava,
para nós, era ·a objetivo do atendimento aos nossos_ candidatos e ao posso partido.
. . ..
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em Rondônia existe muita
atividade de nar.cotráfico devido à proXJ.·rru.·d.ade. com a Bolívia?
O SR.. NEIRIVAL ROD.RIGl!ES PEDRAÇA • Eminente Senador, sou
filho de Rondônia, nascido em Porto Velho e me criei lá; cursei a Facul~~ _de
Econ~ em São Paulo e, postêrionnent~ retomei ao meu Estado, e é uma C:Oísa qúC
se fala muito no Estado. Mas desconheço isso. Comenta·se. Inclusive, t~emos uma
Deputada que chegou ao absurdo d~ d~er que 90% da população vívia à margem do
comércio de drogas. Ofende-me prOfundamente saber que uma Parlamentar do meu
Estado, uma ·conterrânea- pois são poucos os filhos de Rondônia-, disse que 90% da
população vive em torno dessas atividades.
·
Pela proximidade de Rondônia com a Bolívia, pode ser que exísta esse_.
comenta-se lá, mas eu não conheço.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) --__ Houve inclusive reportagens
nacionais nesse sentido.- Há alguma suspeita de que algumas correntes políticas ou
políticos utilizem algum recurso dessa nature_za?
_
O SR. NEIRIVAL RODRIGliES PEDRAÇA - Excelência, eu desconheço
se algum grupo político usa esses recursos para atividade política. Pode ser que,
isoladamente, um ou outro candidato utilize isso. Mas é muito difícil responder a essa
pergunta porque é uma pergunta difícil. Penso que a Polícia Federal tem melhores
condições para resoonder a isso.
_ . -·- . . .
_,
r
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro). Esses 100 mil dólares que v. s•
I
precisou mais ou menos, no ano de 1991, eles foram todos movimentados nesse ano ou
ficaram restos para 1992?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA. No período de 1991 nós
'
movi.t;nentamos, apro~adamente, IS~
.. m toda ~ q~al_ ~er atividãde política. sempre
se dCJXam alguJ;IIas coiSas para pagar no no postenor. E ou, sempre fica, assim como :j.._
ficou, também, o de 1992.
[
O SR. RELATOR (D ceu Came1r
• A ALGONOR1E recebeu
empréstimo para ser utilizado dura te a implan -o, sem prazo determinado para
prestação de contas. ou co1sas dessa atureza?
~
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O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA • Excelência, eS.e-Í'roj~;o
ALGONORTE encontra-s_e na SUDAM. A fase ~e implantação é determinada para
todos. CiiõU~Se essa linha de c~édito d~ SUDAM como um incentivo, ainda na época em
que se precisava habitar a Amazônia. .
.
.
-Então, há empresários de São _Paulq que têm· projetas da SUDAM
investidos em Rondônia que, quando verificamds, conStata-se que nada existe. Eles só
pegaram o incep.tiyo fiscal _e nunca atuaram. Hoje, algumas pessoas, que estão
acreditando no Estado de Rondônia, que são de tá, estão buscando esses TCCUI'SO$ da
SUDAM, que é um incentivo para o desenvolvimento do meu Estado. ·
Esse projeto, essa linha de como é definida, é a própria SUDAM, e ela
estabelece que o período de implantação será igual ao de carência. Se você levar 10 anos
para implantar o projeto, terá 10 anos de carência para começar a pagá-lo.. Agora, tudo
é recurso que deverá ser pago.
. --_.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· Finalizando, ainda uma indagação.
Sobre a Associação, como membro do Conselho e tal, por que a Associação demora
tanto a prestar contas dos recursos c:tue recebe? Não cum_pre os prazos legais~
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - V. Ex" jã verificou como se
presta conta dessas subvenções sociais? É praticamente um absurdo o modo como se
presta coma disso. Só se tem que escrever lá e dizer que gastou isso e aquilo, e p.t.
saudações.
,
Não fizemos isso e,mtamente porque o recurso oriu11do da subvenção
social foi aplicado no mercado financeiro e levamos dois anos para gastar aquilo que
deveria ter sido gasto em dois, três meses. Quer dizer, na implantação, os resultados das
aplicações vinham para pagamento de médicos,· de odontólogo~ -~e faxinc_iras que
limpavam a Associação, de vigias do património da Associaçâo, do aluguel do imóvel
onde a Associação é estabelecida hoje.
_
_,
Então, por isso que não se prestou contas, porque ·era -necessário g3star o
dinheiro piimeiro, senão prestaríamos contas al?enas do que se gastou naquele período.
Portanto, entendíamos que a le1 era exatament~ para que se prestasse
contas quando o dinheiro exautisse, quando terminãsSe tudo. Mas, depois, as contas
foram prestadas exatamente porque houve uma exigência. Tanto é que, quando foram
prestadas as contas, ainda existia _um pequeno recurso.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- E, nesse caso, pode-se depreender
que o recurso era muito para a Associação ,gastar em tão pouco tempo.

,....
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O SR. NEIR.IVAL RODRIGUES PEDRAÇA Falei aqui, recentemente,
que o dinheiro, quando chegava, era para ontem, a despesa já estava paga. Então, não
dava para aplicar esse dinheiro exãtamente por isso.
Engraçado que os candidatos já sabiam quando o dinheiro chegava, e eu
não tinha nem como dizer: "Ah, não recebi o dinheiro". Eles diziam: "Nã~ eu já estive
com o Senador e o Senador disse que já estã com voe!"!
Então, eu tinha que pagar, não dava para aplicar, Excelência!
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- V. 5' também jã falou que ficara
um débito para anos posteriores. Em nenhum l]lOmento houve saldo de campanha, em
todas essas de que participou?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, não houve saldos, e
sim débitos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Dentre as contnbuições, que V.
sa também diz que não sabe de onde vinham, mas fazendo parte da Associa~o. em
algum momento a Associação contribuiu fipanceiram~nte para essas campanhas?
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Olha, em nenhum
momento, de nenhuma fonna a Associação cohtribuiú r.om recursos para a nossa
campanha política; em nenhum momento, não que eu saiba.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Os veículos também de que
dispunha chegaram a ser utilizados eara a campanha?
.
O SR. NEIRIVAL RODRIGUES PEDRAÇA - Não, porque alocãvamos
R

veículos. Nossos veículos de campanha eram alugados.

.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Era o que eu tinha a pergnntar.
O nobre advogado?
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAES- Estou satisfeito, não
tenho perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Bem, encerra-se, então, o

depoimento de

v. sa.

-

-

-

Não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro cn~rrac:lo o
depoimento da testemunha NeirivafRodrigues Pedraça.
Antes, porém, solicito que aguarde na sala da Comissão, por

,.

aproxim_adamcnte 30 minutos, para assinar o depoimento, de acord.9 com o art. 216 do
CPP, Código Penal.
Vou dar um espaço de tempo de cinco minutos para-chamannos a nova
testemunha.
m~
5
Fica suspensa por//
os a reunião.

I \_,_..--
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está reaberta a reunião.

Dando continuação aos trabalhos; a Presidência solicita que seja
convidada a próxima testemunha, Sr. Williams Pimentel, para tomar assento à mesa.
Passaremos, agora, à qualificação da testemunha, conforme preceitua o
art.

203 do Código de Processo Penal.

Por gentileza, seu nome completo.
O SR. WILLIAMS PJMENTEL- Williams Pimentel de Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Idade?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- 32 anos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Estado civil?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Casado.
O SR. PRESIDENTE (Magno-Bacelar)- Residência permanente?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Rua 9, quadra 13, casa 38, conjunto
Samaúma, Porto Velho, Rondônia. CEP: 78916400.
O SR_. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Prqfissão e lugar onde a exerce?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Funcionário público. à disposição da
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Gabinete da Deputada Lúcia Tereza.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O depoente é parente do
Senador Ronaldo Aragão? E em que grau?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Nenhum parentesco. Sou filho de
Rondônia, nascido no Estado de Rondônia, antigo Territ6rio do Guaporé.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar~- Tem relações de amizade íntima
ou inimizade capital com o Senador Ronaldo Aragão.
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL -Não, amizade íntima não. Conheço o
Senador. É do meu relacionamento, mas amizade íntima não tenho.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Neste momento, vamos tomar o
compromisso da testemunha, que se compromete aqui, nos termos do art. 203 do Código
de Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer a verdade do que souber e do que lhe for
perguntado.
_
_
_
_ _
_
_
Feito o compromisso, já assinado, a Presidência advene que cabe ao
ilustre dc_poente - que a lei obriga o juiz de um processo a advertir toda e qualquer
testemunha, por mais respeitável que seja - dizer a verdade e somente a verdade, sob
pena de ser processado e conder~ado por falso testemunho.
Essa é a imposição do Código de Processo Pega] perante o juiz. Fica
advertido o depoente que, nos termos do 3!1. 342 do.Código Penal, que diz o seguinte:
11
Fazer afirmações falsas ou negar ou c&.l_ar a _verdade como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete de processo judicia], policial ou
administrativo_ ou cm juízo arbitral, pena; reclusão de um a tiês anos e
multa de 2 a 6 mil cruzeiros".
PassamOs a argüir a testemunha.
Tem a palavra o nobre Relator Senador Dirceu Carneiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Sr. Presidente, ilustre testemunha,
demais panicipantes desta reunião:
A ilustre testemunha foi Um dos fundadore.'i da Associação Beneficente J.
R. Aragão?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, senhor~ não sou um dos sócios
fundadores não. Fui integrante após a sua fundação. _ __ _ __
__ _
/
O SR. RELATOR (Dírceu Carneiro) - Em que época começou a
participar dela?
OSR. WILLIAMS PIMENTEL~ Da Fundação, participei em 1990.
:
O SR.~REIATOR
(Dirceu Carneiro)- 1990.

i/
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O SR. WILLIAMS PJMENTEL- Associação. Em ~990.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E qual a sua motivação para
participar da Associação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Sempre fui um homem de caráter
filantrópico muito grande, pertenço a várioS clubes, sempre colaborei, sempre ajudei.
Em relação a esse projeto da institui~o que presido, com m~ito orgulho,
fui convidado por um grupo: de senhoras para assum1r o comando e o assumi.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Não entendi bem, V. sa falou que
tem habitualmente atividades filantrópicas. . _.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - V. E:xB perguntou por que entrei na
instituição. certo?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Isso.
O SR. 'WILLIAMS PIMENTEL - Sempre tive o hábito de colaborar com
as pessoas.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Pois não.

,)
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL_- ~_açhei que entrando na instituição,
presidindo-a, eu poderia razer_--um trabalho m~!~ amplq! mais _direcionado, mais
organizado.Ivfinha intenção foi essa.
___
_
.
_
_
. _ -.
-0-SR. RELATOR (Dirceu -carneiro) - QUai o seu i'el3.c:ionamento com o
Senador Aragão?
_
-~-_ _
_
O SR. WII,.LIAMS _p_IMENTEL _- Conheço o Senador, mas não tenho
intimidade com S. Er.
O SR. RELATOR (Dítceu _CáinefrãJ;: E co~ outros familiares do
Senador?
O SR. WILLIAMS PIMENTE~ - CoilheÇÕ-os- tãinbém; alguns participam
da instituição, são colaboradores, mas extremamente em nível profissional de
colaboradores da instituiÇãO.
- - - _ --- -_ - _
- - _ _ _0 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) _-v. s~~· Podeila aecii:i:tá--los?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Rosane Maria Aragão Melo, que é irinã
do Senador; Marinho Melo, que é casado com a Rosane, que participa também,
colabora com-a "instituição.
_
__,_
.
_ .
·
Esses dms são os que atuam~ os que paf1icipam ~_cçl_aboram. -,---- _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) _- Ternos utha. lí~tª'. de pessoas e
gostaríamos que V. S~ apont~se se conhece e se s_ão pare-ntes do Senador.
'
Já se refelj!J_~ B.<?S.a:I!~ Maria Aragão Melo, não? _
_·
_
O SR. WILLIAMSPIMENTEL-Sim, senhor.
_.c
O SR. RELATOR-(DirCeu C'!rhefro)- frrilã do Serladoi,-não é?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Sim, senhor.
.
O SR. ~TO~ __ (ºirCeu_Carp:eiro)- José Mário do Carmo Melo.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL·- Casado com Dona Rosane. _
o- Slt. RELA~R (Dífceu Carileira)-- Josivando do Cãirno Melo. __ .. _
cfSR. WILLIAMS PIMENTEL- Colaborador da instítiifçâO;-inas- CSte não
tem parentesco com o Senador.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Parente de José Mário?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não sei precisar.
.
O SR. RELATOR_ (Dirc_eu Carneiro)-: B.osª~;~gela Aragão Silva.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - CplalJ:graç!o_ra. dª' Jrisüt_uição. __ _
.. _ --~ -·.
O SR. RELATOR (Dirceü.Carneiro)- Te}n parenteScq com o Senador.
O SR. WJLLIAMS PIMENTEL -Tem, sim; Senhor-. E irmã do Sena or.
Essa vai eS"ptifãdicamente à insfítuição: Té_m_·_ in'ais'de um ano que não apareéeif' • ·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro;- Luiz Gon~aga da Sil-.;a.. - '.
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL- É colaborador..
O SR. RElATOR (Dircel:l __ Çameiro) _-: Ele tem p?r~ptesco _c_om a
Rosângela?

'

'

'

O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·-Tem, sim, senhor. Écasado_coqJ eía. _

0 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Caronna-Souza -da ~ilvaJ~._ .__ . .

O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Colaboradora.
·
O 'SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Tem parentesco com o Luiz
Gonzaga?

Rondônia.

"

O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, senhor.
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Apárecido Sebãstião de Lima?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~ Colaborador. Empresário.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Tem parentesco com.os demais?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Cóln Rute Maria M. de Lima?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Tambêrn não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro).- Ernane Barros-_de Lima filho?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~ Colaborador. Não mora mais em
O SR. RELATOR (Dircc=u Carneiro)- Marilei A.J~es.Mor~eiro?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Colaboradora, também, sócia

fundadora.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) --Tem pareritescb1
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, senhor. Que eu rne lembre, não.
O SR. RELATOR (Dirceu_ Carneiro)~ Vanderlei Cândido?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Colaborador.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Francisco' Sales de Oiiveirã?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Colaborador.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ Zorando Moreira de Oliveira?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Ex-Chefe da Casa Civil do Estado de
Rondônia, do governo anterior, colaborador.
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b SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Piacilino Luiz Marcon?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Ex-O.,putado Estadual, colaborador.
.
O SR. RELATOR (Dficeu Carneiro) - Que cargo V. sa ocupou na
Assoctação e em que época ?
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Só ocupei o cargo de Presidente, até
hoje. Entrei em 90, como_ Presidente, e até hoje sou o Presidente.
.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Foj indicado, como V. sa. se
refenu, por um grupo de senhoras. Ligadas à D. Sueli Aragão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)'- Ligadas à D. Sueli Aragão.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Sim, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Algum outro membro da Diretoria
teve esta mesma indicação, estas mesmas ligações?
·
O SR. MLLIAMS PIMENTEL- Eu não sei precisar, Sr. Relator porque
eu fui Convidado pelas senhoras. Qu~nto aos de_~ais, eu não sei.
'
O SR. RELATOR (D1rceu Cani.eJro)- V. sa. acumulou ou acumula mais
de um cargo na Associ_ação'?
,..,
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, senhor.
.. .
.. .
O SR. RELATO.R (Dirce. u Carneiro) -. E esta prática é c.omum
acumular cargos, na instituição?
_ __
_
(/
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~Na instituição? Não, senhor.~
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O SR. RELA10R (Dirceu Canleiro) ·Existem alguns que são membros
do Conselho e também são membros da •..
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • Houve uma falha dessas, mas que foi
corrigida.
O SR. RELATOR (DirCeU Carneiro). • A quem se referia ci falha? O SR. WILLIAMS PIMENTEL- À Tesoureira.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~A Tesoureira cit8.da aqui .•.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não é mais Tesoureira.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- O nome dela, por gentileza?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Rosane Maria Aragão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Que período foi ?
_
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- De 90 a 92.
~
~
O -Sit RELATOR (Dirceu CarneirO) - Quero fazer urna interrUpção na
in~a ção da presente testemunha para requerer do Sr. Pr:esidente d_e~ta Comissão o
de sito, os documentos apresentados pelo dep~ente antenor. Ele exibiU docurn~ntos,
i armou a Comissão que os trouxe para conhecimento da mesma, para o depósito da
Comissão e não visualizamos a disponibilidade desta documentação n-a mesa. Portanto,
quero requerer, Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENTE (Magno Baeelar) - A Presidência jã havia
determinado ao Diretor da Subsecretaria de Comissões que solicitasse do depoente
Neirival, a apresentação dos documentos e que as complemente quando julgar
necessário e conveniente.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Está certo. Parabéns a V. &-.
Portanto, os documentos ficarão à disposição da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Quem pede desculpas, agora, é a
Presidencía, por ter interrompido.
Retornemos aos trabalhos.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. sa conhecia a diretoria anterior à
sua chegada?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Conhecia.
o SR. RELATOR (Difceu Carneiro) - E essas pessoas, aJgumas delas
tinham parentesco com o Senador.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Tinha. A antiga presidente, a que me
antecedeu, era D.Sueli Aragão, e~osa do StmadorA
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. sn, então...
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Eu substitui Dona Sueli Aragão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- ... é linha de sucessão direta dessa
diretoria anterior. V. sa conhece membros do Conselho Deliber:ativo que presidiu essa
eleição da diretoria da qual o senhor é presidente?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não me lembro, Senador, porque foi em
1990. Não me lembro agora. Teria de ver os a!_!ais dos registres da instituição. Procurei
me limitar à documentação, para subsidiar o meu depoimento, da administração da qual
sou presidente.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Perfeito. Mas a indagação se refere
às circunstâncias em que v. sn chegou a sê-lo.
=
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O SR. WI~LIAMS PIM_ENTEL- .~~o ent~ndi,_ e:ritãÓ, ~ ~qa pergunta.

. _ O SR.. RELATO:R (Dirceu Came1ro) - A mdagaçao se refere a um
esclarecJmento
das cJrcunstânc.'".'. d.. •. com.o.V. s.a chegou à di.reça.·o. . como.foi
qu.ais os
componentes do Conse!l1o D~liberativo qu_e decidiram pela sua...
--- --~ __ o

/
.

/

grupo de senh~!~· WILLIAMS PIMENTEL • Já l~e respond:, emine"Celator. Um~
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O SR. RELATOR (DirceU CameiroJ-Sim. Essa já está. .. -O SR. WILLIAMS PIMENTEL - ,_um grupo de _senhoras, colaboradoras

da instituição em decorrência da ausência da Dona Sueli Arag~o para a disputa de
Deputada Federal, eu assumi a presidência da instituição. E, de lá para cá, todos os
documentos e os atas estão aqui para qualquer pergunta que V. E>f'venha a fazer.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- As vezes, antes de homenagear os
monumentos da guerra, é bom _saber as causas da guerra.
No momento de sua entrada, V. &8 não tem lembranças de pessoas
·
participantes do conselho.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, não me recordo agora. Poder-lheia infohnai", mas não me recordo.
.
O SR. RElATOR (Dirceu CarneirO) - Quando· V~ $ 8 assumíu- essa.
presidência, onde ela funcionava?
·
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Ela tinha saído de outro endereço e
estava funcionando, provisoriamente, na Av. Rio M?deira, 3001.
O SR. RELATOR (Dirceu -Carneiro)_- _Esse_ endereço tinha alguma
identidade com...
·
_ _____
_ .
__ _.
_
_
___ ~
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Tinha, era a residência da dona Sueli.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E o_ endereço anterior?
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- O endereço anterior, se não nie falha a
memória, era na rua José Bonifácio.
.
_.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ Em que data mudou-se para a Av.
Rio de Janeiro?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Mudou-se eni meados de 1gg1:·
O. SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -:Que atividades a Associação
desenvolvia em 1990?
- - - -0 SR. WILLIAMS PIMENTEL - Pelos relatórios que _temos- -e pelo
trabalho desenvolvido, fe:a-, distribuição de cadernos escolares. de serviços médiCl;>s, _
também de colaboradores, fez consultas, entregou algumas cestas básicas, algumas
redes também, cobertores...
. . _ -, _ __ _
_
_0 SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E!iSes cadernos escolares de onde
provinham? Eram adquiridos com recursos da Associação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, eram feitos __ em gráficas em.
Rondônia, porque-inclusive erain pagos cóiD Os próprioS recUrsos,da-AS:SõCiação.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Já haviam as subdir~torias nesse
perfodo?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Não. As suhdiretorias"foram· criadas com
os recursos liberados do projeto em 1991.
O SR. RELATOR (DirceU Carneiro)- O ençlereço da RuaJo:$é :Sc;mifácio
é anterior à sua qhegada?
,.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·E.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Era Um prédio alugado, era uma
residência. ..
O SR. WILLIAMS PIMEN'iEL - Não sei precisar com detalhes, porCtoe,
na época, assumi a instituição e fui dando prosseguimento ao futuro, ~o que- estava para
trás não procurei me deter nos detalhes. E não me lembro disso._
- __ - _-0 SR. RE~TOR (Dirceu Carneiro) - Qual a origem ·dos recursos que
--~
mantinham a Associação em 1990'?
_ _
O SR. WILLIAMS PIMENTEL Em 1990 teve uma subvenção social~
liberada, parece-me que de 496 mil e poucos cruzeiros.
('

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Eram recursos do Ministério?/) '
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL Não. Eram recursos do Conselho
Nacional de Serviço Social. Deles, devidamente prestaram contas e homologaram a
M

prestação de contas.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneirq) - O Senador

costum~va

oferecer

donativos, ou recursos, ou COf:!tribuições periódi~s ou esporádicas? O SR. WILLIAMS PIMENTEL. Não. ·
-O §R. RELATOR (Dirceu carneiro)_--: Qual a participação do Senador nas
atividades da Associação?
.
·
Q_

SR. WILLIAMS PIMENTEL - O Senador Ronaldo Aragão, por· ser

médico, era um homem q_ue mantinha cantata conosco visando orientar-nos, auxiliar-nos
nos trabalhos de prevenção à saúde. Esse trabalho de prevenção na área de saúde era o
carro-chefe da instituição: trabalho de prevenção a verme, prevenção a AIOS, a doenças
sexualmente transmissíveis, prevenção a desidratação, a cólera, traba_lho de_ prevenção e

respeito ao deficienfe- - físico com cartilhas educativas feitas mensalmente.
Periodicamente, a todas as pessoas que eram atendidas na instituição esse material
ilustrativo e infoimativo, esSas cartilhas· eram entregues. O pediatra entregava a dieta
para as mães, auxiliando na questão da desidratação, prevendo a: q·ueS:tãõ da diarréia.
Nesse trabalho o Senador nos orientava.
O SR. RELATOR (Dirceu Càrneiro) - V.

cartilhas?

s• pode- nos fazer chegar as

O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Perfeitamente.
O SR. RELATOR (Dirceti Carneiro) - AJgUma outra autoridade ou

instituição colaborou com a Associação nesse período?

O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Pessoas colaboravam, se :proQtificavam,
por exemplo, para os trabalhos de final de seman!i das unidades móvetS. As vezes o
coordenador áa Fundação Nacional de Saúde mandava um colaborador, o prefeito da
capital mandava. Houve a colaboração de outras pessoas.
O SR. RELATOR (Di~eu Carneiro)- Do po_~to_~e vista_ da prestação de
serviços?
O SR. WILLIA~-~ P~MENTEL- Da pre_stação de s_e_rviços.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E do ponto de vista financeiro e de
·
coisas dessa natureza?
O SR.WILLIAMS PIMENTEL ·Não, senhor.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Não houve. De que bens a
·
Associação dispunha, em 1999, quanºo V. sa assumiu a presidência da mesma?

