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contratar operação de créditD externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvbnento-BID, oo valor deUS$ 249,000,000.00,
destinados à implementação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infra-Estrutura Municipal, Paraná-Urbano, e autoriza a Rept!blica Federativa
do Brasil a conceder garantia à mesma operação. Sen. Júlio
Campns........................ _..
--··------""-·-·-- 270
Parecer n:2 231/96-ComiSsão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício S n!! 27/96, que encaminha solicitação
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que pos,
sa ser concedida garantia à União nas operações de crédito
a serem realizadas com a finalidade de criar mecanismos de
ajuda imediata aos pequenos produtores rurais, no âmbito
do Programa Nacional de Fortaleciineuto da Agricultura Familiar-PRONAF, no valor de R$24.000.000,00. Sen. Pedro
Simon. ..............••••.-···----·-·····- · · - - - - _271
Parecer n" 232/96-Comissão Diretora, que dá redação
fiual ao PR n" 43196, que autoriza oEscido do Rio Grailde
do Sul a conceder garantia à União uas operações de crédito
a serem realizadas com a finalidade de criar mecanismos de
ajuda imediata aos pequenos produtores rurais, no âmbito
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF, no valor de R$24.000.000,00. Sen. Júlio
Campos. .....................___
--------·------- 272
Parecer ri' 233196-Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o PLC n" 102193, que altera dispnsitivos dos
DeCretos-Leis ri" 1.001 e 1.002 de 21-10-69 - Código Penal Militar e ódigo de Processo Penal Militar, respectivamente, e
sobre as emendas a ele oferecidas. Sen. Ramez Tebet. .............. 273
Parecer oral ao Substitutivo do PLC n" I Ó2193, que
di~põe sobre a jurisdição dos crimes dolosos contra Pessoa
pratieados pnr militares, alteraudo dispositivos do Decreto-Lei
n" 1.001169 -Código Penal Militar, e do Decreto-Lei ri' 1.002169
- Código de Processo Penal Militar. Sen. Geraldo Melo. ...... 276
Parecer oral à Emenda n2 1-PLEN-Modificativa, ao
Projeto de Lei n" 13, da Câmara dos Deputados. Seu. Geraldo Melo.·············-----------------------.. ·-·-·-·. 290
Parecer n2 234196-Comissão Diretora. que dá redação
do vencido, para o Turno Suplementar, do Substitutivo do
·Senado ao PLC n" 102/93 (n" 2.801/92, na origem), que ai-
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tera dispositivos dos Decretos-Leis n"' UJOI/69 e 1.002/69,
C6digos Penal Militar e de Processo Penal Militar, respecti-

vamente. Sen. Renan Calheiros. ···-··········-··········-····--··-·
Parecer oral às Emendas-PLEN n"' I a 8, ao PLC n"

296

102/93 (n" 2.801/92, na origem). Sen. Geraldo Melo............
Parecer ,n" 235/96-Coorissão Diretora, que dá redação final ao Substitutivo do Senado ao PLC n" 102193 (n"
2.801/92, na origem), que -altera dispositivos dos DecretosLeis n" 1.001 e 1.002, de 21 de outubro de 1969; Códigos
Penal Militar e de Processo Penal Militar, respectivamente.
Sen. Renan Calbeiros...........................-.............
Parecer oral ao PLS n" 21195, que instituí oPrograma
de Educação para a Preservação do Património Ecológico.

303

Sen. Marina Silva..................................
........._
Parecer rf. 236196-Comissão de Assuntos Econômicos,

310

sobre a Mensagem n" 155196 (n" 343/96, na origem), do Sr.
Presidente da Repúblic:t. Fernando Hemique Cardoso, solicitando que ~a autorizada a contratlçl!o de operação de crédito
externo entre o Brasil e o Bid, no valor equivalente a até US$
450,000,000.00, destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o Projeto de Modernização da Rodovia São Punlo/Ctuítiba/Florian6polis. Sen. Vúson Kleinübing............................_
Parecer n2 237/96-Comissão de Ass.\llltos Sociais, sobre o PLC n" 139/95 (n" 4.555194, na origem); que dispõe