O SR. WILLIAMS: _PIMENTEL - A Associação d~spunha de uma
ambulância, de uma Caravan,_ que existe até h()je; dispunha também de uns móveis de
escritório.
· =
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Conhece V. Sa as circunStâncias em
que ocorreu o roubo na Associação?

O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Não. Não foi na minha gestão.
O SR. RELATOR (Di~ceu Carneiro)- Foi antes de V. ga assumir?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • Foi antes.

I

;

.
. O SR. RELATO~ (Dirc~~ Carneiro)_- Tem V. ga conhecimento de que
fOI dada ·quezxa ou se houve reg:tstro pohc1al do ocorndo?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL-- Ouvi- álguma coisa, em determinada
- .'(
ocasião, ou seja, foi feito sim.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E, em se tratando de bens da
,~
Associação, V. sa não se interessou em .saber se poderia resgatá-los? Eles não lheL
fizeram falta. como presidente da AssoCiação dali para a frente? Eles foram
substituídos?
•I
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~ Fazer falta Semp_f!: _faz, _eminente
Relator. Vou só contar um episódio. A instituição recentCmCnte;em dezembro, sofreu
um atentado à bala. Um morador O~ um prédio ao lado, atirava para fora de sua janela e
furaVa as caixas d'águã ·da entidade. Eu, ~mo 2residen_!e da__entidade_, pedi yerlcia
técnica. Foi feito- um laudo, foram tiradas fotografias. Falei Como o Secretário de
Segurança a respeito. Ele tomou a aútar, porque soube que havíamos tomado
providências a respeito. O Comando de Operaç6es Especiais da Polícia Militar esteve lá,
com co!ete à prova de bala! visitou os moradores _e não descob?u quem foi Falei com o
se-cretário, faJei com o Comandante da PM, fale1 com um maJor da PM, que é do meu
Clube de Lious, meu ainigo, e nenhuma providência foi tomada. O último atentado foram quatro~ nem registrei mais ·ocorrência, nem tive a preocupação de registrar. Mas
os três outros estão todos registrados aqui. Esse atentado foi depois de todo esse
processo de difamação da instituição.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. 5" então nao se interessou em
saber se poderia reaver aqueles bens, nem em saber auais os que foram roubados?
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não; isso cabe ao presidente anterior e

nãoamim.

- ,

O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- V. sa encontrou Ou elaborou algum
plano de arrecadação ou aplicação de recursos para a Associa.ção?
O SR. WILUAMS PIMENTEL- Diversos.
.
O SIL RELATOR (Dirceu Carneiro) - Diversos? V. s·a poderia precisar
melhor isso? Uma vez por ano? Uma vez por mês? ·

O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, fazíamos pacotes de projetas.
Pacotes, por exemplo, para a área de corte e costura, para a colaboração para pegar os
meninos de rua para fazer artefatos de concreto, material com .cimento, em convênios
com órgãos da J?fefeitura. A prefeitura do Estado tem uma fábrica de concreto.
Fazíamos convêmos, projetas, para que viessem os recursos para que qualificássemos
esses menores abandonados.
O SR. RELATOR (Dirceu Carileiro) - Qual prefeitura?
O SR- WILLIAMS PIMENTEL- Prefeitura da Capital.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- E receberam os recursos?
O SR- WILLIAMS PIMENTEL - Não. De todos os ~rojetos que demos
entrada, recebemos um único recurso; e foi com ele que a institrnção se manteve ao
longo desses anos, de 1991 para cá.
·
- · ··
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) Oriundo de onde'?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Do Ministério do Bem-Estar e Ação
Social, devidamente registrado na declaração de Imposto de Renda da Instituição, no
ano legal segUinte de 1992
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E V. sa trocava idéias com o
Senador Ronalclo Aragão a respeito da Associação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL -lá· respondi a essa pergunta, ou seja, o
relacionamento do Senador dentro da instituição, as nossas conversas eram sobre o
trabal_ho médico. A orientação que o Senador dava era com relação ao trabalho de
saúde preventiva. E isso eu acolhia com o maior agrado e bom gosto, porque o Senador _
era uma pessoa muito competente na área médica.
O SR. RELATOR (Dirce1,1 Carneiro) - V. sa teria_ alguma reserva sobre
outras, ou seja, não acolheria outras se lhe fossem oferecidas?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL -Tranqüilamente. Se__ ele me tivesse
proposto qualquer coisa ilegal, eu teria sim.
- - ---_
O SR. RELATOR (Di r c u Carneiro) - Em que circunstância foi realtzapo
o projeto encaminhado ao Ministério o lkm-Est
ial. O s_enhor poderia precisary
p
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O SR. WU...LIAMS PIMENTEL- Não entendi sua pergunta.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em que circunstância foi realizado
o projeto encaminhado ao Ministêrio do Bem-Estar Sbcia1.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Vou procurar responder dentrO do que
entendi. Numa circunstância de tentar ser liberado o recurso para- o projeto que
tínhamos de expansão de unidades pelo interior e para compras de unidades móveis ou
odontomédicas. Na circunstância de fazer este trabalho.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E foi feitO qUando este trabalho?
O SR. WILUAMS PIMENTEL- Este projeto?
O SR- RELATOR (Dirceu Carneiro)- E.
O SR. WILLIAMS: PI'MENTEL - Foi feito no final de 1990, começo de
1991.
O SR- RELATOR (Dirceu Carneiro) - 90/91.
V. s• contou com alguma colaboração para encaminhar este projeto?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Como é?
O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO)-- lnfonnações... Contou _com -a
colaboração de alguém para realizar este projeto?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, sou técnico. Teriho entendimento e
conhecimento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. conhecia as disponibilidades?
O SR- WILLIAMS PIMENTEL- Conhecia porque. isso é publico.
. .
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E as fonnas também de retirá-las,
conhecia?
O SR- WILLIAMS PIMENTEL - Que formas?
O SIL RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quero dizer que não é tão público
assim, porque muitos parlamentares aqui desconheciam essas facilidades,
particulannente dessa verba que V. ExR fez um projeto bem apropriado e a retirou.
O SR- WILLIAMS PIMENTEL- Sil!', senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)_ - Então, não é tão público assim.
porque são coisas que passam às vezes reservadas: Gostaria de saber como V. sa tomou
conhecimento sobre isso?

sa
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O SR. WILLIAMS PlMENTEL-: ComO libeiãfO reCurso?
O SR. RELATOR (Dirci:u Cãtiff:iro) - Da exiStência- desse recurso

generoso e as circunstâncias da sua liberação.
O SR. WILLIAMS PIMENfEL - Não sabia que havia esse recurso
disponíVel.
O SR.-RELATOR (DirceUCarneifo)- Não sabia?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~Não, sabia que existia liberaçãQ de
recursos, tanto é que foi feito o projeto.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- E as informações chegaram-lhe de
que forma?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Como?
O SR. RELATOR (DirCeu Carneiro) - Essas informações de que exiStian1
certos recursos muito especiais que eram liberados também de forma muito especiaL
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - De forma especial... Não estou
entendendo o que o senhor está querendo perguntar. eminente Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu CarneirÇl) - Estou ·querendo saber como é que
v. sa tomou conhecimento.
--O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Sou funcionário púb_lico, eminê~cia. .Jªtrabalhei no SEBRAE na área de projetas: jã f · · etor administrativo de órgão; fui
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'" i- ??I.-Lchefe de_ gabinete da Secre!aria de lndús!ria_ e <:oJ!lé!ciO. Tenho ,um ce:to_ conhecimento.
Foi com base neste conheCimento que fm fe1to o proJeto para a hberaçao do recurso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E V. sa trouxe esse conhecimento a
partir do periodo que entrou; antes não ofereceu nunca este conhecimento à
Associação.
·----. --~,-:-·
-· ·· •
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- - Eu não era membro da Associação.
Introduzi o meu conhecimento técnico a partir do momento que assumi um espaço
dentro da entidade.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E ele continua se repetindo nos
anos subseqüentes.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não· se repetiu porque a Associação já
tinha recursos. Temós~alguns projetas pront_os e_ outros que estão em andamento para
futuras libCrações.
- .
. .O SR. RELATOR (D1rceu Carneiro) - Para o mesmo•.. O SR. WILLIAMS PIMENTEL-- Minisjério?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • E.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não só para este Ministério corno patã a
LBA, como para o Ministério da Integração Regional, para diversos Ministérios dentro
desses projetas que esto~-Ihe falan~o, da área_de cuid~r_de menor, de fazer lavanderia
comunitána, de fazer proJetas mclus1ve_ para Cl:lldar <!e VICiados, de dro~dos, nessa área.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Qual é a quantia solicitada neste
projeto?
_ _ _ ___ _ __
__ _ . ____ _
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • Qual projeto?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Qual a quantia solicitada neste
projeto que- teve sucesso?
_
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Oitocentos mil dólares.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiz:o)- OitOcentos mil dólareS.
Em que circunstâncias essa Associação rCCt:beu- õs reCUrsos; de que modo
· ·- - ·
- · · ·· - ' _ ·
recebeu? Apresentou projeto...
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Na conta bancária. O dinheiro foi
hberado_ pelo Ministério para a conta bancária da Instituição no Banco do Brasil do
Estado de Rondônia.
- O SR. RELATOR (DirceU Carneiro) - Ele baixou diligência algumas vezes
para complementar documentação, coisa dessa natureza; ou não teve embaraço algum,
foi fácil de retirar.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL-- Não foi fácil; o -projeto teve todo o
__
trâmite dentro do Minístério.
O SR. REIATOR (Dirceu Carneiro) - Sim; perfeito. Acho que deveria ter
mesmo. Mas, teve embaraço de baixar diligência, de complementar documentac;ão,
coisas dessa natureza?
O SR. WILLIAMS PJMENTEL- Não, s~nhor, nem uma vez; foi perfeito.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E quando a Associação recebeu
esse recurso?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Em agosto de !991.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Alguma vez V. 5:1 contou com a
colaboração do Senador Ronaldo Aragão para a liberação desses recursos?

.,
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL- O Senador, quando se tratava de certos
detalhes sobre os quais nunCa procurei me aprofundar, -era um homem muito ético.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como foram empregados esses
recursos?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Esses recursos foram empregados em

diversos setores. Em primeiro lugar, o carro-chefe é a questão da saúde, a questão
preventiva médica; em segundo lugar, teve a atuação na área escolar, teve a atuação na

área da cesta bá:síca," teve a compra na ãrea de cadeira de rodas. teve compras de
receitas de óculos, mas o gasto mesmo da atuação foi em cima de serviços médicos
odontológicos.
- _
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)· E V. S' tinha alguin embaraço na
aplicação desses recursos em relação a bens de capital?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • Não entendi!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. gatinha alguma dificuldade le@-1
ou teve algum embaraço em relação à aplicação desses rec;ur:sos em bens de capital? E.
por outro lado, V. ga sabia bem em que podia aplicar esses recursos?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL · Sabia, sim, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro}- E aplicou-os corretamente? E a
compra de bens de capital?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Apliquei, porque a compra de bens de
capital é prioritária tairiõém.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • É prioritária. Faz parte das
finalidades.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Sim senhor! Tanto é _que 6 património
todo da instituição está em petfeito estado de conservação e a toda _prova. Todo o
património da instituição está em nome da instituição e está à sua disposição nessa
relação que passarei a V. E,x3.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - É que a Lei n° 4.320, de 64, e o
Decreto D0 93.872, de 86. proíbem a aplicação desse tipo_de recursos em bens de capital.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Eminente Relator, todo o património da
instituição foi comprado com o intuito de colaborar com as atividade funcionais da
instituição. E eles estão à disposição da União. Só foram comprados objetos usados pela
União, pela Fundação de Saúde, pelo Ministério de Saúde. Então, por exemplo, não
compramos nada de passeio, nada de particular.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Os bens dessa associação foram
todos comprados com esses recursos?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Sim, senhor. Desta parte de 1990, que
está relacionada aqui e que vou passar às suas mãos; equivale a 200 mil dólares, já feita a
devida depreciação, de acordo como a contabilidade determina.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E por que ela não prestou contas
desses recursos nos prazos legais?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Eu achava que s_6 deVerià. prestar contas
quando o recurso estivesse acabado, zerado, tanto é que, enquanto não acabou, não
prestamos contas e nem pedimos mais também, porque tínhamos. .
_, _ ~--J-.
Era esse o meu entendimento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Essa dificuldade de aplicar os
·
recursos é advinda da onde? Por que não os aplicou durante o período legal?
. '
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não entendi não, nobre Senador!
o SR. RELATOR (Di u Carneiro) - v. não prestou contas pÓrque ' I
não tinha gasto os recursos. Por quê
~
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Exa_tamente, porque os recursos vinham
somando, vinham pagando as despesas da instituição e ainda não tinham acabado. O
meu entendimento era no sentido de que só se deveria prestar contas quando eles
acabassem.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ·- A associação teria recebido maís do
que teria condições de administrar, de consumir?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, senhor. Tanto é, eminente Relator,
que, em um determinado parágrafo, em um_dos itens da expressão in loco do Tribunal
de Contas ·da União, eles dizem que em toda a contabilidade da instituição está
registrada toda a compra do património. E que a instituição ... " a entidade possui um
sistema de controle patrimonial consistente, sendo todos os bens adquiridos e registrados
contabilmente". Essa foi a inspeção dos técnicos do Tribunal de Contas. in loco, quando
devassaram a instituição por urna semana. Eles não vírarn a documentação por
amostragem, e, sim, por totalidade. Tudo o que eles quiseram ver estava à dispos1ção
deles.
__
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E aquela observação daquele
inspetor regional que contraria esse...
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não tenho conhecimento.
O SR. RElATOR (Dirceri Carriéiro)- Não tem conhecimento...
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu carneiro) - ...de que ele fez uma correção a
esse relatório inicial e colocou-nas diversas observações que ela estava desviada de
função, ele fez um registro?
O SR. WR.LIAMS PIMENTEL - Esse relatório não é o inicial. Esse
relatório, ele tem que ser um relatório final, eminente Re13.tor. Eles estiveram na
instituição, inspecionaram, checaram todos os tipos de documentos que quiseram ver.
Ao final das contas, eles dizem o seguinte: " Conclusão do levantamento
de auditoria realizado: concluímos que a entidade, embora esteja inadimplente para com
a prestação de contas da subvenção social recebida, vem aplicando os recursos
regularmente, 'com transparência e Cl_lmprindo suas finalidades assistenciais, não
havendo indício de desvio".
Depois disso, a imprensa naclon-a] diVUlgou que a entid3de tinha sido
considerada, pela CPI , uma das duas corretas no Brasil. Agora, depois disso, está
chegando um outro relatório, do qual não tenho conhecimento, peço· até ao_ eminente
Presidente que passe às minhas mãos uma cópia, para que eu tome conhecimento disso.
Não tenho conhecimento desse segundo. Tenho conhecimento da inspeção in loco que
foi feita. Eles ficaram lã uma semana. Chegavam de manhã, iam almoçar, voltavam.
saiam, voltavam às 2 horas, ficavam até 6, 7 horas da noite. Não entendo...
O SR. RELATOR (Dirceu Ca:tneiro) - Não chegaram, então, ao sc;!l
conhecimento. proveniente da lnspetoria-Geral, essas considerações?
.
·
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, não chegaram. Não tenho
conhecimento desse rê'latório, eminente Relator.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Aqui está: "considerando o Ofictu
Circular n° I. Nessa comunicação aqui da Inspetoria-Geral, ela faz referência aos
balancetes, enfim, à vida contábif dessa instítuição e re&istra, nas suas constatações aqui,
um conjunto de irregularidades, que manda proceder a mvesugação sobre essas.
1
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não tenho conhecimento diss-o, não
1
tenho e já lhe informei. CYConhecimento que tenho é da inspeção in loco que foi feita,
onde está esse relatório que eles checaram e olharam toda a documentação:yle
,
escreveram.
f
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Dois auditores do Tnbunal de Contas da União passaram uma semana em
Rondônia, no período de 17 a 26 de novembro, olhando a documentação. "Embora
transpareça que haja interesse eleit<?ral na concessão desses be?~cios,_ não podemos
deixar de considerar que os serv1ços prestados pela. ~s~çmçao . sao de grand~
importância para a população,- em razão de que a asststencm méd1ca- do Estado e
deficiente. Porém, entendemos que se não houver uma continuidade desse trabalho, o
prejuízo para os cofres públicos será ainda
m.aior., pOI.·s tudo aquilo que foi adquirido
acabará sendo abandonado ou sucatead011•
_ _ _
_
Isso está escrito aqui no- relaiõiío; Cl(! -que tenho conhecimento, do
TtJ.bunal de Contas da União. Não tenho conhecimento de outro.
·
Peço a V. E,rt que me dê uma cópia disso para que eu tome providências,
para que eu justifique, corrija; não sei o que é.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Então, só para colocá-lo a par de
mais alguns detalhes, ao discorrer: ~ circu?Stâncias, aplicações e tal, o ins~tor afirma:
11
isso significa que os recursos foram canalizados não para atender as famflias carentes,
mas aos interesses da instituição que passou a dispor de um capital permanente da
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ordem de 218 mil dólares, corrCsporidentes a 49% dá seu ativo, enqUanto-dispunha de 51
do seu capital para continuar aplicando na ciranda financeira".

Mais adiante, também faz con_siderações ne;ss.e sentido e isso está
tramitando no Tribunal de Contas com o acolhimento das autoridades já expressas em
decisões de investigação sobre todas essas circunstâncias que, emb-ora- no seu relatório
não apareçam, nos anexos desse relatório acabaram surgindo.
O SR. VVILLIAMS PlMENTEL - y. &a jâ tem um relatório que é

totalmente o paradoxo desse outro. Aqui está falando, aqui fala tudo ao ·contrário. O_
recurso foi aplicado no mercado financeiro, nas contas da instituição, mas todos os rendimentos., todos os juros foram colocado~ em benefício da população carente.

Está escrito isso ·aqui.

O SR.. RELATOR (Dirceu Grrneiro) - E sobre tudo isso, são documentos
que estão tramitando, embora V. 5 11 não tenha conhecimento, mas aqui estão folhas do
processo. V.Sapoderá tomar conta...
_
0 SR. WILLIAMS PIMENTEL - O senhor poderia, depois, me passar a
cópia?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Não, tanto acjurcomo no Tnbunal
de Contas, tenha certeza de_que estarão à sua-disposição.
O SR. 'WILLIAMS PIMENTEL- Muito obrigado, eminente Senador.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nas folhas seqüentes, devidamente
autuadas no processo, está a_ processo da Sr' Ministra Presidente acolhendo as
conclusões da IRCE-MT, CESEX .1\IT, à luz do que dispõe a Constituição Federal, art.
70, parágrafo úniCo:
- Determino a adoção de providência sugerida nos autos,
promovendo-se, desde logo, por intermédio da sétima CESEX, o
encaminhamento de cópia do presente processo e anexos à CPMI do
Orçamento do Congresso· Nacional. Gabinete da Presidência. 07 de
janeiro de 9~
_ _ _
_.
..Está assinando Elvia Lourdeiro Castelo Branco
De modo que isso é algo que seria muito oportuno que o presidente da
&sm~iaçãd toma·st'é conhecimento e pto\litl!'n.Cias: · ·
··· ·
-- -,
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • Agradeço. Agradeço a sua preocupação,
·
eminente Relator.
.
/'J
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Essa sua demora de p~tação d~
conta era desconhecimento de azos lega· .
1
o--
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''"-4-"'L-1-f-::.....O SR. WILLIAMS PIMENTEL - É. Eu tinha Õ- entendimento, que
. repetirei, que se deveria prestar conta quando ~s reC1:1fSOS haviam se exa~rid.o._ _ ___ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carrieiro) - Quais os planos de expansão da
Associação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Tinha ~m projeto de expansão para
diversos municípiOs, para instalação de subdiretoria, com unia estrutura ·um poucomenor que a da capital, porque a estrutura de Porto Velho, onde fica a presidência, é um
pouco maior.
_
_ _ _ __
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Por que "tinha" um projeto? Não
tem mais?
O SR. WILLIAM"S PIMENTEL - O senhor acha que, diante de todo esse·
quadro que está montado, tem condição de se liberar mais recurso para continuar o
trabalho da instituição?
__
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Acredito que isso daí vai depender
das respostas que V. Ex:a der e convencer.
O SR. Wll..LIAMS PIMENTEL - Estou procurando responder dentro da
verdade, dentro do conhecimento que tenho para o senhor.
Acho que, hoje, praticamente inviabilizou a instituição.
-.
O SR. RELATOR (Dirceu Cameíro) - V. ga admite que não tem
condições de explicar essas coisas todas?
O SR. Wll..LIAMS PIMENTEL- Como explicar, eminente Relator?
Estou tentando explicar para o senhor.
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quem procedeu corretamente,
acho que pode explicar e convencer as pessoas de que procedeu corretamente.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Estou tentando, tanto é que estou aqui.
O SR. RELATOR (Dirceu Otrneiro)- E desistir dos intentos seria passar
o recibo.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, mas o senhor hã de convir,
eminente Relator, gue, por exemplo, esses recortes de jornal que falam que a instituição tinha uma contabihdade transparente e correta, que diversos jornais publicaram, que
estava tudo bem, depois publicaram tudo ao contrário. E hoje a imagem que fica não é a
imagem do bem, que foi a primeira, é a: imagem do mal, que é a última.
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Confesso para o senhor: não sei se terei forças psicológicas e técnicas para
continuar enfrentando, querendo ~dir a instituição. Não vejo isso.
-

Por mais que o trabalho seja de grande valia para a

popula~o,

que o

Tribunal de Cantas constatou, por rriais que a população de Porto Velho e de Rolim de
Moura e Cacoal seja atendida dentro de um padrão de limpeza por oficiais do Exército,

pessoas capacitadas, que a consulta demore quinze minutos, -onde o paciente tem
condição de conversar com o médico, o médico tem condição de passar uma recei~
explicar: "Olha, você tome este remédio, mas tome este chá compleme_ntar", eu não sei
se nós vamos ·ter condição.
_
O nosso trabalho, até com um pouco de modéstia digo isso para o senhor,
é um trabalho reconhecido pela população. A população gosta do trabalho da
instituição, se sente bem atendido, é atendida com limpeza, por pessoas educadas, p a i %
médicos competentes. Isso não sou eu quem digo, não. Não sou eu quem digo, eminente
Relator.
Não sei, depois disso tudo, qual será o destino da instituição, se o correto
seria devolver todo esse patrimômo que está em boa condição de uso, em perfeito
J
estado de conservação para a União, fazer uma carta para devolver para~Uiao, para
o Ministério, e o Mmistério fazer o que quiser; não sabemos o que será
i para
frente. Não sabemos. Sou sincero com o senhor.
c
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Que critérios definiram as cidades?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Fomos definindo o critério de acordo
com quadros estatísticos, somados aos da Secretaria de Edu~o, com outros quadros
da secretaria de Planejam.ento, tinha uma série de criténos. De :população, de
quantidade de Jeitos existentes na cidade, de_ guantidade de clínicas partJculares. Havia
uma série de detalhes técnicos, mas é por aí, como estou lhe fa1ando.
O SR. RELA10R (Dirceu Carneiro) - E também podia coincidir com
áreas de favoritismo ou de não-favoritismo eleitoral do Senador?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) -Teria algum critério nesse sentido?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL_- Não, senhor. A instituição atendia as
pessoas sem distinção de sexo, sem se preocupar se o indivíduo era preto, se era branco,
se era amarelo, se era índio, se era presidiário - a instituição atendia presidiários, que
saíam de um complexo e iam tratar os dentes na instituição, porque a Associação
Beneficente J. R. Aragão tem Raio-X, e os consultórios odontológicos do governo não
têm. Os presidiãrios chegam com guarda para seren;t atendidos por nós.
Então, como a gente vai pensar em uma questão eleitoreira?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E que uma outra personalidade,
que depôs um pouquinho antes, fez um certo relacionamento nesse sentido.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não. Em absoluto.
O SR. RELA10R (Dirceu Carneiro)- Também, por aí, indagação.
O SR. WILLIAMSP!MENTEL- Sim, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -' O senhor conhece o Antônio
Nascimento?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Muito pouco. Conheci Sr. Antônio
Nascimento por ocasião da compra das ambulâncias.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Bem. Quem era ele?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Senhor?
O SR. RELA10R (Dirceu Carneiro)- Quem é ele? ·
O SR. WILLIAMSPIMENTEL- O gerente. O ger.ente.
O SR. RELA10R (Dirceu Carneiro) - De?
O SR. WILLIAMS PI'MENT.EL ~Da DINASA, Concessionária Fiat de
Veículos, em Cacoal.
O SR. RELA10R (Dirceu Carneiro)- Está bom. E o Sr. Divino Cardoso
Campos?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não conheço.
O SR. RELA10R (Dirceu Carneiro)- Não sabe quem é?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro).:. Nunca ouviu falar?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, já o)lVi falar. Ê o ex-Prefeito de
Cacoal, é empresário eiil Cacoal. Já ouvi falar, _sim senhor. E um político.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Empresário de que área?
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parece-k ·

0 SR. WILLIAMS.PIME~L- Ah! Não" sei Tem unia loja que me -vende redes, camisa, cueca, calcinha. E um empresário lá.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Muito interessante.
Ao tempo em que foram compradas as três ambulâncias da DINASA, o /
património da Associação incluía algum veículo?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Já tinha.
_ ! ')
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Que veículo era esse? - -V
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Um gel branco, cedido à instÍtuição.
OSR.RELATOR(Di uCarne· o Cedido por quem?
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL- CidídO por uma pessoa em Porto Velho,
um colaborador.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Um colaborador. Quem era esse
colaborador?

O SR. WILLIAMS PI~~-~ o Dr. Lázaro, não me lembro agora o
seu nome completo. Esse gol era ·cedido à mstitmção.
_
O SR. RELATOR (prrceu Qirneiro)- O que ele era? Era médico? O que
era o Dr. Lázaro?
O SR. WILLIAMS PIMEN1EL- O Dr. Lázaro era um colaborador da
instituição. A instituição é respeitada, eminente Relator; é uma institui~o respeitada, é
uma instituição que funciona. As pessoas passam; quem entra na instituição vê - pode
visitar todos os consultórios- o padrão-de limpeza,-o salão de cursos de corte e costura.
A instituição é uma instituição aberta.
__
_ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E que outt:os veículos ela tinha
além desse cedido?
_
-~
---- -- - _, __
_
O SR.-WILLIAMS PIMENTEL- Tinha a ambulância Caravan. A caravan
de 1990, mas teve um erro no p3trimônio, eni que esses dois veículos não constaram do
património. Houve um erro. Já tinha.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quais oS dois veículos que não
constaram?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- A Caravan, a ambulâf!Cia Caravan,- que
eu lhe clisse que, em 1990, quando assumi, já existia. ·
__ .
.- _
O SR. RELATOR (Dirceu ~meiro)- Já existia.
O SR. WD..LIAMS PIMENTEL - E o gol, que foi cedido.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Esse gol foi cedido por doação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Por doação.
_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Por doaçãcr.
O SR. Wll.LIAMS PIMENTEL- Por termo, sim, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Termo de doação?
O SR. Wll..LIAMS PIMENTEL- O Tnbunal de Contas, quando esteve na
inspeção, in loco, tirou fotocópia desse documento-e-o levou.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E esse doador, -que-atividade tem
em Porto Velho?
O SR. Wll.LIAMS PIMENTEL - Acho que ele nem mora mais em Porto
Velho. Acho que ele é dono de gráfica- não sei direito -lá.
O-SR. RELA.TOR (Dirceu Carneiro)- Dono de gráfica?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- É.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro} - Era dono de gráfica em Porto
Velho?
O SR. WILLlAMS PIMENTEL - Dono de gráfica, não sei se em Porto
Velho ou em Cuiabá. Não sei direito.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- O "doutor" que V. Ex- falou referese a que título?
_
.
'
,
O SR. WILLIAMS PIMENTEL · Como?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ DoutOf em quê? Doutor em quê? ~: .
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~ Acho que era economista. Tenho a
I
impressão. Não sei direito precisar.
__
_ ~ _ -"--- . _ _ - .(
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Houve alguma deliberação sobre a / 1
compra de veículo, tipo, marca, pagam-ento, entrega, processo licitárrio, coisa dessa , ·
natureza, antes da solicitação de propostas ás concessionárias? . ; ·
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Houve. Houve cotação de preços.

Houve pesquisa de mercado, onde foi constatado que a ambulância da Fiat ~a mais
barata que a da Chevrolet, da Ford, tanto é que_ o :ereço da Fiat era o mais barato.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Havia uma preferência definida já

poressevcfculo?

_

___ __ ___

__

, _ __

_

_______________ _

O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Estou concluindo a sua pergunta. Com
base na questão do preço. A instituiçãq -sempre_primoU pela questão de preço.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como as_ propostas foram
encaminhadas?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - As propostas foram encaminhadas a
.
meupedido.
O SR. RELATOR (DirceuCarneiro)-Porquem? ·
O SR. WILLIAMS PJJ\.fENTEL - Geralmente essas propostas de veículos,
eminente Relator, são feitas pelo gerente da concessionáriã. Nós só fazíamos cotação de
preços com as concessionárias.
_
_
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- E quantas V.S3 fez?
O SR. WILLIA_\o!S PIMENTEL- Para quê?
O SR. RELATOR (Dirceu Cãmeiio) -- Para a aqUisiçãO das ambulâncias.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Em três.
O SR. RELATOR _(Dirceu Carneiro)- E_ quais os critérios de definição
para fazer •.
. .
O SR. WILLL\1\f:S PJ:ME.;~ - Primeiro critério: menor preço. Segundo

critério: aceitar-se uma condição nos~a, que era _o parcelamento. _____ __
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E qUàís -as formas de registro
dessas... Quantas ofereçe~m propostas?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Três.
O SR. RELATOR (Dirceu CàrriC:iio) --AS trêS oferCceram propostas?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Sim.

O SR. RElATOR \Dii"ceu Carneiro) - E que tipo de registro a AssoCiaÇão
faz, quando as propostas chegam á?

O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Na ins,tituição?
O SR.RE!ATOR(Dirceu O.rneiro), E. .
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Eminente Relator, a instituição não tem

uma estrutura de secretaria de estado, de um ministério, para ela ter comissão_ Iicitatória,
chefe de materia~ chefe de património, chefe de serviços gerais. A instü.uição, até por
uma questão _d~ ~-~gamento da má9uiiià~'-de operacionalidade, tem que ter
_
_ _
praticidade. QUem recebeu as proeostas fm eu.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E por que, então, V. sa anotou a
sua ciência somente numa delas?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Porque foi a proposta vencedora.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Ab, V. sa tomou conhecimento
_
oficialmente só da vencedora?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) _-__ Mas por que tomou ciência só
d

?

essa.
o SR. wniiAMS PI:MENTEL- EU já lhe respond{ que eu-recebi as t:tês
f /
eropostas. E a prop<?Sta vencedora foi a que foi, por uma ·questão de desburocratização.
Ganhou esta aqui? Vamos aprovar e fechar o contrato!" A sistemática foí essa; ,
operacional.
.
·. _ ·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ·De mo6 qUe não houve, enC , '

umaciênciadorecebimewntodos~demaisconcorrentes?
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Nã"a, os ~crentes. sã.bem que perderam.

(Dirceu Carneiro)_ -__ Ele~_ compareceram, para
acompanhar a abertura das licitações, ou coisa assim?
o SR. WILLIAMS PIMENTEL - No outro dia, após a entrega, eles
souberam que saíram derrotados.
_ -_
-. O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) :. Talvez, para o seu próprio cuidado,
cautela, nessas cir~tâncias, não fica claro para a Comissão, não fica seguro para .a
Comissão a não ser pela sua palavra, que essas· consultas t~m chegado em tempo hábil,
apropriad'o. Porque elas poderiam ser feitas até bem depois, jâ que não têm nenhuma
marca que nos assegure que elas tiveram um trato simultâneo, no mesmo momento, no
mesm-o-dia, na presença dos... normalmente, e_ssas aberturas se f~_m na presença das
interessados para maior transparência do processo.
_ ' O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Eminepte Rel~tor, com todo o respeito
que eu tenho a V. ExH e a esta Comissão, eu acho qúe isso- aí está sendo um
entendimento da sua oarte.
O SR. RELATOR

tJ
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O SR. imlATOR (Dirceu Carneiro)- Então, eu quero apenas registrar
que nós não conseguimos apreender que ficasse claro que as outras chegaram a ser
comparadas com esta aqu~ na mesma oportunidade, desde que apenas numa delas é que
tem o "ciente". E o "ciente" não quer dizer que foi escolhida, mas que foi recebida. É
assim que está registrado aqui, o documento está em nossas mãos. Então, não é "ciente"
porque a proposta ganhou, mas porque foi entregue. Esse é o entendimento que
quafquer pessoa, ao analisar o documento, depreende.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nobre Relator, V. Ex" me
permita, eu gostaria de advertir a testemunha, a não ser que a testemunha pretenda que
permaneça nesta reunião a afirmativa de que V. E,x8, o Relator, está fazendo julgamento
pessoal.
.
.
.. .
É esse o entendimento? Permanece a afirmação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Permanece, sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volto a I"'lavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A proposta da DINASA menciona
entendimentos verbais. Que entendimentos foram esses'?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Contatos conl o Sr. Nascimento. Como
fiz contatos com todos os outros gerentes âas concessionárias que apresentaram
propostas.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Foram realizados com as outras
tamb6m.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Sim, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO) - Por que apenas a proposta da
DINASA se refere à entrega futura?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Porque foi a única que aceitou as
condições da instituição: de pagamento parcelado pm:a entrega futura.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nas circunstâncias em que já havia
subdiretorias em outras cidades, por que não se optou pelo recebimento imediato?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Porque nos outros municípios a
estrutura, cm "ambulância, era bem superior a nossa expansão para outros murucípios.
Então, não havia necessidade para a retirada dos veículos.
O SR. RELATOR (D1rceu Carneiro) - Dispondo a associação dos
recursos, por que a preferência do parcelado?
·
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Eminente Relator, eu admirustrava essa
instituição, e administro,-com o propósito de primar pela me~ condição e peJo bem da , i
instituição. Parcelan , ganh
po. V. Exa. sabe que, às v){'' nas compras feitas co[/J/
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parcelamento, existe um retorno melhor_ para quem está pagando a prestação. E para
nós foi melhor.
O SR.. RELATOR (Dirceu Carneiro4-- E por que as. 61timas parcelas foram
pagas atrasadas, acarretando sobrecargas de juros.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Porque não coincidiu com o retomo dos
resgates das aplicações financeiras.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - A terceira prestação era de 88
milhões de cruzeiros, para 6 de outubro de 1992. Confere?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Confere, sim, senhor.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -E ela foi paga em duas parcelas: em
novembro, 60 milhões; depois1 de 6 de outubro para novembro... Dias 3 e 4 de novembro
de 1992 foram pagos 110 milhões, ao invés dos 88 milhões. v. sa. poderia ...
O SR. Wll..LIAMS PIMENTEL ~ Uma mera questão administrativa, de
saqu~ de limite, de operacionalidade.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)~ Isso representou um mês de juros
sobre 88 milhões de cruzeiros.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Inclusive foram negocfados essf:s juros,
até. Até pedi para baixar, ele baixou:
.
.
O SR. RELATOR (Drrceu Carnerro)- A proposta enVIada pela DINASA
não menciona a possibilidade de devolução de valores pagos. Por que há uma referência
a essa possibilidade no reCibo de quitação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ~ Po~ue o termo de quitação foi o termo
final da quitação do pagamento. Então, tínhamos ,que ter certeza de que as ambulâncias
seriam devolvidas, ou retiradas, ou os recursos. E uma formalidade, também, entre as
duas partes. Está aqui também o termo de quitação.
O SR. RELATOR (Dirceu Caineiro) - Mas não foram concebidas
prev.iamente.•.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Foi verbal.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Foi verbaL
E era o suficiente?
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O_SR. WU.LIAMS PIMENTE'L ~Era, sim, senhor. Uma concessionária de
veículo idónea.
-

O SR. RELATOR (DirCeu Came!fo)- O Senador-R_onaldo Aragão talvez
não teve n mesma ·opinião de V. sa., porque S. Ex;a. vendeu para um dos associados e
nãor~u.

o SR. WILLIAMs -PIMENTEL ~ Excelêildã, n-ãO terihO iiada a ver com

compra e venda do Senador Ronaldo Aragão. Estou aqui para lhe responder sobre a
instituição que presido.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Só gostaria de comparar as
opiniões diferentes de quem era sócio e preferiu desistir da sociedade por completa falta

de resposta.

O SR. WlLLJAMS PIMENTEL - Com a instituição que presido, a
DINASA foi impecável dentro do negócio, o que deu para V. Er' constatar, ínclusive
trouxe toda a documentação da compra das ambulâncias, dos recursos devolvidos, do r
relatório da inspeção do Tribunal de Contas. E mais ainda, uma oficialização do tnbuna~
de Contas da União do Mato Grosso onde a M1rustra Presidente determina que uma das
duas opções seJa adotada: ou a retirada dos veículos de 1medi~to ou a devolução dos
'
recursos corrigidos. Quando a cana chegou, a devoluçãojá haf'a(c meçado.
O SR. RELATOR (D1rceu CariiCiro) • Quais as idades que já tinham
infra-estrutura de ambulância?
_
:-
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL - V. Er não perguntou sobre a questão
das subdiretorias c:Jue já existiam? Por que não_ tinham ambulância? Está dentro dos
registros. Cacoal e Rolim de Moura
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E Cacoal possui hospital?
O SR. wn..LIAMS _~IMENTEL - Possui um hospital da Fundação
Nacional da Saúde.
·
· ·
··
·· ·· ··
O SR. RELATOR (Dirceu CarneirO) - E era o critério também ...
O .SR. Wll..LIAMS PIME_NTEL - _Mas o atendimento era precário, por
isso V. Er está querendo fazer a comparação.de porque se insta!.ou a As.so.ciação lá?
O SR. RELATOR (Dirceu carneirO)- Exato.
O SR. wn.LIAM.S PJJ\1ENTEÍ... - Porque er3.- o- crité-rio. Às vezes
determinados locais tinham hospitais, mas _a quantidade de leitos era menor, o
atendimento era precário, por isso foi ~cita a instã.l~ção.
O SR. RELATOR (Drrceu Carneiro) - Por__outro- lado, quem era o
tesoureiro nesse período da Associação? Era a irmã do Senador?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Eu já respondi essa pergunta a V. Er-.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quero que V. sa me refresque a
memória, se não lhe incomodar.
___ .
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não ·me incóniõdo; Já- está registrado
nos Anais do meu depoimento, mas vou:r_epetir: era dona Rosane Aragão.
"
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- V. ga não fez ne:i:Jhuma restriçãopelo fato da irmã do Senador ser tçso!!fCU:a_ da Associação- - em adquirir o veículO de
uma empresa de propriedade pardal do Senador? Não lhe pareceu que poderia
complicá-lo?
__
O SR. WJLLIAMS PIMENTEL- Eminente Senador, rtão sei dos negócios
do Senadpr Ronaldo Aragão, não sei se, na época, S. Rr' era totalmentc:: dono, se estava
saindo. O que sei é da operacionalização da instituição, que foi feita e conslã.tada nas
cotações de preços como o menor preço. Se era do Senador, se n~o era,_ para mim era
um detalhe. Tanto é que tod_os_ os Oet~Utes dçs.ta ope~ção foram feitos com o Dr.
Nascimento, qu~ era o gerente geral. O Senador, se soube diSSo' aCJtii,_ não é_ do meu
conhecimento, porque esse era um trabalhq_ da instituição. _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - De lnodo que esse:;; aspectos do
parentesco c das ligações V. sa considera um dçtalhedesprezível, no seu p.onto· de vista?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não poderia sei fatalmente desprezível,
como _V._ EX' está colocando; _seria UIII detalhe menos relevante, porque o mais
importanteera·opreço·e._as~onli~ões.. .
__
,__ .. ~
O SR. RELATOR (Dir~~ Carneiro)- Perfeito.
'- _
_ ... ·
Por que o recibo-da quitação não foi apresentado aos técnic_os do Tnbunal
de Contas da União? No relatórig fio Tq.J não consta. . ,
.
.
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Eu não sei di~er por que não levaram;
não sei explicar.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ele esteve à disposição?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Tudo o que _eles pediram eu já lhe
informei, eminente Relator; toda documentação que os técnicos do Tribunal de Contas
quiseram eles olharam, devassaram, nota por nota, extrato bancário, checaram,
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a mais. Dei dossiê da instituição, do trabalho, eles ficaram umà seinana convcr:mndc 1
com meus funcionários, eu me ausentava da instituição de propósito para que eles
tivessem liberdade de manuseio, de visão ampla dos trabalhos. Eles entrevistaram as
pessoas carentes que freqüentam a instituição, conversaram com os médicos oficiais do
Exército. Tiveram toda liberdade.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - De modo que o não-registro de
a]~ documentos bem sugestivos e, talveZt nucleares e pontuais para se fazer qualquer
cotsa no sentido de identificar algum desvio, alguma· irregularidade eles não tomaram
conhecimento. embora estivessem à disposição?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Eu não entendi a sua pergunta.
eminente Senador. V.Er poderia ser mais claro?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Eles não tomaram conhecimento
de alguns aspectos que poderiam ser fundamentais para o relatório, segundo o meu
ponto de vista, em termos de esclarecer possíveis... ·
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- V. :sxa acha que dois técnicos de uma
CPI, envolvendo um Senador da República, vão fazer uma devassa de uma semana
numa instituição, de manhã e de tarde, e vão esquecer de Eegar documentos que
comprovam um desvio? Se eles escreveram no relataria da Umão, na sua conclusão, e
vou ler novamente:
'Do levantamento de auditoria realizado concluímos que H
entidade, embora esteJa inadimplente com a prestação de contas da
subvenção social recebida, vem aplicando os recursos regularmente, com
transparência e cumprindo suas finalidades assistenciais, não havendo
indfc10s de desvios."
A colocação que V. ,Ex8 está fazendo me deixa até um pouco constrangido,
deixa-me até um pouco_. A minha adrenalina já está subindo em VIrtude da sua ênfase
ao assunto, eminente Relator.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- As indagações estão sendo feitas no
sentido de se perseguir os fatos e a verdade. :&pero que a sua adrenalina não se
perturbe com a verdade.
_
___
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Perfeitamente, estou aqui à sua
disposição.
_
_
___
__
_ ____ -_
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Por que a Associação optem r(lr
receber o dinheiro de volta e não por receber as ambulâncias?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Se V. EX" verificar, podei"á pcrcehcr que
no relatório da inspeção do Tribunal de Contas, no. dia 26 de novembro, a institu_içúo sü
tinha nas suas contas bancárías_ 2 milhões 460 cruzeiros reais. Essc;s__ recursos já não
davam mais para pagar a folha do mês novembro, a primeira parcela do décitniJ·
terceiro. Daí a nossa opção pela devolução dos recursos para o custeio do restante da.'i
despesas. O relatório do Tribunal de Contas fala do saldo qtie tinha em 26/11, por
ocasião do final da inspeção desse órgão.
_
_
_
Q SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E essa deliberação V._Sa tomou por
conta própria ou reuniu outras pessoas para deliberar?
___
_
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Conversei sobre essa deliberação com o
presidente do conselho deliberativo. Cheg!illJOS a decidir...
O SR. RELATOR (pirce_u Ça_~~i_ro) - Que1_11_ era e_! e'!_
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - l>r. Lourival Pedraça. Mas isso partiu
diretamente de mim. Isso porque o administrador. o operacional, sou eu. E o dinheiro
devolvido está todo contabilizado: pagamento de honorários dos profissionais. a
continuação do pagamento de aluguel e todas as despesas de7nutenção corrente da
instituição, do fuia de novembro para lã.
_
'
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Por que foi enviado à DINASA um
cronograma de devolução do dinheiro?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Porque foi aCordado. Eles também nim
tinham dinheiro para devolvê-lo todo. Então ficou acordado_ entre nós doi~=---,~Pinlt."ntl'l,
eu não tenho como devolver todo o dinheb;:o de uma única vez. como vo_cê quer. Então
vamos combinar U)Il cronograma de devolução". Assim cÇ>mç eu paguei parcelado, cu
recebi parcelado. E mais do que justo.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Como é que foi pactuada essa
devolução?
O SR. WILLIAMS
Nurrlã viS-it3-ffiiriha. Eu conversei com()
Nascimento. Conversei por telefone, conversei pessOalmente, converSamos sobre isso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E lá firmaram o compromisso'! Em
quantas parcelas?
O SR. WILUAMS PIMENTEL - Foram em três parcelas: para 20/12,
20/01... E houve uma diferença que foi feita na quarta; diferença telativa ao dólar
comercial.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E a devolução correspondeu
corretamcnte aos valores?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Do dólar comercial?
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Dos valores que haviam sido pagm.;
àDJNASA.
. --·
__
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Eu tenho um documento do nosso
sistema de contabilidade que diz qUe eles fi~ram um comparativo da devolução em
UFlR, que é o que mandam as normas de contabilidade, co~_ o dólar comercial, que foi
o acordado. A UINASA devolveu a mais porque o dólar comercial foi superior à
variação da UFIR, 9.907,54 UFIRs.
O SR. RELATOR (Dirceu ~rn(!iro)- E depois reCeberam de volta o que
ofereceram a mais?
·
- O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Como é? Não entendi.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ela pagou mais?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Não, porque a devolução foi acordada
em dólar comercial. No cômputo geral, nós fechamos a contabilidade agora, em abril. a
devolu~o da DINASA.. A contabilidade da- ins!jtui_ç~o tinha uma conta de
..imobilizado" e "em andamento", que é_ a compra para entrega futura. Quando nós
optamos pela devolução dos recursos, a conta Imobilizada e em andamento zerou e
começou a vir saldo a receber. O q_ue nós recebemos1 de acordo com as normas de
contabilidade, foi superior à correçao da UFIR; o dolar foi superior à correção da
UFIR. A Instituição recebeu, a mais, 9.907. 54. Isso é um detalhe tecnico que eu levantei
e que vou passar para V. Er.
·_
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- Pcir que as ordens de pa~amento da
DINASA à Associação não são dirigidas à uma conta corrente d. a Associa~ão!
O SR. WILLIAMS PIMENTEl - Porque a con_ta da Instituição, no Banco
do Brasi~ estava encerrada. Tínhamos conta no Banco Mercantil do Brasil. Entflu.. <I
conta ia para a DINASA e era_feit~ ~travéS de DOC diretamente para a conta do Banco
Mercantil Todos os DOCs estao ag_uL
·
O SR. RELATOR (Dtrceu Carneiro)- Por que encerrada?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Porque tiramos os_ recun~os do Banco do

PIMENTEL-

Brasil.