305

322

sobre o piso salarial de médíoos e cirurgiões-dentistas. Sen.
L6cio Alcântaia ........................_______
Parecer n" 238/96-Coorissão Diretora, que dá redação final às emendas do Senado ao PLC n" 98194 _(n"
649191, na origem), que disciplina a ação civil pública, para
estendê-la à segurança. saúde e interesses difusos dos trabalhadores. Sen. Júlio Campos.........................................- Parecer n" 239/96-Comissão Diretora, que dá redação final ao PLS n" 264195, que institui o Código Brasileiro
de Telecomunicações. Sen. Júlio campos ....................-......
Parecer rf. 240/96-Comissão de Assuntos Econômicos. sobre a Mensagem n2 322/95 (Mensagem n2_
1.047/95,· na orfgem), do Senhor Presidente da Republica, Fernando Henrique Cardoso, solicitando que seja autorizado o reescalonamento de créditos brasileiros junto
à República de Angola, no valor de US$ 436,406,656.91.
Sen. Bello Parga.............................
Parecer n• 241/96-Cotuissão de Assnntos Econôtui-
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Aponta o plebiscito como fornla de referendar a tese
da reeleição presidencial. Sen. Eduardo Supliey....................

49

POLÍTICA ECONÓMICO FINANCEIRA

442

Refere-se ao feito histórico conseguido pelo Brasil
no mundo financeiro internacional~ com a captação de quase US$ 1,700,000,000.00, com o lançamento de bônus nos
mercados do Japão e Alemanha. Sen. Júlio Campos.........--

75

POLÍTICA HABITACIONAL (Vide CASA PRÓPRJA)

mar fmanciamento, a ser concedido pelo Tesouro Nacional,
para liquidação de metade de sua dívida junto ao Banco do
Estado de São Paulo. S/A-BANESPA, no valor de R$
7.500.000.000,00, em 15/12/95. Sen. Pedro Piva..................

Parecer oral sobre o PDL n" 69194 (n" 389-B/94, na
origem), que aprova o ato que renova permissão à entidade
O Dia - Rádio e Televisão do Piauí Ltda, para explorar canal de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Teresina (PI). Sen. Hugo Napoleão. .........................
Parecer n" 245/96-Cotuíssi!o Diretora, que dá redação final ao PDL n" 68/94 (n" 389/94, na origem), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa O
Dia - Rádio e Televisão do Piauí Uda., para explorar serviço de radiodifusão sOnora em freqO.ência modulada na cidade de Teresina (PI). Sen. Ney Suassuna.................................
Parecer oral ao PDL n" 133195 (n" 416194, na origem). que aprova o ato que renova a conçessão à Sociedade
Rádio Emissora Paranaense S/A .• para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Curitiba (PR). Sen. Osmai- Dias........................- - - - - Parecer n• 246196-Coorissão Diretora, que dá redação
final ao l'DL n• 133195 (n• 416/94, na origem), qne aprova o
ato qne renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Emissora Paranaense S/A, para explorar, pelo prazo de quinze anos, a pa11ir de 5 de outubro de 1992, sem direito <le exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)
na cidade de Cnritiba (PR). Sen. Ney Suassuna. .......................
Parecer n" 247196-Coorissão Diretora, que dá redação final ao PDL n" 166195 (n" 137/95, na origem), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Senana de Bento Gonçalves Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bento
Gonçalves (RS). Sen. Ney Suassuna.............................. - -
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PLEBISCITO

cos. que autoriza a União a celebrar os contratos bilaterais
de reescalonamento de seus créditos junto à República do
Gabão, ou suas agências governamentais~ renegociados no
âmbito do Oube de Paris, confonne Atas de Entendimentos
de 19/9/89 e de 15/4194. Sen. Bello Parga. ...................... _
Parecer n2 242/96-Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a to-:-

Parecer no 243/96-Comissão de Assuntos Sociais. sobre o PLC n° 161% (n° 2.942/92, na origem). que dispõe sobre a compensação financeira eritre os Sistemas de previdência social, nos casos de contagem recíproca do tempo de
contribuição para efeito de aposentadoria Sen. Beni V eras..
Parecer n" 244196-Cotuissão Diretora, que dá redação
do vencido para o turno suplementar, do substitutivo do Senado
ao PLC n" 81194 (n" 3.434192, na origem). Sen. Ney Suassuna...

Atribui à falta de uma política habitacional uniforme.
coerente e durável, a causa do problema habitacional brasi442

leiro. Sen. Júlio Campos ............................... _ ..._..............
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Assinala as decisões governamentais para atenuar o
problema habitacional brasileiro. Sen. Mauro Miranda. •..•...

531

POÚTICA SOCIAL
Analisa as questões sociais e econômicas do povo

brasileiro. Sen. Epitácio Cafeteira. ···················-----

220

POLÍTICA TARIFÁRIA
Defende a criação de mecanismos de equalização tarifária sobre os preços do óleo combustível e da energia elétrica. Sen. José Roberto Arruda. ······················---·..-·•.