0-SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)_- Por algum p~o_ lema?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, problema n . Por um detalhe. de

fatura melhor_

~
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Outra coisa também: quando o Tribunal de Contas da União esteve lá,
eles viram os quadros que tínhamos das aplicações financeiras. Então, por exemplo, os
rendimentos que o Banco do Brasil pagava eram inferiores aos_ .de_ outros bancos. O
Banco do Brasü sempre perdeu nas taxas··· de aplicações. Então, a Instituição estava
perdendo. E, ~ isso, foi ~and~ o. dinheiro para outros bancos. O próprio Tribunal Oc
ContasdaUmãoconstatouiSso~wtambém.
-- - - --O SR. RELATQR (Dirceu Carneii-o) -Por que náo foram apresentados
documentos com autenticação mecânica que comprove o recebimento desses valores'!
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Como é que é, eminente Relator?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Por que não foram apresentados
documentos com autenticação mecânica para comprovar o recebim.ento dos Valores?
O SR. WILLIAMS PIM'ENTEL - Todos os documentos de devolu~ão da
DINASA estão aqui; as ordens bancárias, as autenticações mecânicas de que os recursos
vieram e, cm segu1da, os DOCs. Tenho todos os DOCs. - - - O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Nós não possuímos eSses
documentos.
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O SR. WILLlAMS PIMENTEL Ah, sim. Não, tenho todos os DOCs. E
complementando os DOCs do dinheiro que entrou na conta, tenho também o aviso de
crédito do Banco Mercantil que entrou.
w

O SR. RELATOR (Dirceu Gimefrõ)

w

Os avisOS' ·de créditos não são

documentos hábeis para jUstificar.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • O aviso de crédito do banco não é um
documento hábil para justificar?
_
__
__
_
_

_ 9 SR. RELATOR_(Dirceu Carneiro):... Apenas a autentiCação- com recibo
é que deve ser apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nobre Relator, se V. Ex"

permitir, ó Sr. advogado _gostaria de esclarecer.

__

O SR. TULIA AUGUSTO NEIVA DE MORAES - Sr. Presidente, Sr.
Relator, eu gostaria que o Depoente pudesse passar à mãos da Relataria a cópia dessa

documentação, iiorque iria esclarecer. Peço ao Sr. Secretário, Dr. CaiTeiró, que
providencie as c ias.
O R. WILLIAMS PIMENTEL- Vou passar.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - VoltO a palavra ao_ nobre
Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Então, Sr. Presidente, fica
solicitada a entrega dos documentos referido~ para comprovar o recebimento dos

valores.

O SR. WILLIAMS PIMENTEL- V. Ex" os quer agora? Aqui estão todos
os documentos da compra da ambulância. os documentos bancários de depósito, outra
cópia- do relatório da mspeção do_ Tribunal de Contas da União com os recorte:;: de
jornal c:J.a época, a listagem patrimoriia.I da li_tstit_uição, atualizada pelo dólar, porque a

Instituição tem um património de 200 mil dólares, e IP,3ÍS, se quiserem, a listagem de
atendimento por consultório médico e dentário, por dia, por mês, comprovando os
afendimentos em Porto Velho, Rolim de Moura, C3coal e tem maís aqui. A lnstit uição
está aberta, se quiserem fazer uma comprovação, in loco, dos serviços que-continuam,
está às ordens.
O SR. RELATOR (Dtrceu Carneiro)- QUaádO e em que CJrcunstâncias·tm
adquirida a pick up Chevrolet D-20, cabine dupla'!
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • A pick up~$;~0, cabine dupla, fm , ·
adquirida numa circunstância da compra de um veículo ~~ para ~ d~ _ ~ ;

'I
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medicamento e transporte do corpo Médico c da fiscalização da Instituição nas '
subdiretorias do interior.
Rondônia é um Estado e_m que as estradas são muito precárias. Com o
veículo utilitário tínhamos que nos deslocar para Rolím de Moura, que fica a mil
quilômctros de Porto Velho, e para Cacoal que fica a 550 quil(;metros. Outra coisa, Q
veículo utilitário, levava os médicos. Por exemplo, o microônibus ia atender a um
determinado distrito longínquo numa linha. Então, o _v~ículo D-20 servia de apoio,
levando os médicos, os funcionários e também as caixas de me_dicamentos atrás. __
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - O microônibus era de propriedade
da Associação também?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- E~ír!eri!e Re1ator,. todo o patrimõnio da
Instituição está nessa relação que foi passada para o Dr. Carreiro, todos em nome da
Instituição. E o TribunaL. de:,. Contas- já_passei c;>.r.e.l~tó,tjo,p,ara Y-~~: -t~ou cópias dos
certificados de registro do DETRAN.
-0 SR. RELATOR (Dir~eu Carneiio) • Então, gostaria de ouvir1 porque
não é oportuno ler os relatórios nesse_ momento. O que estou consultando é se o
micrOOrubus também era de propriedade da Instituição?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Sim, todos registrados. Lógico!
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Qual a data da aquisição da D-20,
cabine dupla?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Foi em 1993.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -1993, portanto, no ano passado.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL · É. Ano passado.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro), Mês?
O SR. WILLIAMS PIMEN'IEL. Nao me lembro. Mas foi em 1993.
O SR. RELA~R (Dirceu Carneiro) - Prii~ei~ semestre, segundo
semestre?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não me lembro. Teria que ver aqui. Não
me lembro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- De que~ foi a~quirida'!
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Da concessionária Chevrolet.
O SR. RELATOR (DirceU Carneiro) - De onde?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Porto Velho.

)
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -A motiVaÇão da c_ompra V. sa já
definiu que era para transporte de medicamentos e do pessoal de apoio:
Havia outro veículo utilitário na Associação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Nesta época?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ··É.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não. Nessa época não havia.
O SR._~TO,HDirceu Carneiro)- Só esta.
O SR. WIL~~-PIMENTEL- É, nessa época não havia outro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nunca tinha havido antes'!
O SR. WILLIAMS PIMENTE~- Outro veículo utilitárío?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Sim.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Tinha vindo um veículo: uma F-1000.
·
r
O SR. RElATOR (Dirceu Cairi.droY- Proximamente a essa data?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Também.
·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Foi adquirida quando êssa F-1000?
· ;
O SR. WILLIAMSPIMENTEL- Foi adquirida nãov\'e em 91 ou 92.
I:
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em r l
9 ou 1992. E e. la ·
posterionnente permanece ? Foi vendida?
J1
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL - Foi vendida - beril vendida -, e o recurso
da venda foi complementado para a compra da D-20. Porque com o desgaste que ela jü
tinha das viagens ao interior compramos a outra, para ficar sempre com um carro em
boas condições.
O SR. RELATOR (Dirceu_Carneiro)- E por que não foram retiradas as
ambulâncias?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Como?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E por que não foram retiradas as
ambulâncias?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL • As ambulâncias não foram retiradas
porque o projeto de expansão foi suspenso, porque estávamos com pouco recurso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiror- v.sa teve entendimentos durante
todo esse período em que pagava a ConcessioJ!ária? v.sa orientava para que eles
também não colocassem a ambulância à disposição, ainda, da Associação?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não entendi a pergunta c.le V.Ex".
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) .; A Associação pagou em prestações
para receber aquele dito bem comprado.
_
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Perfeito.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) --E em que momento aconteceU a
desistência foimal?
O SR. WILLIAMS P~_EN!EL - A desistência formal ~~i depoi~ ?a
quitação.
O SR. RELATOª (Dirceu Carneiro) - Depois da quitação:
O SR. WILL_IAI\1:_S ;t»IMENTEL - Depois de alguns meses da quitação.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) - E por que entre a quitação e n
desistência não foi entregue o bem coúiprado?
_____ _
O SR. WILLIAMS PIMEN'_I'EL- Não, po~que ess-es veículos en_tram numa
fabricação especial. E, na época- o Nascimento-, nós sempre tínhamos combinado que
quando fosse para liberar o veiculo tinha que avísar com antecedência, para poder fazer
o pedido para a fábrica.
__ ______ ·
___ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Então, V.Sa nunca solícitou
liberação dos veículos?
-O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Por provimento?
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E.
.
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Solicitei.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E ele não procedeu, então'!
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, ele não procedeu porque, em
seguida, mandei reter.
.
__
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carrtefr'o)- Então, V.Sa solicitou, a liberação? E
quanto tempo depois. suspendeu?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não me lembro. Tenho documentos no
arquivo de ofícios que-·mandei para ele, depois da· quitação, qué eu dava sessenta dias
para entreçar. Depois, mandei um outro ofício pedindo para suspender. Existe
correspondencia. Não trouxe aqui. Acho que não trouxe. _
__
O SR. :RE4TQ_ª- (Dirceu Carneiro)~ Ele teria foripulado essa solicitação
à fabrica? E lhe falou alguma vez sobre isso?.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, isso aí eu não sei.

í
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O SR. RELA'I_'9R (Dirce_u Carneiro)- Consta essas .._.(PausaJ

Sr. Pre~iden~e, c.::eíç_ que já...
O SR. PRESIDENTE (M-ag-no Bacelar)- A Presi_dfn ia passa a palavra ao
nobre Advogado de defesa.
. . _ .
. ... 1.
L..~
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O SR. TÚUO AUGUSTO NEIVA DE MORAES - Sr. -Presidente, eu

gostaria de ser irúormado pelo nobre Depoente se recebeu alguma recomendação ou
orientação do Ministério do Bem-Estar Social sobre como prestar contas?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, Senhor. Não recebi.
O SR. TÚUO AUGUSTO NEIVA DE MORAES - Nem questão de
tempo? Nem como?

-

O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, já respondi essa pergunta !li)
eminente Relator. O meu entendimento era que a prestação de conta deveria ser fe11a
quando tivesse os recurJOS exauridos.
O SR. TUUO AUGUSTO NEIVA DE MORAES- Esse é o entendimento
do Depoente. Quc!ro saber Se no Ministério o informqu e esc~arece~ sobr~ Como PreStar
contas. Sim ou não?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não.
.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ A Presidência aproveita para
complementar: a instituição jamáis recebeu qualquer comunicação, por escrito ou p·ôr
telefonema, pedindo a prestação de contas?
·
.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL ·Nunca.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS • Eu gostaria, Sr.'
Presidente, se fosse possível, de passar às mãos do depoente o relatório apresentado
peloblnsJ!eto~ dão Tribunal __~e Cont_~s, pa~a_ q~~" c~:n~n!_asse as conc~usõ~~s e_esc1arecesse
a no re Conuss o.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ A Presidência solicita;eritãó; à·
Assessoria, porque não sabe se o documento ficou à mão do nobre ReJator ou se já Foi
devolvido, e aproveita a oportunidade para devolver ao depoente o relatório ·do Tribunal
de Contas, porque já consta dos autos, às- fls. 30 a 34. _Sena, portanto, um documento a
mais e desnecessário.
· Devolve também toda a_ documentação de atendimento, porque não está
dentro dos objetivos da Comissão esse tfpo de atendimento.
.
Ficaremos apenas com dois documentos que estão sendo xerocopiados e
devolveremos os originais à instituição, porque acreditamos que façam parte do seu
acervo e arquivo.
·
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Sr. Presidente, aqueles diários; aquelasencadernações de capa a:zuJ são os meus diários contábeis. Preciso deleS.~ ,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Estamos devolvendo tudo. ·.
Continua com a palavra o nobre Advogado, Dr. Túlio Augusto N"eíVB: de
Morais.
O SR. TÚUO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS • E o relatório para o
depoente?
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) • Está sendo pesquisado ali pela
Assessoria, que nos trará às mãos.
(manifestação fora do microfone)
.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) Na inspeção, aquele final que foi
lido pelo eminente Relator. __
,
__ - __ -- __ _
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Eu gostaria de fazer um esclarecimento
também, eminente· Relator. Nas ordens de pagamento devolvidas da DINASA para a
instituição, -existem aS t~as· de IPMF e dos DOC de desconto para mandar para outra
conta. Isso eu não trouxe, porque achei que era desnecessário.
..
Mas eu tenho e me coloco à_ disposição para mandar as_ taxas de IPM:F
recolhido e as taxas pagas do DOC, porque existe um valor para 1 o DOC, que ~
estabelecido e cobrado pelo banco, pela transferência de uma contapá a outra.
A SR"· (Inaudível)
r.,__
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O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Perfeito.
A SR- - (Inaudível)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência queria ressaltar a

necessidade de que V. ga mande para a Comissão, porque também servirá par<~
comprovar ou provar a época em que- foram feitos. Isso dá mais autenticidade ao
documento.
O senhor poderia informar à Comissão qual é o_ veículo utilitário
mencionado na Ata do dia 05/10/92 como adquirido na gestão de..V. 5 3 ?
' O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Em 05/10...
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em 05/10/92. Existe menção a
um utilitário adquirido nesse período.
_
O SR. WILLIAM:S PIMENTEL - Deixe-me dar uma olhadinha.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Consta da Ata, no primeiro
11
pará~afo da segunda folha: adquirido um veículo utilitárid'. E logo depois: "locação de
prédto na Rua Rolím de Moura, para instalação de subdiretoria". A esse utilitário é que
me refiro.
·
O SR. WILLIAMS PIMENTEL - De 1992'1
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- De 1992. Trata-se da ata de uma
sessão realizada no dia 05/10/92, da ata de assembléia ordinária e extraordinária
realizada em S de outubro de 1992.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Está~ em que folha?
OS;&. PRESIDENTE (Magno Bace~r) _-Na ~egunda folha, no primeiro
parágrafo.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Uma F-1!JQO.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- E a F-1000. Trata-seda compra
da F-1000 que, posteriormente, foi Substituída pela D-20, no ano de 1993. Fica
esclarecido, então.
_
. _
Atendendo à solicitã.Ção dO AdVogado de Defesa, Dr. Túlio, passamo!>.
agora, ao depoente os comentários_ do relatc]río da lnspetoria.
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- O senhor poderia repetir a pergunta, Sr.
Túlio?
• . . .. -~ _ _ ____
.
~
.. ~
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Os esclarecimentos qut::
o senhor pudesse adiantar agora, tomando conhecimento do relatório do Tribunal de
Contas. Do relatório, não; do parecer do lnsperor.
O SR. WILLIAMS_~IME~L _-__ Realmente, são mujtas _folhas, para eu_

fazer uma...
O SR. TÚUO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Não. sobre a conclusão ..

O senhor toma conhecimento e, se puder esclarecer ou nos traze~ alguma...
O SR. WILLIAMS PIM:ENTEL - Por exemplo, a priori, aqui, a grosso

modo, está sublinhado_ des~p de finalidade !'8, aplicacão dos recursos recebidps da _
União. Isso está totalmente _contrário_ com o da a inspeção io loco. Qual foi o_ desvio'! O
dinheiro foi recebido e gasto com pessoas carentes. Foi constatado in loco, numa
inSpeção, numa devassa. Não vejo correção nesse segundo relatório, posterior a esse
aqui.
Outro item: foi de fato aplicado... _objeção aos fatOs;.. instaurar· ·
competencias... tomadas de conta especial dos responsaveis._ Tomadas de comas
especial, foi o que já fizeram! Olharam todos os documentos contábeis, tiveram acesso a
todas as informações. Entendeu? Vou ler isso aqui com mais profundidade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Comiss1ã ; fOrnecerá ãn
depoent~ um cópia para que depoís, se julgar necess.ârio, encaminhe u .f!.sclareciment)l
por escnto.
· . ~· i
~ •
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O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Mais uma êoisa.

O SR. PTÚLRESIDENTE (Magno Bacelar)- Concedo ã palavra

y. sa.

O SR.
10 AUGUSTO NEIVA DE MORAIS - Eu queria saber se
houve questionamento, por parte de alguma das outras concessionárias, sobre a compra
de ambu!Ancias para a DINASA?
O SR. _WILIJAM_S PIMENTEL -_Não, senhor. Não houv~.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS - Todas as
concessionárias foram_ CQIÍlunica~s daS exigências Qe um parcel:iiÍ1ento no pagamento?
O SR. "YJLLLAM~ f~NTEL- Todas foram.-Todas se recusaram.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS - Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Essa co~uniCação foi feita por
escrito?
O SR. WILLIAMS PIMENTEL- Não, verbal.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não havendo nenhum outro
Senador presente q~e Queira diri.liír a Palavra ou questionar o depoente, vamos dar por

I
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encerrado o depoiinenio. Antes, jJÇJ_réin, solicíto a S. Sa. qUe aguarde na ~_ecretaria da
Comissão por aproximadamente 30 minutos, para que assine
teimo do seu
depoimento.

v:lD)
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~··
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Dando c_ontimi_idade aos nossos
trabalhos, passaremos a ouvir agora a última testemunha arrolada para hoje, Sr. Antonio
Car1os do Nascimento. Vamos aguardar a presença de S._sa. (Pausa)

Achando que devemos adiantar o máxilll9 que pudermos os trabalhos. a
Presidência dá seqüência à audiêncía e convida o Sr. Antônio Carlos para sentar-se à
Mesa.
Passaremos a qualificação da testemunha, de acordo com art. 203 do
Código de Processo Penal.
Nome completo?
_ _ ___ ___
__
__
O SR. ANTóNIO CARLOS DO NASCIMENTO -Antônio Carlos do.
Nascimento.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) • ldaqe?.
. . ~.
O SR. ANTÔNIO CARLoS DO NASCIMENTO -39 anos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)· Estado civil?
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO -Casado.
O SR. PRESIDENTE (Maono Bacelar)- Residência?
O SR. ANTÔNIO CAiu.d:S DO NASCIMENTO - Rua Rui Barbosa, n°
1.405, Cacoal, Estado de Rondônia. .
.
.
.
.
O SR. PRESD)ENTE (Magno Bacelar)- Pn;tfissão, lugar onde exerce?
O SR. ANTONIO CARLoS DO NASCIMENTO - Empresário e
comerciantenoMunicípiodeCacoaJ.
_
_
___
__
___
_
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O depoente é parente e em que
grau, e se tem relação de amizade íntima ou inimizade de capital com o Senador
Ronaldo Aragão?
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO -Não senhor.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Neste momento vamos tomar o
compromisso da testemunha, que se compromete aqui, nos termos do art. 203 do Código
de Processo Penal e sob as penas da lei a dizer a verdade do que lhe for perguntado e do
que souber.
. .~
_
,. .
Assinado o termo.
Com a assinatura, está prestado o compromisso a esta Comissão.
Saiba o ilustre depoente que a lei obriga o juiz de umlrocesso advertir
toda e qualquer testemunha por mais responsável que ela seja de que obrigado a dizer
somente a verdade sob pena de ser processada e condenada por fals.o testemunho.
Essa é um imposição do C6digo do Processo Civil ao juiz.
Fica advertido o depoente nos termos do art. 342 do C6digo Penal, que diz

·,FNADO fEDEQtl!,
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o seguinte:

(Parecar n." 8"!t:•.'JJ

Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como
'"-5 5"1
testemunha, perito, tradutor, intérprete em processo judicia), policial ou
administrativo, ou em juízo arbitral.
Pena - recJusão de um a três anos, _e multa Q.e Cr$ Z.OOO (dois mil
cruzeiros) a Cr$ 6:000 (seís mil cnizêiros). · ·
Passamos então a to~ o depoimento áa testetD;unha arrola~d:;t. ,-- _ -_-· _
Passo a palavra ao emmente Relator, Senador Dirc~u Carnetro. O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator) · Sr. Presidente, participantes
desta reunião, Sr. Antônio Carlos do ~B§c;im~~' _gu_al a sua !ltividade profissional?
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NA.SCIMENTQ - Empresário . no
Município de CacOal no Estado de Rondônia. Tenho algumas empresas na área
._, J/
industrial e comercial também.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator)- Quando
fundada a DINASA, '/Í
forma de organização inicial, seus primeiros sócios e a data?

t/fni

.:V · .·

"'-

----------------------------------------------------~183
O SR. ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO - A DINASA é uma
concessionária FIAT, foi fundada no início de 1991. Nessa época, o único sócio dessa
empresa era e eu e o Divino Cardoso Campos, então Prefeito do Municípios de CacoaL

O SR. DIRCEU CARNEIRO (Rebitar) - Ela iniciou apenas com dois
sócios?

O SR. ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO -Iniciou com dois s6_cios.
O SR. DffiCEU CARNEIRO (Relator) -O SenadorRonaldo Aragão não
participou dessa...
-- ---- - .
O SR- ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO - Do ato inicial não. O
Senador Ronaldo Aragão entrou- na empresa mais ou menos em meados de_l992 e saiu

no iníciõ-de 1993.

-

O SR- DffiCEU CARNEffiO (Relator)- Ele começou em que data?
O SR- ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO - Tenho a cópia dos
contratos sociais registrados em cartório. Não tenho todas as datas, _porque fica difícil
guardar as datas precisamente, mas te~o cópias aquí. Se V.
desejar posso passá-las
às suas mãos, inclusive fazer parte para demonstrar os atas. Na verdade, o -senador
Ronaldo Aragão fe:?; parte dessa empresa por, aproximadamente, 8 meses.
O SR- DIRCEU CARNEffiO (Relator) - O Senador integralizou as cotas
com recursos financeiros?
O SR- ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO - Ele integralizou parte
dos recursos e no início de 199~, qy.~ndo a emP:esa precis~ realm~nte de um suporte
maior, por ser uma concess10nãria, dependia de capttal de guo, hquve _al~s
desentendimentos na área financeira e com issrJ safram dois sócios. Saiu tanto o Divino
Cardoso Campos, qUe na época ainda era Prefeito do Município, como o SenadOr
Ronaldo Aragão.
O .SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator) - V. sa observou que não íoi
completamente íntegralizada a c_ota?
O SR- ANTóNIO CARLOS DO NASCIMENTO - No ato da constituição
da sociedade e da entrada do Senador Ronaldo Aragão foram subscritas algumas cotas e·
ele participou corno sóciO cotista da empresa, nesse período, e logo após _esses 8 meses
ae tr8balho que iivernos jUntos ele resolveu se retirar da sociedade, jtinto com o Divino,
e permanecemos na sociedade até hoje.
O SR- DffiCEU CARNEffiO (Relator) - Que proporção foi a
participação do Senador Ronaldo Aragão?
O SR. ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO_ - Ele se propos a
participar na faixa de 40% da sociedade, na época, não chegando a integralizar todos os
valores.
.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (Relator) - Nesse período, então, eram
associados a V. sa o Senador Ronaldo Aragão...
O SR- ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- ...e outro sócio de nome
Divino.
O SR. RELATOR (Dirceu -Carneiro) - Eram três.
_
O SR- ANTONIO CARLoS DO NASCIMENTO -Éramos três.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Em parcelas semelhantes, cada
um?
__ ,-- _ ---__ -- ---= -- -____ ~ ___
O SR- ANTONIO CARLOS DO_NASCIMENTO -Tanto ó Divino, como o
Senador Rõn3ldo Aragão tinham mais partes. Seria ria Iãixã de 40% cada um. Eu, o
restante, que seria 10%. .
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Qual é a formulação deste tipo df}
compromisso? Que· fi" o de c~mprrimisso o- _Senador Ro11aldo Aragão, conto
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O SP- ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO' A entrada na sociedade
foi feita através de um contrato social registrado na Junta Ccimercial do Estado de
Rondônia.
O SR. RELATOR (Dirceu CarnelfQ)- V. sa está precisafld.o, de memória,
adata,maspodeprecisar.u_-- __ -_
_-:- __ ~- -"
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Sim. Está aqui na
minha pasta. Se V. Ex;D quiser...
-_,
,___ _
_~
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Seria interessante. Gostaria !=I~
solicitar que. v. sa colocasse à disposição da Comissão esses documentos, para
precisarmos exatamente as datas.
. :
Era. parcelada a integralização a que o Senador se propunha?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - A integraliza0o, na
verdade ... A concessionária, quando a gente conse~e, na verdade, o capital vai sendo
colocado aos poucos, conforme se vai tendo necessidade~ Então, essa empresa, como já

1
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existia e já eStava em andamento quando o Senador Ronaldo Aragão entrou, ficou para
receber as integralizações assim que fosse ...
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência gostaria de
aproveitar o "gancho" para perguntar o seguinte: no momento -da alteração contratual não da integralização que V. S11 já disse que seria feita à medida que fosse necessária-,

no momento do contrato registrado na Junta Comercial, a própria proporcionalidade
seria de 45% a 45% e 10%?
·
O SR. ANTONIO CARUISDONASCIMENTO - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Era o que queria pergnntar.
O SR. RELATOR (Dirceu -Carneiro) - A nossa indagação tem por
sustentação as declarações de renda do Senador, segundo as quais, já em 1991, a
DINASA era uma de suas empresas, um de seus investimentos, um dos seus negócios?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO -Essa empresa foi
fundada - aqui está o contrato sociaJ, só estou colocando em ordem - ... _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Para constar da declaração_ de
renda do Senador em 1991, devia Já estar realizada essa operação em 1990. Não era
patrimônio, não era renda em 1991. _ ___
_
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - O que consta aqui para
nós é que a primeira alteração foi feita no dia 27 de maio de 1992.
O SR. RELÃTOR (Dirceu Carneiro) ~ E essa circunstância V. sa não
saberia como... Ele não tinha nenhum relacionamento com a empresa? Nem de
amizade, nemgessoal?
SR-ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Não.
O SR. RE~TOR (Dirceu Carneiro) ~-porque ~sa declaração, aqui, é de
1991, cujo ano base é de 1990. E consta com valores, conta com...
_ __ _ _ . _
Dispondo dos documentos, vamos tentar encontrar explicação.
Qual o tipo de relacionamento que V. sa mantin.ha com o Senador
Ronaldo Aragão?
.
_ ..
O SR. ANTONIO CARLOS DO. NASCIMENTO - Extremamente
COIJ?ercial. Não pertencemos a partido político, ne.~ nada. Ele se propos a entr'a:r na
soc1edade, nesse caso, quando de uma das nossas VISitas à FIAT - a reg10nal é aquL Na
época, estive com o Prefeito, que tinha relacionamento político com S. Er-, que s e j1
mostrou interessado. Foi quando abrimos à participação dele.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Quando V.S8 fez a visita a Bmsíl.ia, I
à regional? Em que época foí?
_
'
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Foi exa,tamen
uando
ele entrou na sociedade, Já em 1991 para 1992.
{)
A /vr-.....__ ,
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- r mal de 1991? .
O SR. ANTONIO _CARLOS DO NASCIMENTO - A !'.mpresa foi
constituída, conforme documento que V3JDOS j_!l!ltar, no dia 19 de_ fev~relro de 1991,
DINASA- Sociedade Automotiva. J;:stá ~qui o contrato social, que passo às mãos de V.
EJc&. A primeira alteração, _efetlladã. em 27 de· maio de 1992, fo~ quançlo o Senador
Rona1do Aragão entrou_na s_o~ie_d_ade._D_epois temos aqui, deixe-me confirmar. em 1° de
março, quando efetuamos outra alteração, saindo da sociedade o Senador Ronaldo _
Aragão.
·
·
·
· ·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Março de que ano?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Março de 1993.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -1993.
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Tem uma altemção
intermediária, que é a- segunda, somente uma alteração para efeito de aumento de
capital, mas faço questão de juntá-la para ter seqüência.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quando o Senador Ronaldo
Aragão vendeu sua quota na DINASA? Em que época foi? Só para ordenarmos a
seqüência.
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Foi exatamente,
conforme este contrato social, em março de 1993.
_
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Em que circunstâncias?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO·- S. Ex" negociou sua
participação na empreSá -com os· sócios re-manescentes, que foi a minha pessoa e um
outro sócio que entrou, porque ness_a ~~~ também houve a saída de um outro sócio,
DívinoCardosocam s.
· -------·- -·-·-- · ·
·
- -o SR. ~TOR (Dirceu Carneiro) - E S. ExD teria tentado outras vezes
vender e não foi bem-sucedido?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Sim. Na verdade houve
algumas negociações anteriores, quando estávamos tentando fazer. Ou S. fu8 venderia a
sua parte, como outro sócio também se propos a vender, tendo em vista a-dificuldade de
o Senador aparecer em Cacoal e, como -sócio quot1Sta, não tinha participação nenhuma
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na sociedade, e como dependeria de mais recursos financeiros para dar continuidade à
sociedade, S. Er' preferiu sair.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Quen:i é que teria
proposto a
comprar neste período e acabou não se efetivando o ne.®cio finalmente?
O SR. ANTONIO _CARLOS DO NASCIMENTO - Foi o sócio que saiu

se

também junto com S. &a, Divino ~doso Cam~.
O SR. RElATOR (Dtrceu Carnerro) -Qual o valor dessa participação se
v.sa pudesse precisar, em dólar para uma referência?
_
'
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Os valores que
a~ordamos est~o justamente nesses contratos sociais, que fiz questão de juntS.r para que

nao ficassem dUVIdas.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -São aqueles ali?
O SR. ANTONIO éARLOS DO NASCIMENTO - São aqueles ali.

,

~
O SR. RELATO~ (Dirceu Carneiro) - V. sa não poderia nem precisar ·
uma ordem de grandeza, mais ou menos quanto?
_/
O SR. ANTONIO CARLOS ·DO NASCIMENTO - Olha, na época,
tratamos cm valores de cruzeiros e os valores foram justamente em cima das quotas de
capital que S. EJél tinha. Como não houve nem ágio nem deságio sobre as uotas
o negócio e_m cima dos valores das_ quotas de participação de cada um.Yor
fot fe1to uma alteraçao de aumento -oe capital an;/Ja saída dele p~ se a. · · r os

fe~hamos
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valores das quotas, tendo em vista que eles não tinham uma participação efetiva na
direção dos ne~cios.
.
,_
õ SIL RELATOR (Dirceu Carneiro) - As circunstâncias dessa -desistência
do Senador ter vendido para o outro sócio, V. S8 tem conhecimento do porquê?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Não, simplesmente S.
& desistiu de participar da sociedade, tendo e. m vista que ele não comparecia muito em
Cacoal e o negócio de revenda de automóveis precisa realmente da I?articipação dos
sócios e eles não estavam participando, tanto S. &a como o outro prefe1to também que,
no caso, resolveu se retirar.
O SR.. RElATOR (Dirceu Carneiro) - Em 91/92, como era a situação
financeira da empresa?
O SR. ANTONIO CARLOS DO . NASCIMENTO - A situação era
relativamente pequena po.rrque, na verdade, estávãm~s iniciaii~o o nosso traba~o e_ a
sociedade estava trabalhando com os recursos própnos que tinha. Era uma s1tuaçao
estável. Mas o volume de negócios pequenos, porque· a cidade também é pequena e
_
.
,
envolve poucos negócios de carro.
O SR. RELATOR (DirCeu Carneiro) - A circunstância de o. Senadot:
participar era niais uma necessidade de capital de giro.
__
O SR.. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Seria Q aparte de mais
recursos para efeito de capital de giro, para que a gente pudesse aumentar as quotas
para adquirir mais veículos e vender mais, porque senão a empresa ia continuar sempre
pequena, vendendo dois, três, quatro, cinco carros e se tornaria inviável ao longo do
tempo.
O SR. RELATOR (DiiOOu Carileiió)'--- V. ga faz retiradas mensais da
empresa?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Naquela época não.
Hoje, como sócio e estando à frente da em.Qresa, faço.
_
_ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Os sócios retirarãi:n em alguma
época?.
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Não. Nenhum sócio
retirou.
O SR.. R.ÍllATOR (Dirceu Carneiro) -O Senador :Ronaldo Aragão nunca
retirou?
O SR. ANTONIO-CARLOS DO NASCIMENTO- Nunca retirou salãrio
nenhum da empresa. Na época ninguém nem ·eu retirava também por questões
financeiras da própria empresa.
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro) -As circunstâncias da venda das
ambulâncias à associação beneficiente. V. sa poderia nos historiar essas circunstâncias
da venda das ambulâncias?
.
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Posso. Fomos
consultados pelo presidente da Associação, Sr. Wil1iams Pimentel. Ele disse que estava
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com um projeto de expansão- da associação e nos consultou sobre a possibilidade de .-.
vendermos essas três ambulâncias para ele de uma forma parcelada. Segundo ele, ele
teria feito uma pesqUisa em outras concessionárias e acordou com uma proposta nossa,
tendo em vista que além de ter um preço melhor também faríamos um parcelamento, já r
que ele não iria precisar dos veículos imediatamente. Então, entramo$ num acordo. \
Existia uma proposta, inclusive, por escrito _sob-re_ iss._o~ E eu entrei num aco-rdo com o Sr.
_

1j

Williams· Pimentel.

O SR. RELATOR (Dirceu- Carneiro)·· A proposta da D
menção a entendimentos verbais. V. S8 poderi~ {precisar um ~co· ~

A !~
lhor os
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entendimentos verbais que produziram aquela proposta, que acabaram sustentando a
produção daquela proposta?
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO • V.Ex" fala em termos
reais de negócio?
- -- _
_
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- E, a proposta diz assim: "Confoime
entendimentos verbais...u e tal. Esses entendimentos ':'erl;mis foram os qu~ produziram?
Eles são só verbais? Não existe doc1,1II1ento nenhum?
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO· O Sr. Williams Pimentel
nos visitou uma única vez, para tentar comprar as ambulâncias. Depois...
_ .
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Ele foi pessoalmente, não é?
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO • Foi pessoalmente lá
comigo, na empresa. Ele estava fazendo a pesquisa e no lance pediu uma proposta, e
nós a fiZemos. Depois, trocamos algumas informações por telefone. Eu disse que teria
condições de fazer,_ desd~ _gue ele fizesse os pagamen~os de acordo par~ que também
pudéssemos ter fluxo_de caJXR para manter o compronnsso com ele. E fm ac_ordado que
seria fei~.o daquela forma. A partir do momento em que ele concordou com a minha
proposta fizemos uma _com ele.
_, __ - - _
_
..
,
O SR. RELATOR (Dírceu Carneiro) ~-v.sa teve conhecimento de _que ele
teria buscado ou_ tras concessionánas·tarilbém para pedir proposta ou não?
__
,O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO • Se~ndo a iriformação
dele, ele teria feito proposta nas outras concessionária_s que teria, na epoca, no Estado, .
O SR. RElATOR (Dirceu Carneiro)- V. sa chegou a tomar conhecimento
.
dessas propostas ou não?
O SR. ANTÔNIO CARLOS J:)ONASCIME;NTO ·Não, não cheguei a ter.
O SR. RELATOR (Dirc"ei:l CarDe"irO) - Para quotizar com aS súãs?
O SR. ANTÔNIO CARLoS DO NAsCIMENTO -Não, não cheguei a ver
a proposta das outras empresas.
.
_.. _
O SR. RELATOR (DirceU Q:Lmeiro)- Qua_l era 9: a:cordq que V. sa tinh :t
com a Associação para entrega_r essas amb_ ulânc_ia__ s? Que ti_ po de pac_ tõ-haVI_~.am_
ado?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO • Dentro da nos<a
proposta, dejtt~o do acordo .qu~ _fize~o_s, -~ -~-~ ele faria~- pa~ameóto parcelãdo· _
também. E assun que ele ternunasse o pagamento; eu confirrnana que estava ok e
aguardaria o pedido dele das ambulâncias. Só que eu pedi que ele me avisasse sempre
com bastante antecedência; ·porque ambulâncias são carros· especiais feitos pelas
montadoras, e não tínhamos condições de arrumar imediatamente. E ficamos
aguardando ele pedir as amb~Iãncias. Assim que ele terminou ·a pa~amento foi
confinnad.Q__que estava ok e ficamº~- ag].l3I_dando o pedido das ambulâncias para que
pudéssemos fazer essas entregas.
·.o SR. RELATOR (DirceUCartfciió) --v. sa recebeu todo recurso que
havia-acordado e fiCou ãgUatdándo a solicitação.
.
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO • Recebemos e ficamos
aguardando a solicitação dele para entrega dos veículos.
_
,
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Chegou a receber algum tipo dle
solicit3Ção dele para entrega?
~
O SR. ANTÔNIO CARLOS DO. NASCWENJ'O • Não. Ele chegou
passar para nós a inforrilação de que iria -predsar aas alnbulãn-claS nüm CertO período.
Mandou, inclusive, um documento para nós que faz parte do arquivo da empresa, e \
ficamos agUardando - "assim que você tiver condições ... ". Inclusive, já estávamos
,
tentando viabilizar ess~s equipamentos, terido em vista que as montadoras também não ,..__)
fazetri íssõ- diretamett.te. As vezes, temos que busca( fora da montadora,
nem ·
sempre, tem ambulância à disposição. Se fosse nu"CP_momento, por e;xem
oje, de
furo-
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compra de qualquer ambulância, a FIAT não tem disponibilidade para pronta entrega.
Então, foi por isso que houve essa demor~ __
O SR. RELATOR (DirCeu Caineiro) - Ele chegou, então, a formalizar a
solicitação da entrega.
__ _ _ _ _ _.
_ ____ __ _ _
O SR. ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO • Chegou a formalizar.
O SR. RELATO~ _(Dirc_e!l Carile iro) - Com um prazo....
O SR. ANTÓNIO CARLO~ DO NASCIMENTO • Pedimos o prazo e ficou
formalizado.
O SR. RELATOR (DirCeu carneiro) - E a empresa procedeu à
solicitação?
__
O SR. ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO • Sim. Começamos a
trabalhar cm cima de arrumar as ambulâncias.
O SR. RELATOR (Direeu Carneiro)· Começaram a trabalhar- o que
significaria?
_
_
..
O SR. ANTÓNIO CARLOS DO NASCIMENTO • E porque fomos atrás
de fazer os pedidos das ambulância, saber quem tinha no mercado as ambulâncias. Isso
foi feito tudo via telefone.
O SR. RELATOR (Direeu Carneiro)· Aí não tem um registro de qne a
empresa teria encomendatlo as ambulâncias?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO • Não, não tem porque
com a FIAT -temos ·um reliicionamento por telefone e por quotas. Sempre fazemos por
telemos.
O SR. RELA.TOR (Dirceu Carneirõ) - E as moritadoras chegaram a
deslanchar algum encaminhamento nesse sentido?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO • Não chegou a
deslanchar porque, na época, não teria as ambulâncias. E do meio do ano para frente
recebemos a informação dele para dar um tempo, aguardar, porque talvez ele teria que
mudar de posição, tendo em vista que teriam sido mudados alguns procedimentos
dentro da Associação.
·
O Sit. RELATOR (Dirceu ·eameiio) - Ele solicitou, então, a suspensão da
entrega, da encomenda?
_
~
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO • Depois, ele solicitou.
O SR. RELATOR (Direeu Carneiro) • Que temifo decorreu desde a
encomenda até a sua suspensão pela Associação?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO • Decorreram,
aproximadamente, seis ou oito meses. não estou bem lembrado e não posso precisar os
prazos pam o senhor.
· O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - E isso está registrado em
documentos?
O SR. ANToNIO CARLOS DO NASCIMENTO • Nós temos documentos.
Logo em seguida, que ele não confirmou e precisou da devolução do dinheiro~
começamos a devolver; acertamos um cronograma de devolução, num fluxo de caixa qu
a empresa teria condições de cumprir, e_fÇl! acertada a devolução do dinheiro.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Essa devolução do dinheiro ·
começou_ a aparecer quando nas negociaçõ_es? Ela sempre es.u
teve:v presente ou não?
.
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO ·Ela só esteve presente
quando ele solicitou,. quando ele susperidi:u dizendo_ que-pão havia mais necessidad das
ambulâncias, tendo em vista- que terf.ã fnudado algum ')fonogramfCde
ansão en
;
da Associação deles.
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O SR. RELATOR (Dirceu Cãmeiro) - Ém nenhum momento. anterior,·
havia sido acordado, pactuado, m~smoue oralmente, verbalmente, que poderia haver a,
alternativa de devolver o dinheiro corri do?
__
.
O SR. ANTONIO
S DO NASCIMENTO -.Olha, ficou conversado
que se houvesse alguma mudan~a e que ele necessitasse do dinheiro de volta se haveria a
_
___ _
possibilidade de devolver. Eu disse _s.~e sim.
O SR. RELATOR {Dirceu Carneiro) - Isso não ficou . registrado em
documentos?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Não registrei em
documentos.
_
.
_
1
O SR. RELATOR (Direeu Carneiro) ·Essa devolução tinha algum pré·
requisito de correção ou qualquer coisa dessa natureza?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO •. Foi feita uma
equiparação ao dólar comercial, tanto_ o dinheiro que eJe me remeteu quanto as
devoluções. O senhor pode somar que vai dar 50.720 dólares, aproximadaJ?len~
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O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)

~Somente

corrcção de dólar. Não

teve juros ou outra coisa dessa natureza?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Não. Foi equiparado ao
dólar.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Com relação a juros ou coisa dessa
natureza não foi...
_ - ___ -~ _
_ __
, __
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Não foi pactuado nada
disso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Só levanto essa questão e até
consulto V. ga se concorda porque, normalmente, a rem.uneração do financeiro sempre
foi bem maior do que a correção do dólar. No mercado financeiro brasileiro sempre a
correção, no financeiro, por aplicações, foi muito mais vantajosa· do que as variações do
dólar.
··
·
··
··- ·
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Nem sempre, mas em
algumas épocas, sim.
·
- - · -·
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) • Esse acordo que V.
teria já
ensaiado com a representacão da Associação de devolução de recurso foi em que
época? Poderíamos "localizar1
O SR. ANTONIO CARLOS DO 11/ASCIMENTO - Posso precisar para o
senhor o seguinte. Não tenho todos os documentos em mãos, mas no final do ano de
1993 trocamos uma correspondência. Sei que o senhor tem uma cópia desses

s•

documentos em mãos, que foi apresentado pela Associacão. Foi por isso que não os
trouxe para apresentá-los também, tendo em vista que o S'r. Williams tinha me dito que

havia feito um dossiê apresentando tC!dos os d~cum~ntos_que teríamos trocado, inclusiVe
as ordens de pagamento que eu tena devolvxdo a ele. O senhor deve ter todos ess~s
docuinentos, inclusive com a minha assinatura. Se o senhor os tiver aí, poderei con.firm
se é a minha assinatura ou não.
1
Gostaria de esclarecer que estamos aqui para contnbuir com a Comissão e
relatar a verdade do que ocorreu. Não temos interesse em esconder nada nem alterar
algum depoimento nosso.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -Apenas queriamos precisar essas ,i
datas, porque as vezes a assinatura é reconhecidamente verdaderra em datas diferentes.
)
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Eu posso preeisar pará'--"
o senhor, mas se houver algum engano, gostari~""e o senhor me falasse. Isso a
eceu
em dezembro de 1993. Essa assinatura foi de q n,do iniciamos a devolu@o do
eira.
que foi em d<\Z<mbro de 1993.
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O SR. RELATOR (Dfrceu CarneíróF D.ozombrP de 1993.
Temos o primeiro registro da Yi.Jp6tese_ da devolução por ocasião da
conclusão dos pagamentos da Associação.
- _
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO- Exatamente.
o SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Ainda sobre a proposta da
empresa, ela teve alguma formalidade? A empresa, quando fez a entrega da proposta,
ficou com algum ciente de que eles haviam recebido?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Quando nós
entregamos, nós fizemos urila proposta por escrito, em cima do que tínhamos acordad(\
e ele deu ciêncià c)ue recebeu essa proposta.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Ele deu ciência que recebeu.
E os demais participantes, V. ga~ tem conhecimento se também deram
ciência...
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Isso não posso precisar
para V. EX", porque eu não tenho conhecimento de particularidades deles dentro da
Associação; efCs não me mostraram, e eu não tomei conhecimento.
O' SR. RELATOR (Dirceu Cameiio)- Não é normal que as pessoas, na
hora da abertura proposta, esteja~ presentes os concorrentes?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Não foi uma
concorrência nesse sentido que nos foi proposto. Simplesmente, foi conversado e
acordado uma proposta, que nós remetemos para ele, e ele nos deu ciência e depois nos
comunicou que a nossa proposta era a melhor, se eu tinha Condições de agüentar
daquela forma, e foi feito dessa fonna.
Não sei se é praxe deles fazerem concorrência dessa forma, mas nós
remetemoS a documentação solicitada para eles para tentar efetuar a venda.
1 •
O SR. RELATOR (Dirceu Catiieiro)- Como seriam feitos os pagamentos
à FIAT, ~concessionária? pa eD_Ipresa para a concessionária?
.
'
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Geralmente são fe1tas
através de ordem de pagamento.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -À vista? Total?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Um único pagamento.
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O SR. ~T~R Q)irc"eu Carneü:o) - A enipresa -não iria repassar
parceladamente à conces~Ionf!Pa 1 nao? E~a faz compras à vista sempre?
O SR. ANTONIO CARLOS 1)0 NASCIMENTO - A empresa faz compras
.
à VISta. N ás temos, hOJe, um SIStema de crédito que é feito num sistema de conta
concorrente com a F~T. Bd,ste ess~ possibilidad~ também.
.
O SR. _REI..A'I:'OR (Dir~eu Carneiro) - E a devolução desses recursos à
assoCiação, como foi negoctado? Alem dos aspectos que V. sa. já se referiu, como
correção de dólar?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Foi fe;to uma
equivalênc~a, c?mo já disse ao senhor, em dólai e foi acordado um parcelamento,
ta~bém, discutido entre. as partes e troca~o u~ documento, tendo em vista que nós não r
tenamos um fluxo de cruxa ~ara ~evolver n~edtatamente. Mas posso precisar ao senhor \ .
Z:o:~~~e~bro a fevereiro nos cump~~os todos os nossos co~promissos com .a \.,

O SR. REf..:ATOR (Dfr:ceu Carneiro) - Por que e1a não teVe parcelas /.
semelhantes, caçla valor _fOI u_m valor diferente do outro, bem diferente?
, _
j\
· O SR. ANTONIO CARLO.S_ DO NASCIMENTO - Como a variação er;>. , .
em ~ó!ar, eu disse que iria colocar dentro de um fluxo de caixa que nós terfai'ndf" ...Y
cond1çoe~ de aguentar, porque final de ano~ e iníc1o de ano seria difícil dev
'f em
parcelas Iguais ou numa parcela só. Entã~~Jrdei com ele que, haventfluxo
caixa,