366

EDa!tece o Presidente da República pelo lançamento
do Plano Nacional de Direitos Humanos. Sen. Adenúr AnPREVIDÊNCIA

428

soaÀL (Vide S1F)

Contesta as posições antagônicas ao Governo do Senador José Eduardo Dutra,. no caso da Reforma da Previdência e da privatizaÇão da Companhia V ale do Rio Doce.
Sen. Edison Lobão.····················-·····----:---··--

58

PRIVATIZAÇÃO (Vide PREVIDÊNCIA SOCIAL,
S1F)
Analisa a questão da privatização da Companhia
V ale do Rio Doce. Sen. José Eduardo Du~ ··················~
Aborda a questão da privatização da Companhia
Vale do Rio Doce. Sen. Sen. José Eduardo Outra. ............... .
Questiona o processo de privatização no Brasil Sen.

Lúcio A.lcântara. •.......•.•••• -----··-·---······---·
Aborda a questão da privatização da Compaohia
Vale do Río Doce. Sen. Pedro Simon.........••.•..·---··----Manifesta-se favoravelmente à privatizáção da Companhia Vale do Rio Doce. Sen. Jefferson Peres.-·-······-··-··
Aborda a questão da privatização das telecomunicações no Brasil. Sen. Casildo Maldaner.....................· - - · Aborda a questão da privatização do Meridional.
Sen. Pedro Silnon. ..•.............••
--·······--Aborda a questão das privatizações no Brasil. Sen.
Eduardo Suplicy.............. - ..--._ ......_ _ _ _.. _ __
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163
182

313

PROJETO DE LEI

Suassuna ....................· - - - · - · - - - - - -......- Anuncia a apresentação de projeto de lei que concede
indenização às quar~nta e quatro f~as das vítimas fatais·
da tragédia da hemodiálise em Caroaru (PE). Sen. Joel de

42

Hollanda ..........- ...............·-···---·--..- - - · - · · Defende a aprovação de projeto de lei de sua autoria,
que trata da devolução de empréstimos compulsórios cobrados sobre a venda de automóveis e sobre a venda de gasolioa e álcoo~ no período compreendido entre julho de 1986 e
dezembro de 1989. Sen. Júlio Campos.............·-·-..····---·
PLS n" 86196, que concede pensão especial aos dependentes das vítimas do tratamento de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de Caruaru. no Estado de Pernam-

64

buco. Sen. Joel de Hollanda. ··································---PLS n" 87/96, que dispõe sobre a proteção, pelo Estado, de vítima ou testemunha de crime. Sen. Júlio Campos....
PLS n2 88196, que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrotécnica Federal de Alto Alegre, no Estado de

-Roririmã.. Sen. Romero Jucá. ·-~······················-·--~--··-PLS n2 89196? que autoriza o Poder Executivo a: criar
a Escola Agrotécnica Federal de Caracaral, no Estado de
Roraima. Sen. Romero Jucá. ··························----·-··PLS n2 90/96, que autoriza o Poder Executivo a criar

75

76
90

92

93

Roraima. Sen. RomerO Jucá. ·················--··-··--·-·--··
Pi.s ~ 91196,
autoriZa o Poder ExeCutivo a criar
a Escola Agrotécnica Federal de Mucajaí, no Estado de Ro-

93

456

raima Sen. Romero Jucá ··············--··········-·----PLS ~ 92196, que institui a meia-entrada para eswdantes e idosos em espetáculos artísticos culnuais-e esportivos. Sen. Marina Silva ......................· - · · - - - PLS n2 93196? Que autoriia o Poder Executivo a criar
a Escola TécnieaFederal de Rondonópolis (M'I). Sen. Car-

94

400
338

PROGRAMA COMUNIDADE SOLIDÁRIA
Analisa a questão da distribuição dos recursos do
Programa Comunidade Solidária no Estado. do Acre. Sen.

Nabor Júnior. ·····-··················---···------·--·-·

77

a Escola Agrotécnica de São Jol!o da Baliza, llO Estado de

(PROER)

Aborda a questão do Proer. Sen. Pedro Simon .......•...

69

PDL n" 40/96, que susta os DeCretos de n" 1.498 e
1.499, de 24 de maio de 1995, que reavalia as anistias concedidas pela Lei n" 8.878194. Sen. Eroandes Amorim. .........

338

(PROAGRO)
Critica a atuação do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária-PROAGRO. Sen. Edison Lobão........... .