'
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eu remeteria; ~óciú'ro de um crOnogmma que nôS trocamos. Eu tentaria cumprir o
cronogramá qüe" ele mé pas. sou, inas tendo em' Vista a disponibilidade financeira, eu .
remitia um pouco mais ou um pouco menos. Inclusive o último pagamento, o senhor
pode notar, foi uma parcela pequena çle complementação da variação do dólar.
· OSR. RELATOR (Dirc_e\l.,Call?:e)r_o},-,P~r~- pnd~'_era_m enviãdos esses
pagamentos?. _
__
.- _ _ __ _ .
_.
O SR. .ANTONIO CARLOS-1>0 NASCIMENTO -Nós enviamos via
Banco do BraSil, 'à dispOsiçãO da AsSodaÇ3.o". AgOra, ilão ser se eles. tinb'ani co_:~lta no _- Banco do Brasil, sei que foi c·o_lo_cado à disposição da Associação via Banco do Brasil, que nós remetemos Cacoal-Porto Velho.
,
_
. . .
O SR. ~TOR (Dirc_eü"Cameiro)- Eles nunca lhe ofereceram número
de çonta para mandar diretamente?
. ' ' o· SR.'ANTONIO CARLOS I>O NASCIMENTO -Não, eles colocavam à
dispósiÇãri da Associã.Çã.O. _· _ _ ____ -.,.
__
_
· O SR. RELATOR (DirCeu Caffieifõ}:. A procurar?
O SR. ANTONIO CARLOS 1>0 NASCIMENTO - É lógico que eu
mantinha um cantata telefó_nic_o_ayisandõ.qUe eu havia colocado o dinheiro à disposição
. _ . . . _.
.
.
deles no Banco do Brasil.
O SR. RELATOR (Dirceu -Carneiro) - Dentre_ os docu~entos
encaminhados a esta Comissão pela DINASA; .via faX,· não consfam as orde"ns ·de
pagamento· ..corresponden~es_ aos seguintes valores: 1) 2.800.000,00, de _20 de d_ezembro
de 1993; 2) 6.6SS.OOO,OO, de 13_de fevereiro. Ot;~de se encontram esses t;J.pcumen~?
O SR. ANTONIO CARLOS 1>0 NASCIMENTO - Encontram-se na
empresa, nos arquivos. Houve um problema quando foram solicitados, em tomo de 1
hora ou 2 horas da tarde, se não me engano, na semana passada, documentos e disseram
que era para remetê-los com urgência. O nosso contador, na hora, não estava na
empresa e remeteu os _documentos que_ achou em disponibilidade. Esses documentos
fazem parte do arquivo da empresa e dev~m e.star na empresa.
O SR. RELATOR (Q_irceu Carneiro) - Quanto custaria hoje uma
ambulância do modelo da adquirida pela Associação, em dólares?
.
O SR. ANTONIO CARLOS 1>0 NASCIMENTO - Estaria na fail<a de
15.000 a· 16.000 dólares que foram acordados na época. Hoje, taiVe~ fosse diferente
porque os modelos.são diferentes e não sei precisar quanto custaria. Nà época, tính<imos
fechado nesta base, em tomo de 16.000.dólares, não sei precisar exata~lente.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - São essas considerações Sr.
Presidente.
:r
.
O .SR. P..RESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência consulta o nobre
·
Advogado Dr. Túlio se deseja fazer perguntas. (Pausa)
Concedo- a palavra a V. S''\
.
O SR. TÚUO AUGUSTO NEIVA I>E MOR.\ES ;,~Gostaria que o '
depoente informasse se há possibilidade de serem remetidos por fax esses documentos, ~\,
esses comprovantes de pagamento que estão faltando?
.-_
O SR. ANTONIO CARLOS 1>0 NASCIMENTO- Posso pedir.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA I>E MORAES - Gostaria que fosse
providenciado de imediato para não atrapalhar o Sr. Relator.
Uma segunda pergunta: Em uma tomada ~e preços, norma1mente,_qual é
o tipo de ambulância mais barata entre a Ford, a General Motors e a Volkswagen?
r

•

'

rj.J
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O SR._ ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO -Aqui vai até-um ouco

de propaganda da nossa marca. E realmente a Fiat, que possuí uma dispo
veículos relativamente mais barata de mercafnão s6 nas ambulâncias,

'
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nos_ outros carros de luxo e populares. A nossa marca sempre tem saído na frente e hoje
ocupa, inclusive, a vice-lic\erança do mercado. .
.
O SR. TúLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAES · - A Associação
especificou as características da ambu1ância?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO -Especifico, sim. Na
época, a ambulância era do tipo Elba, que estava sendo feita e !!Ta o tipo de ambulância
que tínhamos acordado entregar para ele.
_
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAES - Quer dizer que a Elba,
em termos de preço, sistematicamente é mais barata que as demais?
O SR. ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - Tem o preço mais
baixo, com certeza.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAES- Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nobre Relator, V. Ex" deseja
fazer mais alguma pergunta?
'
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Não.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência se abstém de fazer
perguntas tendo em vista que os elementos que constam do processo satisfazem.
Por oportuno, tendo em vista que havia, por um lapso- aqui da secretaria,.

uma solicitação para a dispensa de uma testemunha, concedo a palavra ao nobre
advpgado, Dr. Túlio Augusto.

_.
_
_
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA DE MORAES- A defesa não precisa
mais chamar o Sr. Orestes M~. Era uma das testemunhas arroladas. Abre mão.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A desistência do depoimento da
testemunha facultada à defesa constará da Ata da presente reunião dos nossos
trabalhos.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DEMO~~- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - COmo 'rião hâ. nenhu.in outro
Senador presente para inquirir a testemu,nha, encerramos a presente reutiiãó com o
depoimento do Sr. Antomo e solicitamos que S. sn permaneça nas dependências da
Secretaria desta Comissão para assinar o termo, dentro de- aproximadamente lSmin. de
acordo com o que preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal.
Está encerrada a reunião.
,
(Levanta~se a reunião às 14h0Smín.)
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REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A INSTRUIR A
REPRESENTAÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL, CONTRA O
SENHOR SENADOR RONALDQ ARAGÃO, FORMULADA COM BASE
NO ART. 55, § 2', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NO ART. 32, DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CASA, REALJZADA EM ~.~.:aio
DE 1994, ÀS 9:30
HORAS P~UTA: -R 'nião destinada - tomar
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PODER UGISLA11VO
SENADO FEDERAL

TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA

na qualidade de testemunha arrolada nos autos da Representação da Mesa do
Senado Federal, formulada com base no art. 55, § 2°, da Constituição Federal,
e no art. 32, do Regimento lnter:no desta Casa, contra o Senhor Senador
Ronaldo Aragão, se compromete, nos termos do art~ 203 dõ Código de Processo
Penal e sob as penas da lei, a dizer a.YY~ade do ~ue souber e lhe folj@!rguntado.
O presente termo é lavrado por mim.~.. Úl.M~--~-
(Raimundo Carreiro Silva) Secretário feito e vai assinado is1õs_ Senhores
Senadores Márcio Lacerda e Dirceu C_ameiro, respect-ivamente Presidente- e

Relator do processo.

'. ~_.

~.

Senado ederal, em ?C.de -0r~de 19

,_

Relator da Comissão Es ecial
Senador Dirceu Ca eira
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Oficio RF n° 1068

Senhor Senador,
Com referência aO Oficio CT-RAn° IS, de 18 de maio corrente, em que foi solicitado
"pronunciamento oficial sobre a evpluç!lo patrimonial" do_ Senador JOSÉ RONALDO ARAGÃO,
informo a Vossa Excelência que a Secretaria da Receita Federal se acha impedida de fornecê-lo,
tendo em vista a legislação vigente, o Parecer n° G0-11, de 20 de janeiro do ano corrente, aprovado
pelo Advogado-Geral da Uniio e pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República, e o Parecer
PGFN/CATIN" 416/94, aprovado, a 14 de abril passado, pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que ratificam o entendimento desta Seçr~aria WJ, R.e<reita Federal quanto ao sigilo fiscal que
reveste a. matéria (cópia anexa).
-

Atenciosament
OSIRIS
S FILHO
Secretário da Re~ita Federal

Excelentíssimo Senhor

Senador MÁRCIO LACERDA
Presidente da Comissão Temporária
SENADO FEDERAL
BRASÍLIA.
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PARECER

PGFN/cAT/N° 416/94

SIGI~O FISC~. Requerlmeirto de lnformaÇlles
futrdamernado rio arl:. 50, §2" da CF. Matéria
. pràteglila pelo art. 198 do CTN.

'>I o

<

A Secretaria da Receita Federal encaminha cópia 'dos O!!clos n" 88194,
do Deputado José Thomaz Non6, ·siN• /94, do Deputado Oscar Travassos e HB
13<1/94, do Deputado Hélio Bicudo, 9oUcitando o pronunciamento desta
Procumdorla-Geral da Fazenda Naclbnal, em rélaçAo ao que foi· réquerldo, tendo
em 1/lsta a legislação vigente.
· •• · • · ·

2.
Os deputados solicitam cópias das declaraÇlles de be!!S de diVersas
.pessoas jurldlcas e fl'slcas.

.II
3. ·
A matéria diz respettó à quebra de· 9I!Ífio ~seal ~rotegldo. pel~ :C:ódlgo
Trlbulllrlo Nacional, art. 198, que dispõe:
·· •· ·· · · ·

na

':ht 198 - &m projuízo do dispoSto
l•glslação çriminof, ti
wdada a divulgaç/lo, para 'qualquer j/in, por part• da Faztmda Pública
ou d. seu~ folU:ionários,- J" qualquer informação, obtida lfm. rcaoõ áo

SE 011 A O n

" E fJ E R A L

flnanct~Jra dOSe SZJj(J/t09 ptJQSfvos OUCorr.o~~~~ ;z~~;·~: (• I.J.::J áo R,I,SP'.)
• .("',
• • • •
•
, - .{P;uetlr n.' 61194- J)

ojiqio SObrtl Q g/tuaç8_o ttconôm/ca OU
-

'

·

·

'

ck t11~ros " sobn a natu~a
mMd~u~

p, o f!Sf~o ~ , ~ negÇI~t;~s ou

Parágraf:; i!r.i:-c
~;::;..;;;;;-.;~ lk di;;pv.>i(J tuJ.YJ(J artigo,
unicamtmtB, os casos previstos· no artigo ssgufntB e os ds uqufsiç/Jo
ngula_r áa autoriáaá" judiciária no intarssss da justiça. n

4.
esta Procuradoria tem, em dlverilas ocasiões, respondido ple~os da
espécie no senHdo de que as disposições do art 198 protegem o dlretto a

·

~~~~
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privacidade, hoje C0l1!1Ubstanclado, expr09118mente, no Inciso x do art s• da c.F.,

IW6Ir.

.

'7 - São invioláwis a inllmfdaáo, a vida privada, a lwnra • a
das p = , o=gurado àirtlfto a inikniztlf/Jo p•lo dano
matuial ou moral thcorrtmt• ti.
violaç4o. ,
imDgom

r

5.
Celso Ribeiro Bastos, Ül, Comentlrios a Conatiluiçllo do Br.ni, editora
Samlva, SAo Paulo, p. 63, comenfll o Inciso dizendo que este "oferece guanda ao
direito fi reserva da Intimidade llllllm como ao da VIda privada. Cotlllls!e na
l'ac:IJidade que tem cada Individuo de obsmr a ln1rGtnlsalo de eslr'amos na sua privada

e

familiar, alllllm como de lm9"dlr-lhe o

a......, a

lnforma~~es

sobra

a

. privacidade de cada um, e IDmbêm Impedir que sejam divulgadas lnformaçlles

sobre llllla éraa de manlfesfllçllo existencial do aer romano". Conlfnua o comentlrio
~~rgumentando 'llJB esfD proteçllo encontra desdobramento em outros direitos
consUiuclonals, como, por exemplo, o of.<lllo protlaolonar.

6.

O sagrado protlaolonal, conforme Joaé Afonso da Silva- Curso de Drelto

COIIIIII1uclonal Pool!lvo, Malltelros Editoras, 11" ed, p. 190- "obriga a quem exerce
uma protlalo ragulamonfDda, em razio da 'llJal ht do tomar conhecimento do
ugrado de oUira poaoa a guardA-lo com tldeldade. O tllular do oegredo 6
problgldo, no caso, pelo direito fi Intimidade, pois o proftssionaf, médlcoa,
advogados e Úlll1bêm o padre-confessor (por outros 1\mdamentos), nllo podo Uberar
o segredo, devaslando a esfe!a lnjlma, de 'IIJem teve conhecimento, sob pena de
violar aquele direito e Incidir em sançlles ciVIs e penais'.
SENADO fEDERAl

com efeito, nessas condlç~es. a quebra do sigilo sujeito o lnhtor 11s

7.

(}L

= .

oançlles do art 327 do C.P

8.
ConbJdo, va- que sigilo nllo ê absoluto pois comporta exceç~es. como
aquelas expressas no parágrafo único cio art. ·198 ao CTN e~ também, os pedidos
fonmrdos pelas Com~es Pat!amenfDres de Jnquêllto (art 58, § 3°, CF), que,
Igualmente, nllo lllio lnconfraslllvels. NAo 98 tmta, porém, no pmaente caso de
quai'IIJer das hlp6te98s mencionadas nos dispositivos citados, pelo que sua anAlise
refo!Íe ao objOto deste Pai-eco;. .

I•

li.

.,_,

~~.~prornenclonados,
~

fmfa-ae

de

pedido

formUlado

pelos

Deputados

em nome das Co-es permanentes da Casa e nAo por

ComiMIIo PartamanfDr do lnquêllto regularmente lnotalada, 6nlca pOII!IUidora de
poder lnvestlgatórlo próprio de autoridade judicial, nos termos do ati. 58, § 3°, da
Carta.

Donde 98 conclui ser lmpomirvel

o fornecimento das lnformaç~es

requeridas.

/
10.
Assunto anlllogo foi sobme11do a apreclaçllo da douta Advocacia-Geral
da Unllio (Processo rf' 10188-002890/93-71), em face de conbovêrsla e1Ciolente

en1nt esfD

Procumdo~a

e a CAmam dos Deputados. A AGU, em parecer aprovado

pelo Exmo. Sr. Presidente da RepObllca, e, por conseguinte, nos termos do que
dlop~e o ort. 40, § 2", da Lei complemenmr rf' 73, de 1o de fevereiro de 1993, com
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força vinculante para a Adminislraçllo Fêdêral no lmbllo do Poder Exéoutivo,
conclui nos seguintes termos:
'~ vista do uxpo&to, parece licito ron.c:luir:

I? É çonyla a inh1rprt<taçÕo dada pela Procuradoria-&lral da
Faunda Nacional ao problema do sigilo fiscal, objBto desta análiN,
intorpretação -=> que, sogundo B111Bntio, não foi superada pelas
manifutaç/51/S ds fnçonjôrmidatk da C&maro dos Deputados.
2' Não ss poth wr no inl8rprrztação do PGFN • do Ermo. Sr.
Ministro da Fazwula, que nela BStribou sua rvsposla à Câmara dos
Depetados, qualquBr di1SIWS[Niito ao Patkr úgislmtvo, çonsistfndo,
ap1nas, f!m interprfltação adequada dcs dispo&ittvos' constitucionais e
infraconstituclonais qUtz regmn a matBrla. ,-,

SfN/II)n n.nE~A.\..
comlsdJ r····· '

(Parecer GQ -11, de 20 de janeiro de 1994, publicado no D.O,U. de

.·9#~'1 ' 5')

~;'j::i\''~ "'

24.01.9~
'-

III

11.
Em lllsla do exposto, entendemos que as lnformaç~es náo poderllo ser
fomeckt.lõ por estarem sob o pálio do s/gUo l!scal. Propomos o rn!Dmo do
expediente ao Orglio de origem.
É o que me perece, s.m.j.

A conslderaçllo superior.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em

/ ) de

de 1994.

ll:;., . \..:.

.

CLÁUDIA REGINA GUSMÃO
Procuradora da Fazenda Nacional
De acordo.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em
::~· '
' .. " ' • •, .··
de 1994.

/y

de

~~.R~~~~IGU~··

Coordenador de Assuntos Financeiros e Trlbufl'irfos
Aprovo. Encamlnh<HI<I a Secretaria da Receita Federal.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em

de1994.
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PODER LEGISLATJVO

SENADO FEDERAL

TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA

Oiv

oal:jaixo assinado..W<ijJJ.a.'1kii!.2 ...J~I.~!<:~.f.d.. 1;f.t;,_

.....!.... !8~{t;,., ... h":h:.~.'.Y.,.....C2?..a.0.-:;::.r...~.n~ ..,.ÇqrJ;,.r....,

,,......... ,.,..,~.u~...-..-.....,a.,. • ...-,-u.-,·u;o,

UdU.~·•••··•"'~••••

....

,:;~_,,,,o,,,

.. ,, .. ,,~,,,,,-,-.- ....... ~ ••,.,,,,,,, .. ,, ..

na qualidade de testemunha arrolada nos autos da Representação da Mesa do
Senado Federal, formulada com base no art. 55, § 2°, da Constituiçao Federal,
e no art. 32, do Regimento lntery"~o desta Casa, contra o Senhor Senador
Ronaldo Aragão, se compromete, nos termos do art. 203 do Código de-Processa
Penal e sob as penas da lei, a dizer ~rdade d9 que souber e lhe z:arerguntado.

O presente termo é lavrado-por mim.t\.P'M('k!~...Ow.~.-~-

. :-•

(Raimundo Carreiro Silva) Secretário feitotDe vai assinado p los SenhoreS
Senadores Márcia Lacerda e Dirceu .Carneiro, respectivamente Presídente e

Relator do processo.
Senado Federal, em :3..!...de 'i7IUM de 1994.

'·
Relator da Comissão Especial
Senador Dirceu Carneiro1

/I
("
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TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA

o abaixo assi~ado. __ 4~~ C~'-··-~---.:~·-'··
....Y.l.~~y---Çe:>"""çf.,f!"--··~················································

...

r:

'

•••••••••••o•••••••••••••••••••••~••••••••••••~•·-••••••••••••••-••••••'U_....,.,.,,,..,.,,~.,,:...;.,,.a...._._,,::,....__.,_~,

na qualidade de testemunha arrol!:tda nos autos da Representação da Mesa do

Senado Federal, fonnulada com base no art. 55, § 2", da Constituição Federal,
e no art. 32, do Regimento lnte':"o desta Casa, contra o Senhor Senador
Ronaldo Aragão, se comprometa, nos termos do art. 203 do Código da Processo

~a;!s:~:t:~:~~:v~:~:i·p:rd!:~-~0;.4-~p~rguntado.•
(Raimundo Carreiro Silva) Secretário~ feito e vai assinado pelos Senhores
Senadores Márcio Lacerda e Dirceu .Carneiro, respectivamente Presidente e

Relator do processo.
Sanado Federal, em

.?..!...de <»t~ da 1994.

~"-~
{'

I.
f

·' ~.

._.)

Relator d·a Comissão _Especial

Senador Dirceu Carneiro

SEfU.OD f'f.DERAL
Comlui~

h.J ,r,·•' f;o:t, ~':S ~o R,l.Sf.)

(fllr~tr n.' f.i~CCJ)

fiL
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA .9" REUNIÃO, EM 1° DE JUNHO DE,
1994

Às 10 horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Mãrcio Lacerda
Dirceu Carneiro
O Advogado de defesa: Dr. Túlio Augusto
Neiva de Moraes
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está aberta a reunião.

A Presidência assinala a presença do Presidente em exercício e do
Relator.

Nos tennos do a}t. -81. do-§ 1°. e do art. 148 do ~egimento· ll!teri!_o,
ROdemos dar início à reunião para ouvir_ a testeruunha. o nobre Senador Çid.Sabóia-_de

Carvalho.

-O nobre Senadot: Cid Sabóia · de Carvalho foi ariolãôo p-elO- -Seitadof
Ronaldo Ai"a~o. em sua defesa escrita, às folhas 423~_ _ _
_
Convido, então, o itobre Senador a tomar assentO à Mesa.
· Há sobre a mesa expediente que será lido.
-. .
O SR. SECRETÁRIO (Raimundo Carreiro Silva)· Aviso n~ 400,GP./TCU
Brasflia, 27 de maio de 1994.
Senhor Senador,
Em atendimento ao Ofício de V. Ex'"- er-RA n° 16/94 -, remeto as
seguintes informações, apresentadas na mesma seqUência em que foram
dispostos os questionamentos:
_ _
a) o Tribunal de Contas da União não re.cebeu cjuatquer prestação
de contas da Associação Beneficente J .R. Aragão. Em conformidade com
as normas vigentest a prestação de contas dos recursos recebidos a título
de subvenção deve _ser apresentada exclusivamente ao órgão transferidor
dos recursos;
b) não foi detectado pelo TCU desvio de recursos para pa~mento
de c_ontas pessoais ou depósitos em contas~correntes de sua titulandade;
c) a cópia do processo da auditoria, realizada pelo TCU na
Associação Beneficente J.R. Aragão, encontra~se no· Senado Federal à
disposição dessa Comissão Temporária;
d) a empresa DINASA restituiu os valores recebidos pela aquisição
de ambulâncias, devidamente corrigidos, à Associação Beneficente J.R.
Aragão;
·
e) vide alínea "c"-retro;
f) não existe in.a:dimplênci~ perante o TCU. uma vez que a
prestação de contas é devida apenas ao órgão repassador dos recursos,
conforme explicado na alínea·"a' retro.
·
Outrossim, Informo que O Tribunal colocou à disposição df:ssa
ComissãO Temporária a Analista de Finanças e Controle Externo Liane
Viegas Soares, que poderá auxiliar na. análise do relatório da Auditoria
realizada por este TCU na aludida Associação Beneficente em poder
dessa Comissão.
Atenciosamente,
Elvia Lordello Castello Bra_nco
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - q oficio será juntado aos autos e
dado vista ao advoaacto de defesa, nobre Dr. Túlio AugustO Neiva de Moraes.
Registro a presença de S. sa nesta reunião.
A Presidência lembra ao nobre defensor do Senador Ronaldo Aragão,
que, aliás, já foi notificado, para que encaminhe à Comissão os _documentos
mencionados no depoimento do Deputado. às fs. 647/648.
_
Passamos à qualificação da testemunha.
Nome completo?
O SR. CID SABÓIA DE t:;ARVALHO ·Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem 5_8 anos _de idade'?: __
l

,/1/~·
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O SR. CID SABOÍA DE CARVALHO - 58, anos de idade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- E brasileiro, casado?
O SR. CID SABOÍA DE CARVALHO- Brasileiro, casado.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem por residência a SQS 309,
Bloco "G", Ap. 201, Brao;ília'?
O SR. CID SABOiA DE CARVALHO· Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bace13r)
É Advogado, Professor,
Jornalista e Radialista?
O _SR. CID SABOlA DE CARVALHO · Advogado, Professor da
Faculdade de Direito, Radialista e Jornalista.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - &erce suas atividactes no Estado_
do Ceará?

O SR. CID SABOiA DE CARVAtllo- fl.r!te·s de Senador; como Senador,
apenas sou Seriador.

_-

_ -_

____

-,

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - E parente e .em que grau e se
tem relação de amizade íntima oy. inimi.zad.e capital com o Senador Rcmaldo Aragão?
O SR. CID SABOIA DE _CARVALHO· Não. Somos Colegas do Senado
Federal dentfo d~quele clima que rege o relacíonamento de todos os integrantes da
Casa.
·
_ _
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Neste mo-mento, vamos tomar o
compromisso da testemunha, que se compromete, aqui, nos tennos do art. 230 do
Código de Processo Penal e sob as penalidades da lei; a dizer a verdade do que souber e
__
_
_
..
_
··- .. , --.
lhe for perguntad~.
Com a assinatura, está prestado o compromisso a esta Comissão.

Sabe o ilustre e nobre: depoente que a lei obriga o juiz de um processo a
advertir toda e qualquer testemunha, por mais respeitada que seja- e é o caso-, de que é
obrigada a dizer sempre a verdade, sob pena d_e ser processada e condenada por falso
testemunho.
Essa é uma imposição da lei.
Fica advertido.o depoente, nos termos do art. 342 do Código de Processo .
Penal, que diz o seguinte:
__
..
Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete. no processo judicial, policial,
administrativo _ou em juízo arbitral à pena de reclusão de três anos e multa
de 2 mil a 6 mil cruzeiros
~·~I tr< ~t.fFF.b~
Passamos, então, a otivir as nobres testemunhas. _
_
_ _ Y.~~·,·.~··t Í:!P!C"•• , ••:. ~;, dtl': ,I.Sf
Tem a palavra o nobre Relator, Senador Dirceu Carneiro.
:.:·::g~i· r·P~-::~~
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) -_Sr .. Presidente, Senador Cid Sabóia
de Carvalho, testemunha, ilustre Advogado do Senador Ronaldo Aragão, demais
-"··. ,
.
participantes da reuniáo,Srs. assessores.__ ·- .. Senador Cid Sab6ia de Ca!Valho, V. Er foi convidado pelo Senador
Ronaldo Aragão como te.<;temunha neste tral:!aJho. Sendo assim, a Relataria não tem
formulações a fazer, a não_ ser per$U_ntar ~e V. Er era membro da Comissão Mista de
Orçamento nos anos de 1990, pe,nodo em que o Senador Ron~ldo Aragão foi relator
setorial do sistema ELETROBRAS. e em 1991, quando. o Senador B.onalp:o Aragão foi
Presidente da Comissão Mista. V. Exn pertencia a essa Comissão, Senador Cid Sabóia de
Carvalho?
O SR. CID SABÓIA ])E CA-RVÁLll(l · Nunca participei de nenhumá·- .
reunião da Comissão de Orçamento. Houve um período, não lembro qual ano, em que 1
fui designado suplente. Eu_ era suplente dessa Comissão, mas nunca fui ~7~doV

I

nunca compareci e, para falar bem a verdade, sequer sei onde se reunia a Comissão de
Orçamento.
·
·
Por natureza do meu trabalho, que ~ mais jurídico, é um trabalho de outra
ordem, mais numa linha filosófica, mais numa linha jurídica, nunca me interessei por
Orçamento. Nunca participei de nenhuma reunião e não posso me dar como integrante
mesmo quando tenha sido suplente, indicado pelo meu Partido, porque nunca assumi e
nunca fui a qualquer reunião. Até postulei que· meu nome fosse retirado por uma
absoluta distância ideológica entre essas atividades e as minhas atividades. Não que eu
as julgue ilicitas ou irregulares, m_?~_porque, doutrinariamente, sempre discordei de que
as emendas não fossem técnicas, não fqssem emendas contábeis. Sempre pensei que o
Orçamento deveria ter um procedimento meramente técnico e nunca político.
Por isso nunca fui trabalhar nessa ~omissão, mesmo quando fui suplente.
O .SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) ~ Perfeito.
·.,
Senador Cid Sabóia ·de Carvalho, V. Er participou da Çomissão
Parlamentar Mista de Inquérito que· apurou os· fatOS decorrentes da atividad.e da
_
'·.
Comissão de Orçamento?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Partidpei inicialmente colno
suplente e, depois, suQstituindo o Senador Nelson Carneiro, como titular.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro)- Nesse sentido, V.~ teria algo a
observar em relação ao Senador Ronaldo Aragão, relativo a acusações que a CPI lhe
imputou, ou qualquer coisa dessa natureza que V. Er quisesse trazer como contribuição
à Comissão?

i
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Nessa Comissão, eu tive uma
participação, de certo modo. ativa. Fui membro da Subcomissão de Emendas. Mas V.
Ex-.., sabe que examinar emendas não significa inculpar ninguém porque todos os
Parlamentares tiveram emendas. O peso sobre o Senador Ronaldo Aragão foi da
indicação do denunciante principal, o Sr. José Carlos Alves dos Santo.">. Na L'PI, houve
oportunidades em que se arrolo1:1 o nome do Senador Ronaldo Aragão, por isso mesmo,
para depor, mas eu não via, naquele momento, as implicações necessárias para ó SeU
depoimento e discordei desse e de outros depoimentos, porque, preocupado com o
aspecto de justiça. eu tinha receio de que apenas estivéssemos alimentando um
espetáculo público antes de alimentarmos a perfeita e adequada investigação.
_
Recordo-me - deve constar nos Anais da Comissão - de que me voltei
contra determinados depoimentos, entre os quais o depoimento do Senador Ronaldo
Aragão, por entender que, depondo, nada poderia acrescer às investigações da
Comissão Parlamentar de Inquénto.
_ _
__
__ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Ex11 tomou conhecimento do
trabalho da Subcomissão de Movimentação Bancária em relação ao Senador Ronaldo
Aragão?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO. Não.
Não participei dessa subcomissão e somente tomei cõnhecJmento dos
trabalhos dessa subcomissf1o no momento em que o seu relatório chegou à Comissão
propriamente dita, já que eu era de outra subcomissão. Eu era da Subcomissão de
Emendas. Não participei da Subcomissão de Bancos; aliás nunca fui Já. Tomei
conhecimento disso na CPI, quando se apresentou o relatório da_ Subcomissão de
Bancos. Nada posso acrescentar -sobre a_ Suhcomissão de Bancos_ por desconhecer as
minudências, os acertos e os deSaÇéf-tOS ptlrventura cometidos, ou não cometidos, por
essasubcomissão.
- - - ,. .- O SR. RElATOR (Dirceu Ca"rf1eiro) ---Sr. Presidente, a Relataria já está
satisfeita.
.(\/'vl
R

I·
,.

-

< ~\.. .:.~
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Neste mome~to, então,- concedo
a palavra ao Dr. Túlio Augusto Neiva de Morais, advogado do Senador Ronaldo
Aragão, para formular as indagações que desejar.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS • Sr. Presidente, eu
queria, saber, se o depoente puder informar, qual o critério adotado pela Subcomissão
de Emendas para a análise dos pedidos de descontingenciamento.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Bom, a Subcomissão de Emendas
teve um trabalho, é bom que se fale, mui_to dificultado pela própria natureza da
subcomissão, porque emendas todos os parlamentares apresentaram. Até mesmo os
parlamentares meno:; afeitos ao Orçamento apresentavam, a pedido dos seus Estados.
das prefeituras. Então, todo mundo terminava tendo emendas.
Agora, houve um critério do Deputado Sérgio Miranda, que verifiCava a
incidência de um grande número de aprovação de emendas de .um mesmo parlamentar.
A partir dãí, a Comfssão criou "iún critério com o qual eu nunca concordei de ver o
número de emendas aprovadas com relação àqueles parlamentares. Não somente o
número de emendas, mas o valor das emendas. Quando as emendas atingiam um valor
muito alto e havia um grande_ número de emendas. começava a subCOJTiissão a
aprofundar-se: nos trabalhos daquele parlamentar perante a Comfssf10 de Orçamento.
Era mais ~u ~enos por aí. O trabalho era esse. Nenhuma emenda, por si
só, poderia sígitificar incrimina~ão a qualquer pessoa. Isso era o pensamento genénco na
subcomissão e, depois, na Comissão.
Era preciso que, além das emendas, houvesse conseqüências que
denotassem a possibilidade de um interesse pessoal do parlamentar para auferir
vantagens.
Então, o critério era: número de emendas, valores das emendas. A partir
daí, os membros da subcomissão voltavam suas vistas para examinar profundamente o
trabalho parlamentar d~ emendas de um determinado cidadão.
"
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS- Sr. Presidente, o critério
adotado para a Relataria foi o mesmo adotado para parlamentares individualmente? Ou
a Relataria teve o direito de, por força da função, apresentar emendas em maior
número e de acordo com o pedido dos órgãos governamentais que eram encaminhados?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O relator de uma Comissão é
inteiramente livre para elaborar o seu trabalho.
Já tinha lido várias vezes esse relatório e, antes de começar essa reunião,
estive aqui exatamente passando a vista na parte atinente ao Senador Ronaldo Aragão,
para verificar se era realmente um problema de emendas que havia ditado a sua
mdicação no relatório. Não posso ter o controle dQ que norteou o pensamento do
relator, inclusive porque o relator não se aconselhou com os membros da Comissão para
fazer o seu relatorio. Fez o seu relatório co_mojuiz de instrução que era, com seu livre
convencimento. Ou seja, é o resultado do convencimento do relator. Então, somente o
relator pode responder o que o guiou. além do que está escritQ aqui. na última parte do
documento final da Comissão Parlamentar de Inquérito.
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Verifiquei no trabalho, aqui, que rifto foram exatamente as emendas- foi
mais a questão ban~ri~ e nutras coisas- que_levar~m o relat?r a uma conclusão de pedir
ao Senado que examme e. se for o caso, providenc_Je a ~ssa'iao de mand~to.
, .
Foi isso o que li. o que cqJI]preendt, t! f01_asst~ qut_: vo~e1 nesse relat~mo.
Votei favoiavefJninte, porque as indica~ões que a_q~t e.'>~ao nao foram conclustvas,
quando não podiam ser conclusivas. ~<~I um relatc?no cmdado:w ,nessa parte.. Se '?s
membros da Comissão examinarem, venflcarão que o relator teve o ltvre cortvencimento
de entender que a Senador Ronaldo A.ragão necessitava de ser investigado por sua Casa,

pelo Senado Federal, para, sendo o caso, ter o mandato cassado. Ou seja, S. Er
entendeu aquilo que saiu das Subcomissões como indícios necessários a __esse processo.
E nós, aqui, no Senado_Federal, tanto na Comissão de Justiça como no
Plenário, raciocinamos exatamente do mesmo modo, quand_o a Comissão e o Plenário
do Senado entendemm que deveria existlr o processo exatamc:nte para se comprovar ou
não, para se_ dedarªr ~ if!Ocência _ou ~ culpa do Senador Ronaldo Aragão. Mas não
posso informar Sobre critérjos muito pessoais do relator. exceto aqueles que foram
discutidos e escritos aqui. E muito difícil a mim penetrar na alma do relator nesse
momento.
•
O SR. TULIO AUGUSTO NEJV A DE MORAIS - Houve. alguma reunião
final para aprovação do relatório da Subcomissão de Emendas'?. .
__
-.
O SR. CID SAIIÓIA DE CARVALHO • Estive no PRODASEN,
juntamente com 9_utr9s Parlamentares, noite adentro, porque queria ver as conclusões
desse relatório. Queria ver as conclusões soPre __todas as pessoas no que cónceínesse às
emendas, em face da minha responsabilidade de integré!_r esta SubcomJssão.
,Sou obrigado a confessar que não vi esse re_l~~t}rio; c;lele conheci apenas
alguns trechos. Havia uma certa dificuldade no PRODASEN para conhecermos essas
peças- e lá estavam vários Parlame:-ttares que. somente no dia s.e$uinte;_ conheceram o
que o Deputado Sigmaringa Sei.xas havia envlado à PresidêncJa da Comissão ou à
Relataria. Somente no dia seguinte pude conhecer, quando lá já se encontrava. Havia
também a possibilidade de lá já se encontrar gua~d~u;~távaq1.0s pq PRODASEN.
• · - · MaS.nãõVõtei esse relatório da Subcomissão de Emendas; nem eu, nem
nenhum integrante da Subcomissão de Emendas. A bem. da verdade, não votamos; foi
uma peça sobre a qual se deliberou nà Comi~são q'ue cada relator de Subcomissão
apreseptaria o seu trabalho. Na minha Subcomissão não foi submetido a voto e eu não
votei. E a verdade absoluta.
_
. O SR. TúLJO AUGUSTO NEIVA DE MORAIS • Então o relatório da
Subcomissão de Emendas resume-se a uma opin_ião pessoal çlo_Presidente;?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Aí nãn posso dizer, porque não o
elaborei, não escrevi nenhuma linha desse relatório, não votei, não opinei. Então, não
tenho responsabilidade de autoria, nem assinaria as conclusões sem o exame minucioso.
Também não posso dar informações sobre aquilo que não entendi como
se formal!. OtJ~r,diZJ!r, na verdade, ele foi envjado pelo relator que, por certo, assurri.iu a
inteira responsabilidade por esse documento, o DeputadO Sigmaringa Seixas.
F.ui acompanhar_ minudentemente esse Relatório porque. costumo fazer
isso. Todos, no ~enado Federal, sabem co~o_ é o meu tq:tbalho. E um trabalho
minucioso, respo-nsável; se tem- assina_turã.~ tem a _minha ~ssina_tura. Se não tem, é porque
eu não pude ver. Quando assinO é porque vi.
Então, dentro .desse meu critério, com a rc;:sponsabilidade de quem assina,
juridicamente, tenho a visão disso e assin6, Então, se eu houvesse. assinado, responderia
a qualquer coisq. Mas não ~ssinei. Não conseg_ui ver. esse r~latório antes d~le chegar ao
relator. Ele chegou corno peça dQ Deputado Sigmarmga Se!Xas para o Presidente Jarbas
Passarinho, que enviou para o relator, ou chegou diretamente para o relator. Não sei
informar se foi direto para o Presidente da Çgmis~q,_ 9u se foi diretamente pam o
relator, ou via Presidente da Comissão.
Conheci algumas partes, pequenos treChos, que os· funcionários liberam,
mas que. também, não correspondiam ao que efetivamente chegou às mãos do Sr.
relator. Estavam comigo váçios parlamentares, entre os quais o Deputado Vicente
Fialho, do PFL do Ceará, nél! expectativa de conhecer esses detalhes do Relatório. Nãoconheci. Só conheci depois...-• j
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O SR. TÚLIO AUGUST~YNEIVA DE MORAES • Então: não houve
reunião, não houve aprovação da Suhc:omissão, foi uma peça individual do Presidente,
sem ter dado antecipadamente conhecimento a todos os membros.
O .SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não. nf1o dis.cutimos esse. relatório.
Ficou sendo feito no PRODASEN. Váril:'ls vezes fui lá a fim de tomar conhecimento
desse relatório. Essa é a expressão da verdade. Não estou aqui tentando acusar nem
defender. Estão pedindo-me a verdade. Cham<'lram-me para depor e eu gostaria muito
de não estar aqui. Mas, já que n:;te .charna_ram, não _posso ch~egar, com a minha
responsabilidade de Senador d:1 Republica, e d1zer uma CQJsa que nao aconteceu.
Quero dizer, peremptor-iamente, não discuti esse relatório. Não votei esse
relatório. Não li esse relatorio antes de chegar às mãos do Sr. relator. Só o. conheci a
posteriori.
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Essa é a expressão da verdade.
Agora, se houve pessoas da Comissão que o viram, que o discutiram, não
fui eu, e não fai'iei a nada a que fosse chamado. Sendo chamado eu iria. Como vi que
não seria chamado passei a procurar. Vim aqui à sala onde estava a subcomissão.
Disseram-me que todos os documentos estavam lá. Fui para lá examinar detalhe por

detalhe. Ainda consegui tirar do computador, não nesst: último dia, mas, em dias
anteriores, referências a outros r.arlamentares, mas que também foram modificados e
não apareceram no relatório fina .
.

Não sei que importância isso possa tet à medida. em que o Sr. relator

assumiu tudo isso, porque essas comissões eram auxiliares da Relataria.
A,gora, V. Exn, então, me perguntou se houve reunião da_ subcomissão.
Não participei. "Não fui convocado. Se votei'? Não votei. Se eu conhecia antes? Não
conhecia antes. A verdade é essa.
. ._
_ __
OSR. TÚLIOAUGUSTCiNEIVA DE MORAES. V~ Exa não votou, nem
participoU pOrque não foi cOnVàcado, DãO é isso?
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Peremptoriamente não fui
convocado.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA DE-MORAES- E, regimentalmente, a
Subcomissão não poderia aprovar o relatório sem V. EX' ter sido - como membro convocado para tal.
._
_ .
O SR. CID SABÓIA DE CARV.q.HO- Agora, não quero tecer-conceitos,
nem interpretações regimentais porque estou apenas COIJlO testemunha. Não quero
tecer, aqm, comentários sobre se o Regimento foi obedecido, se foi desobedecido. Estou
me restringindo, unicamente, aos fatos. Quero deixar claro o que estou dizendo.- Não
estou fazendo nenhuma defesa nem nenhuma imputação. Estou __dizendo a verdade,
realmente, registrada, e por minha declaração me responsabilizo. Não participei de
reunião, e esse relatório não foi lido, não discutimos, foi urna rodadazinha rápida sobre
pequenas partes, mas não uma reunião formal. Isso se deu no PRODASEN, onde nos
reunimos, com o material todo digitado, com os técnicos tendo o controle absoluto da
matéria, e nós, parlamentares, com dificuldades de conhecermos. Parece-me- não estou
afirmando -, parece-me que as recomendações eram para que houvesse um certo sigilo
sobre esse relatório final.
O SR. TÚLIO AUGUSTO NEIVA I)E MORAES- O sigilo para pessoas...
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O cuidado do relator para com sua
peça não posso dizer a razão pela qual. Mas eu depreendia que ele, cuidadosamente,
estava guardando um certo sigilo sobre suas conclusões, talvez para evitar pressões sobrt:asuapessoa.
,
·
1- ·'
O SR. TULIO AUGUSTO NEIVA DE MORAES- Estou satisfeito{ ,.

l

1

\'

r:<:::V
\

O SR. PRESIDENTE (M3gno-SacelarY -O nobre Relator pretende fazer
algum questionamento?
____ _
O RElATOR (Dirceu CarneirO)- Não, a Relataria também está satisfeita.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bace_lar) -A Presidência, também, abstémse de qualquer formulação porque o depoimento fm meramente técnico e se restringiu
aos fatos.
Não havendo mais quem gueira usar da palavra, vou encerrar a reunião,
mas, antes, solicito ao nobre Se~ador Ctd Sah6ia de Carvalho qu-e a~~rde um pouco
para assinar a peça do seu dep01mento, nos termos do art. 216 do Cod1go de Processo
Penal.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às llh54min.)
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•

PODER LEGISLAllVO
SENADO FEDERAL

TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA
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o abaixo assinado ...C~.'/. ....~(0~~----C..i.L.(d_, .'(' ()oc~
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na qualidade de testemunha arrolbda nos autos da Representação da Mesa do

Senado Federal, formulada com base no art 55,§ 2°, da Constituição Federal,
e no art. 32, do Regimento lnte'!lo desta Casa, contra o Senhor Senador
Ronaldo Aragão, se compromete, nos termos do art. 203 do Código de Proce-sso
Penal e sob as pe~as da lei, a di_z~r aJ::?Tdade doí!,ue.fot?Uber e lhe f~r ,W'{guntado
O presente termo e lavrado por mim .. ~.·--~----~ , r
(Raimundo Carreiro Silva) Secretário feito e vai assinado pelos Senhores

Senadores Márcio Lacerda e Dirceu Carneiro, respeCtivamente Presidente e
Relator do processo;-~
·- · .
,___ , --- ~ ·-~
'"' _,
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Senhor Senador,
Em

atendimento- ao Ofício de Vossa Excelência

CT--RA
ng
na m~~ma

16/94, rQmQto as sequintes informações, apresentadas
sequência em que foram dispostos os questionamentos:

a) o Tribunal de Contas da União não rec,~h>!H -~" ' 1
prestação de contas da Ass6ciação Beneficente ~T. P.. Ar:·:•.; ·
conformidade eom as normas vigentes, a prestação d1::! c·~'n'- .•
recursos

recebidos

a

titulo de subvenção

deva

exclusivamente ao órqão transferidor dos recursos;

apx~:~~'JI t.

ser

~~

b) não foi detectado pelo TCU desvio de recursos p~ra
pagamento d~ contas pess9ais ou depósitos em contas-corrente~ de
sua titularidade;
Associação
~

c) cópia do processo da auditoria realizada pelo 'TTTJ
BeneficentQ J. R. Aragão encontra-se no Senudc r·r.".!. ·

1

'''

disposição dessa Comissão Temporâria;

~-

d)

a

empresa DINASA restituiu os valores receblrlos

aquisição de ambulâncias,
Beneficente J. R. AraqãOJ

IL_

devidamente corrigidos,

à

Assoçi

f'f'!

I <1

:·,·}~.·

•) vide alinea "c" retro;
f) não existe inadimplência perante o TCU, uma vê?: '1'P"'
prestação de contas é c;levida. apenas ao 6rgão ·repass.1d··,r
recurSos, conforme explicado na alinea "a" retro.
,I

A Sua Excelência o Senhor
Senador MÂRCIO LACERDA
Presidente da Cornissao Temporária
SENADO FEDERAL
N E S T A
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Ou~roeB!m,

Comissão

informo
Temperaria a

q~e

o_ Tribunal CO-locou A di Apoa-i-;_· :·,···
Analista de Finanças e cont.r;·ole
Externo Liane Viegas Soares, que poderá auK!liar na análise dQ
Relatório da Auditoria realizada
por
este
TCU na ~ludida
Associaçã~ Beneficente, em poder dessa Comissão.
dessa

Atenciosamente,

5 f N r. ll

o • F fl 1:
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA .10• REUNIÃO, E-M 1" DE JUNHO DE
1994

Às 16 horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Márcio Lacerda
Dirceu Carneiro

O SR. PRESIDENTE -(Magno Bacelar)- Eitá a-berta a reunião.
A Presidência assinala a presença do Presidente em exercfcio e do
Relator.
Nos termos do art. 8:C do§ 1° do art. 148 do Regimento Interno, vamos
dar início à reunião para·ouvlr a testemunha, o suplente de Senador _P~dro Teixeira.
Primeiramente, _gostaria de_ registrar que a Secretaria e a Diretoria das
Corniss_ões contaétaram·o ·nobre Senàdor Ronaido__ Aragão que está na Casa. Segundo
informação, S.&~, declarou que gostaria de não estar presente.
Quanto ao- advogado, foi tentado cantata, inúmeras vezes, sem
possibilidades de localizá-lo. Tendo_ em vista qu_ e a testemu-nha _ro_i arrolada pelo nobre
Senador que se colocou à disposição da reunião da Comissão, vamos convidar o nobre
Senador Pedro Teixeira a tomar assento para prestar o seu depoimento.
Sobre a mesa. expediente que será lido pelo Sr. Secretário da Comissão.
O SR. SECRETÁRIO (Ra-ilntlildO -ta~eirõ SHVa)-

-=--

208
Brasflia, 31 de maio de 1994.

Exm0 Sr.
Senador Márcio Lacerda
Presidente da Comissão Especial

Em atenção ao OF. cr-RA N° 20Í94. comunico a V. ~ que estou
à disposição da Comissão para preStar meu depoimento no dia, hora e
local que V. ar' designar.

Senador Pedro Teixeira.
O Senador Ronaldo Aragão en..:aminhou à ComiSsão oS seguintes
documentos: recibo de entrega da declaração de ajuste anual, relativo a 1993, bem como
a notificação da Receita Federal aS~ Er;
.
Entregou, também, na Secretaria da Comissão, o Ato Constitutivo da
Comercial Algonorte ~ Algodoeira do Norte S. A., e da AJgonorte Com6rcio e
Participação Ltd•.

SENADO FEDERAL
Collllllia ftOICIII f•rt. 33 d

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Constará dos autos o expediente
que acaba de ser lido.
Vamos à qualificação da testemunha.

Qual o seu nome completo.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pedro Henrique Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Qual a sua idade?
O SR. PEDRO~- Cinqüenta e oito anos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Qual o seu estado civil?
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Casado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Qual a sua residência?
O SR. PEDRO TEIXEIRA - SQS 309,llioco C, apto 602.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) · Qual a sua profissão e lugar
onde a exerce atualmente?
O SR.. PEDRO TEIXEIRA .. Minha profissão é Serventuário da Justiça.
Sou oficial do 4° Ofício do Registro de Imóveist situado na cidade-satélite do Guará Distrito Federal.
_
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O depoente é parente e em que
grau?
Tem relações de amizade intima ou inimizade capital com o Senador
Ronaldo Aragão?
O SR. PEDRO TEIXEIRA • Não sou parente e mC::u relacionamento com
S. Ex" é de vizinhança.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Neste momento, vamos tomar o
compromisso da testemunha que se compromete, nos tennos do art. 203 do Código de
Processo Penal e sob as penas da lei, a dizer a verdade do que souber e lhe for
·
perguntado.
Assinado o tenno, está prestado o compromisso.
Sabe o ilustre nobre depoente que a lei obriga o juiz de um processo a
advertir toda e qualquer testemunha, por mais respeitável que SeJa, de que é obrigada a
dizer somente a verdade sob pena de ser processado e condenado po.r falso testemunho.
Essa é uma imposição do Código de Processo Penal ao juiz.
_
Fica advertido o depoente, nos tennos do art. 342 do Código Penal que diz
osegufute:

"fazer afinnação falsa, ou negar ou calar a verdade como
testemunha, perito, tradutor ou intérprete de processo judicial, policial,
administrativo ou em juízo arbitral.
Pena. Reclusão de um a três anos e multa de dois a seis mil
cruzeiros".
Feita a advertência, passaremos ao depoimento.
Passo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro). Sr. Presidente, Sr. Senador Pedro
Teixeira, demais funcionários da Casa participantes desta reunião.
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Senador Pedro Teixeiiã., V.

~Ex"

foi convidado pelo ilustre Senador

Ronaldo Aragão como testemunha e, nessas circunstâncias, faríáiilós ap~1;1as 8.Igumas
indagações no sentido de que V. ExD pudesse identificar alguma observação que foss~

importante para que esta Comissão

;•=r

pude~)

os

J\1.

fato::!,~.~~;~:~~;;~;,~,~'

·~·~--

conhecimento, que Constam d_a acusação ao Seriàdor Ronaldo Aragão feita pela CPM-1 e
acolhida pela Comissão de Constituição, Justiça e Odadania do Senad9.

Por ocasião da relataria parcial do Sisierilã ELETROBRÁS, feita pelo
Senador Ronaldo Aragão, e~ ~990, e, depois, em 1991, quando S. Er' presidiu a
COmissão Mista de Orçamento do_ Congresso Nacional, V. E.x& pertenceu a essa
Comissão? Exerceu alguma ativfdade?

O SR. PEDRO TEIXEIRA

- Não. Eu iniciei lninhas atividades

parlamentares, na condição de Suplente do Senador Maurício Corrêa, já no final de
1992. Antes disso, não exerci -~en_h_tnna atividade parlamentar. Por conseguinte, não
participei desseS atOs âa Comissão que__y. Ex" me~ç!.qna. __
O SR. RELA.TOR (Dirceu Carneiro) - Perfeito. POr outro lado, V. Exparticipou da Comissão Parlam~~tar Mista de ln_g~_érito que investigou_ as atividades da
Comissão de Orçamento c que produziu essa acusação ao Senador Ronaldo Aragão?
O SR. PEDRO TE_~I!tA- Participei na condição de indicado pelo meu
Partido, o PP~ Partido Progressista, na Subcomis~-º de Assunto~ Pa~:[imoniais e Fiscais.

O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. Ex" teve oportunidade de

acompanhar o que se apurou na Comissão, relativo ao Senador Ronaldo·Aragão?
O SR. PEDRO TEIXEI~ - Lamentavelmente - e até paradoxalmente -,
não tive oportunidade! ernbo_~ _º~o tivesse tido uma falta, sequer em todas as reuniões.
Todavia, no exercício dessas minhas _funçqes, o enião Presidente da referida
Subcomissão, Senador José Paulo Bísol, concedeu-me pouca margem de _conhecim.cJ1tO
das provas, o que gerou desentendimentos constantes, manifestados -até por
r~uerimentos à Presidência, ao Senador Jarbas Passarinho, não só por mim, mas por
váiios Senadores. Os dados não ~os e_ram fqme~dos, pelo menos a mim. Eu percebia
que S. Ex- era contrário a que eu tivesse acesso àS determinaçõe-s tomadas.
No caso do Senador Ronaido Aragãq, para mim, foi igual a todos os
outros. Só vim tomar conhécimerito- disso, muito superficialmente, no final do Relatório,
quando também foram lidas apenas conclusões do Presidente da Subcomissão, Senador
José Paulo Bisol.
_ _ _ __
_
_ .
.
COnfesso que; para mim, é até Uma oportunidade de conhecer, porque o
que soube foi através do depoimento a que assist1- do Senador' Ron_aldo Aragão, em
plenário. Não obstante eu procurasse os té_c_nicos que deveriam me fornecer os
elementos, estes sempre me negaram esse direito. Realmente, fui irianietado, no sentido
denãotertidoacessoparafazerumaanálise.
___ ___
__
___
Portanto~ nada sei dessa Comissão. Com refer"ência ao Senador RonaJdo
Aragão, principalmente, sobre quem estou convocado para prestar informes,
desconheço totalmente, porque jamais me foi fornecido para exame material pertinente
aos atas que lhe eram imputados.
.
. De módo gue o meu c~nhecimento é decorrente do_ que ouvi do
depounento, em plenáno, do Senador Ronaldo Aragão, por Ocas1ão de seu
interrogatóiiO:
As provas - se existiam provas e elementos - foram-me negadas e
negaceadas, não só nesse caso, como· em todos os outros. Ficou um clima difi~ muito
inamistoso entre a minha pessoa e o Senador José Paulo Bisol, que não me permitia ter
acesso aos elementos. Realmente, não tive conhecimento de qualquer fato, a não ser
aqueles públicos e notórios, expendidos pelo Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. ~ se lembra de quantos
membros compunham essa Subcomissão de Assuntos Patrimoniais e Fiscais?
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Lembro-me e p·osso até declinar ·a nõme de
alguns, se V:EX' /_e permitisse. Eram, m
oF
menos,
i seis o. u sete membros efetivos,
entre os quats eu...
·
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As reclamações está() protocolizadas em meu poder, fazendo parte do
processo. Somente alguns que comungavam com o Senador José Paulo Bisol e que
realmente colocavam a venda nos olhos e o ouviam cegamente é que eram convocados
para as reuniões.
_ _
_
- __ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - Eu iria iridã.gãr exàtamente -esse
aspecto. Outros Senadores tiveram mais facilidade de acesso, ou conseguiram
_
acompanhar casos específicos, ou a~pas na generalidade?
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Não, o acesso era mais dado ao Deputado
Zaire Rezende e ao Senador José Paulo Bisai. Os outros Senadores, entre os quais me
incluo, como o Senador Jonas Pinheiro, o Senador João Rocha, o então Senador
Suplente do Paraná, Luís Alberto, o Senador Bello Parga, Suplente do Senador
Alexandre Costa, e o Deputado Carlos Kayath - de que me lembro -, tinham uma
dificuldade incrível.
, __
- - . --~------ ---:. ___ ·
_ -.
_
Tivemos, váriaS"Vez-est que requerer que se reUnisse a Subcomissão para
nos dar um sina!, uma pista, para que não pudéssemos chegar a uma conclusão de_
assinar o relatório. Por sinal, não o assinei, no final, porque não _podia fazê-I(), em
decorrência de não ter tido acesso, pelo menos, para dizer quais eram as imputações e
examiná~ las à luz de uma certa logicl(lade. - -_
Efetivamente, ho_uv~ um cerceamento brutal, lamentável e hunulhante.
Por muitas vezes _fiquei esperando horas a .fio para que pudesse ser atendido pelo
Presidente da Subcomissão, que uma hora dava uma desculpa, outra hora dava outra
desculpa. Mas o fato é que, não obstante a insistência, eJe jamais me forneceu, não só à
mim, como a outros também - tenho cópia em meu poder desses protestos lavrados e
desses requerimentos - de que S. Er, o Senador José Paulo Bisai, agia ao seu livre
arbítrio, não permitiitdo a todos os Seus Pares ter um conhecimento maior das questões
ventiladas naquela Subcomissão de Assuntos Patrimoniais e Fiscais, inclusivet assuntos
relacionados ao Senador Ron~d!J Aragão.
__
__ _
O SR. RELATOR (Dirceu Carneiro) - V. :EJr8. então, não pôde
acompanhar nenhum dos casos que estavam sendo buscados pela referida Subcomissão?
O SR. PEDR() TEIXEIRA.-: Verdadeiramçºte, quero testemunhar, até
cOm· minha fé pública dC ·ofíCio~ cjue rião tive essa ·oportunidade. Realmente, foi um
gueto que se formou de excl~sividade1 _~~ó o~ amiaos do Eei_podíam a ele ter acesso e
conhece-Ia. Eram funcionários requisitados, escolhidos a dedo, que não davam acesso, a
.
não ser por determinação Superior.
_
Como nunca tive CQodições e protestei, criou-se .um clima até de certa
inamístosidade. Não tive es_sa oportunidade, como no. próprio relatório final do então
Deputado Ricardo Fíúia- que até cheguei a declarar que, não só eu, dentro do processo
do Deputado Ricardo Fiúza estã declarado por mim, pelo Senador Jonas Pinheiro e por
uma série de pessoas que não tomamos conhecimento dfJ s~u relatório. Segundo S. Er,
o relatório foi mostrado a todos os Membros da Comissão, e isso foi uma inverdade.
Houve uma manhã em que ele no~ fez ficar desde às lOh, mandando-nos voltar às 16h,
quando jâ havia entregue o relatório às 14h, concluído e assinado por ele, mas sem as
.
assinaturas dos demais.
.
..
S~i que isso noS levou a fazer um protesto ao Relator Roberto Magalhães
de que o relatório não representava com fidelidade as conclusões da nossa Subcomissão.
Digo da nossa Subcomissão, porque não tive acesso às outras. Mas na Subcomissão de
Assuntos Patrimoniais e Fiscais, posso testemunhar que as coisas foram montadas ao
sabor do Senador José Paulo Bisai, sem o Iegftimo direito de defesa por quem quer que
seja. Inclusive _fez absurdos de documentos, como foi o caso do Governador do Distrito
Federal. Docu~entos que lhe foram entregues para fazer uma contrariedade de certas·---

requisições ou de responder a certas

infor~1:am jogados na ~:t: Ad:~"':E-DnEu~:~/·
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linguagem vulgar - porque desaparecerain, ma·s não foram nem assinalados. E constava
no relatório final como se aqueles dados ainda figurasse_m sem explicações, quando, de
.
. , _, --.
fato, tinham sido explicados.
Ocorreu isso indiscutivelmente na Comissão de Património Fiscal.
O SR. RELATOR (DirceU Carneiro) - Os relatórios eram enviados
individualmente, ou a Subcomissão fez wn relatório conjunto de todas as pessoas
supostamente envolvidas?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Não. Na último dia da entrega do relatório, S.
Ex- o Senador José Paulo Bisai, aí sim, convocou-nos a todos pela manhã e fez uma
leitura -. excetuada essa do Deputado Fiúza, que não foi lida - de conclusões de dados
técnicos, entre os quais os do senador Ronaldo Aragão.
Dizia ele: consta contra ele isso, isso e isso. Eram os elementos que
constavam. Simplesmente para dizer que era um elemento indicativo, mas não era o
relatório, porque não o assinamos. Tenho receio de que ninguém tenha assinado o
relatório pela Subcomissão~ o que acho que invalid~, até certa mod~ o relatório sob o

------~~--------'"'---~-'
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aspecto jurfdico. Não sob o aspecto de direito, sob o aspecto fático, não, mas sob o
aspecto de direito, porque não representa o consenso da Comissão.
O SR. RELATOR (Dire:eu_ Carneiro) - Exatamente o que aconteceu

quando ficou estabelecido e esclarecido que aquefes relatórios não seriam tomados
como provas? Eles foram apenas considerados como peças que informaram a Comissão,
mas não se constituíram, basicamente, provas.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Então não houve assinatura de relatório por
nossa parte. Houve exatamente como peças de esclarecimentos, dizendo no último dia
que co~tava isso. Aí foi feito, ~c~usive a mim.. na manhã ~~ último dia, mas já sem
OJX?nurudade de qualquer participante . exam
.. mar a mate na. Era uma . satisfação.
globalizada su2erfiCJal.
_
__
__
O SR. RELATOR (Dirceu Cãrneiro) - Por parte da Relatoria, Sr.
Presidente, eram essas as cons_i9:eraçóes. Não_ temos mais nada a acrescentar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência faria uma última
- - pergunta ao nobre depoente.
Quando da aprovação do relatório final daquela. CPI, V. ExD votou ila
globalização peJa aprovação, votou contra ou com ressa1vas1
;
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Não votamos, Sr. Presidente, o relatório final.
Em cada peça ele foi dando satisfação, pois estavam individualizadas. Enfim, não
estavam sumarizadas. Lia-se o nome de alguém e dizia-se que sobre esse alguém se
imputava isso ou ·aquilo outro. Era mais uma informação de que constaria no relatório,
mas não o assinamos, nem in,_dividualizado, nem globalizado._ Foi apenas uma
informação de dados técnicos.
Traziam-nos dados técnicos que dizíam: a situação :patrimonial do
cidadão, do indiciado, do envolvido tal era a seguinte... ele teve Isso, 1sso e isso, não
explicou-esse-património, dando-nos umas informações superficiais feitas pelos técnicos,
não ainda pelo Relator da Comissão, se é que houve Relator, que se pressupõe fosse o
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Acho que não me fiz éritender,
nobre Senador. No final, quando do encerramento daquela CPI, foi apresentado um
relatório geral do nobre Deputado de Pernambuco. Pergunto a V. &a:· não foi
submetido à votação esse relatório?
O SR. PEDRO TEIXEiRA - Esse relatório foi submetido à votação, mas
foi instado àqueles que queriam fazer votação em separado que não o fizessem, que náo
argüíssem a problemática por questões políticas e que se aprovasse o relatório
p·
globalizado sem que as pessoas qmsessem fazer dtaques:~;
,
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Foi-nos solicitado. Havia vários dc;staques requeridos, mas todos eles não
foram considerado:., com exceção de um que, se não me engano, foi aF.'esentado pelo
Deputado do PTB de Mato Grosso, sobre o qual houve um acordo pohttco para que seassmasse o relatório, para que não se prolongasse mais a questão. A matéria seria
depois examinada por ambas as Casas e haveria plenitude de defesa. Assinei-o, como
todos o assinamo:., dada à solicitação feita pelo Presidente Jarbas Passarinho e pelo
próprio Relator no sentido de que não fossem feitas votações em destaque sobre a
matéria, que, depois, seria examinada com maior profundidade pelas CCJs de cada Casa
e pelo Plenário. Realmente, houve assinaturas, incluindo a minha, do relatório final.
O SR. PRESIDENTE (Magpo Bacelar) - Relatório final, assinatura e
votação no global, com prejufzo dos destaques.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Com prejuízo dos destaques.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Era só o que eu tinha a
perguntar, nobre Senador.
Dada a ausência do nobre advogado do Senador Ronaldo Aragão e não
haver mais nenhum Sr. Senador que queira fazer uso da palavra, a Presidência vai
encerrar a presente reunião.
EN A 0 (' -::-:: o ER ;., •
Antes, l'orém, solicita à testemunha que, por gentileza, aguarde na 5
. · ·.~ ... e· " 1 ~,.
Secretaria desta Comissão por aproximadamente 30min, a fim de assinar o termo de (;um";~:r:;:~~·: ~~·;~~~:;,;.
dPrepoimenpto prestado nesta oportunidade, conforme preceitua o art. 216 do Código de
t·· .EL,L_~-- __
acesso ena.1
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 17b22min.)
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PODER I.EGISI.AllVO

SENADO FEDERAL

•

TERMO DE COMPROMISSO DE TESTEMUNHA

.&.
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O abaixo assinado......

r·'

. . ~~~:::~~='!!<!.!:..~~:::=~:::.:.~:::~~:::::::::: .

na qualidade de testemunha arrolada nos autos da Rapresentaçlio da M•a do
Senado Feden11, fonnulada com base no art. 55,§ ZO, da Conatltulçlo Fedenll,
e no art. 32, do Reglmsnto lnlei)10 desta C•a, contra o Senhor Senador
Ronaldo Araglo, se compromete, nos termos do art. 203 do Código de Processo
Penal e sob as panas da lei, a dizer a )'lrdade do que souber e lhe?rrguntado.
O presente termo é lavrado por mim ..K~---~(Raimundo Carreiro Silva) Secretário fe~o e vai assinado
s Senhores
Senadores Márcio Lacerda e Dirceu Carneiro, respectivamente Presidente e
Relator do processo.

...:. ; .

Senado Fede I, em PCde

}'1<)..., de 1994.

Testemuhha
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Presidente da_C~ssll Especial
Senador~rci~ cerda .
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Relator da Comissao Especial
Senador Dirceu Carneiro
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iNTEGRA DO EXPEDIENTE LIDO NA REUNIÃO:

Brasrna:;:i/de maio de 1994.

Excelentfssimo Senhor
Senador MÁRCIO LACERDA
Presidente da Comissão Especial

Senhor Presidente:
Em atenção ao OF. CT-RA N" 20/94, comunico a Vossa
Excelência que estou à disposição da Comissão para prestar meu
depoimento no dia, hora e local que V:ossa f:xcelência designar•.
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ATA CIRCUNSTANCIADA DA

11•

REUNIÃO, EM 08 DE JUNHO DE

1994

As 11 horas, acham-se presentes os Senhores Senadores:
Márcio Lacerda
Dirceu Carneiro
Guilherme Palmeira
Magno Bacelar
Jônice Tristão
Coutinho Jorge
João França
Carlos De'Carli
O Representado: Senador Ronaldo Aragão
O Advogâdo de defesa: Dr. TOiio Augusto
Neiva de Moraes
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Havendo número regimental.
declaro aberta a reunião.
Registro a presença do advogado do Senador Ronaldo Aragão, Dr. Túiio
Augusto Neiva de Moraes.
A presente reunião_ destina-se à lei~ura e à apreciação do parecer: do
Relator, Senador Dirceu Carneiro.
De acordo com o art. 197, alínea I, letra c, primeira parte do Regimento
Interno, a reunião deverá ser secreta.
Tendo em vista o que determina o ~:W ~ento, e com o evidente interesse

de tcxios os meios de comunicação do País com a

·7 ção desta reunião, solicitaria aos

membros da imprensa que, se quiserem fazer o regístro fotogrãfico da abertura da
reunião, lhes daremos alguns minutos para que assim procedam.
A Presidência estabelece o compromisso de divulgar o resultado da
1e1iberação, bem como todos os documentos e as peças relativas ao processo, -assim que
encerrada a votação.
Solicitaria à imprensa, se houver interes_se__ de fazer registro, que o faça
neste instante. (Pausã)
Informamos, mais uma vez, que o Regimento do Senado. diferentemente
do da Câmara, que foi modificado recentemente, estabelece que a reunião que trata de
perda de mandato seja realizada !=m carãter secreto. Razão pela qual a reunião realizar~
se-á em carâter secreto. Mas,. evidentemente, será dado_ conhecimentQ público às
deliberações desta Comissão para que a imprensa possa exercer suas funções e informar
à sociedade a respeito de todo o procedimento desta Comissão, bem como da próprii..!
Instituição, o Senado Federal. (Pausa)
Devido ao caráter secreto da reunião, solicitamos aos Srs. membros do
imprensa e às pessoas que não fazem pane dos trabalhos, a gentileza de deixar o recinto
para que a reunião possa se realizar.
_ Devem aqui permanecer o Secretário da Comissão e os Srs. assessores_
que foritm especialmente designados para esse fim. _
"
O advogado tem presença ass. egurada pelo Regi~'
e to, é a.representa1"ó
da pane.
11
(A reunião transforma~se ein secreta às 12h.) ·
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reunião volta_ a ser pública às 16h44min.)
O SP- PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Solicito ao S;-. Secrct;hi" •!m

(A

leia o parecer da Comiss5o.
O SR. SECRETÁRIO {Raim!Dido Carreiro Silva)-

"Parecer.
A Comissão Temporária, criada nos termos do art. 33 do

Regimento Interno do Senado Federal, cm reunião secreta realizada nesta
data, apreciando o relatório apresentado pelo Relator, decidiu, em

escrutínio secreto, por 5 votos SIM e 2 votos NÃO, propor ao Plenário o
Projeto de Resolução oferecido pelo Relator.

Estiveram _presentes os Senadores: Márcio Lacerda - Presidente,
Dirceu Carneiro - Relator, Guilherme Palmeira, Magt!O Bacelar - VicePresidente, Jônice Tristão, Coutinho Jorge, João França e Carlos
Dej:>Carli.

Sala _das Reuniões D0 19 da_Ala Senador Alexandre Costa, em 8 de

junho de 199411•

_ _ _

•

Será assínado pelo Senador Márcio Lacerda, Presidente, e pelo Senador

Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE

~elo Lacerda) - O relatório da Comissão será
assinado apenas pelo Senador Presidente e pelo Senador Relator por se tratar de
votação secreta.
A Presidência, nos termos do art. 33, § 3°, do Regimento Interno, concede
vista uo piocesso ao representado, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de dez
dias, falar sobre o parecer, ficando, desde já, notificado o advogado, Dr. Túlio Augusto
Lciva de Morais.

O parecer será encaminhado à Secretaria~Geral da Mesa para publicação
e posterior devolução do processo à Comissão, para aguardar a fala do representado,

oC\1\.

previsto no§ 3° do art. 33 do Regimento Interno.

O ilustre patrono da parte e os membros da Comissão sabem que a defesn
escrita do acusado será encaminhada à Comissão para o processamento e posterior
encaminhamento ao Plenário. Portanto, o recurso serâ entregue na Secretaria da
Comissão no prazo de dez dias, contados a partir de amanhã, de vez que a iparte se
encontra devidamente notificada.

V

9' ( ', ,

Nada mais havendo a tratar, está. encerrada a presente ~o. 1
(Levanta-se a reuuião ais 16h4ómin.)
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DE 1994, ÀS }J ·a/" HORAS. 8nt.~rtA " _fiA-(~ d,;.c.«rJ<V> •
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PARECER
A Comissão TempOrária, criada nos termos do artigo 33 do
Regimento Interno do Senado Federal, em reunillo secreta realizad>l nesta
data, apreciando o relatório apr.esentado pelo Relator, decidiu em
escrutfnio secreto, por ( ~ fvotos sim, e ( Z ) votos nllo, propor ao
Plenário o Projeto de Resoluçlio oferecido pelo Relator.
Estiveram presentes os Senhores Senadores: Márcio LacerdaPresidente,Dirceu Carneiro-Relator, Guilherme Palmeira,Magno Bace lar-Vice-Presidente,~õnice T~istão, -Coutinho Jorge,João França
e
C~rlos Oe' Carli.

Sala das Reunilles n• 19 da Ala Senador Alexandre Costa,
em g junho de 1994.
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,DE 1994

(Da Comissão Especial destinada a instruir a Representação da

Mesa do Senado Federal contra o Senador Ronaldo Aragão)
Declara a perda do mandat(l rln

Senador Ronaldo Aragão.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1' É declarada a perda do mandato do Senador Ronaldo
Aragão, no tennos do art. 55, n, §§ t• e 2', da Constituição Federal, e dos artigos
32, IT, §§ I' e 2', do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 2' Esta Resolução entrnrá em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Comissão Especial, em
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COMISSÃO

ESPECIAL

COMPOSIÇAO
Presidente; Senador Món:lo Lacerda
Vlce-Prealdente: Magno Bacatar
Relator: Dirceu camelro
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