Anuncia a apresentaçãO de Ptójeto de Decreto Legislativo que susta os Decretos n" 1.498 e 1.499, de 24-5-95,
que reaValiam as anistias concedidas pela Lei n2 8.878, de
11-5-94. Sen. Enu1ia Fernandes....................................__ _

PLS n2 85/96, que desvincula o salário-núnimo dos
setores público e privado, mediante o conceito de saláriomínimo básico e de adicional do setor privado. Sen. Ney

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

drade. .......................-·------·---····--·- -..·-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

43

que

150

los Bezen-a. ·············--·-·---····--__:_····~··-·---··-- 170
Posiciona-se a favor do adiamento da votação do
PLS ~ 161/95, que dispõe sobre a privatização da Companhia Vale elo Rio DOce. Sen. Jilllo Campos•.: ..............._::._ . !76
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- Código Penal Militar, e do Decreto-Lei n" 1.002169 • Códi·
go de Processo Penal Militar. Sen. Romeu Tuma. ...............•.....

Posiciona-se a favor do adiamento da votação do
PLS n" 161/95, que dispõe sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Sen. JáderBaroalbo.........................

Manifesta-se a favor do adiamento da votação do
PLS n" 161/95, que dispõe sobre a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Seo. Élcio Álvares...........................

182
192

183

ManifeSta-se favoravehnente ao adiamento da votação do PLS n" 161/95, que dispõe sobre a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce. Sea. Sérgio Machado...........
Discute a emenda da Câmara ao PLS n2 4192. que
acrescenta o § 11' ao art. 1.031 do Código de Processo Civil,
transformando o atual parágralo único em§ 12. Sen. José
Iguácio Ferreira. •...••.......................................•....•.•••.·----··
Discute a emenda da Câmara ao PLS n2 4192, que
acrescenta um parágrafo ao artigo 1.031 do Código de Processo Civil, !IllUSfo!ll1l6ldo o atual parágralo único em § 12.
Sen. Ronaldo Cunha Lima ........................................·---··
Opina favoravelmente à aprovação do PLS n" '227/95,
que inscreve o nome de Zumbi dos Palmares no Livro dos
Heróis da Pátria. Sen. Benedita da Silva. .......•...•......•..•....••.•
Opina favoravelmente à aprovação do PLS n" '227/95,

que inscreve o nome de Zumbi dos Palmares no Livro dos
Heróis da Pátria. Sen. Hugo Napoleão..................................
Opina favotavclmente à aprovação do PLS n" '227/95,
que inscreve o nome de Zumbí dos Palmares no Livro dos
Heróis da Pátria. Sen. Ademir Andrade.................................
PLS rf! 941%~ que regulamenta, em consonância com
o disposro no art. 37, § 12, da Constituição Fedem!, a publi·
cidade dos atos. programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos. Sen. Romeu Tuma................................

184

195

n2 1.001169- Código Pena!Militar,edo Decren>!.ein'1.002/69
-CódigodePmcesso Penal Militar. Sen. José Eduardo Dutra.
Discute o Substitutivo ao PLC n" 102193, que dispõe
sobre a jurisdição dos crimes dolosos contra a vida praticados
por militares, alterando dispositivos do Decreto-Lei n"l.001169
- Código Penal Militar, e do Decreto-Lei n" 1.002169 , Código

de Processo Penal Militar. Sen. Ramez Tebet. ···················-·····
Discute o Substitutivo ao PLC n2 102193, que dispõe sobre a jurisdição dos crimes dolosos contra a vida
praticados por militares, alterando dispositivos do Decreto-

286

287

Lei n" 1.001/69 - Código Penal Militau, e do Decreto-Lei
Proce~so Penal Militar. Sen.

n" 1.002/69 - C64igo de
196

200

201

Eduardo Suplicy. ·············································-··---

Encaminha a votação do destaque ao PLC rf! 102193,
que modifica o parágrafo úJÚco, passando a seguinte redação: os crimes de que ttata este artigo, quando dolosos contra a vida, cometidos contra civil, serão da competência da
Justiça Comnm. Sen. Ronaldo Conba Lima. .•.....•..................
Discute a redação final ao Substitutivo do Senado ao
PLC n" 102/93 (n" 2.801/92, na origem). Sen. Pedro Simon.....................·-·-··

201

237

PLS n2 95196 .. que autoriza o Poder Executivo a criar
uma Escola Agrotécnica Federal no Município de Tocantinópolis (TO). Sen. José Bonifácio.··················--···········..... -262
Discute o Substitutivo ao PLC n" 102/93, que dispõe
sobre a jurisdição dos crimes dolosos contra a vida pnnicados
por militares, altenmdo dispositivos do Decreto-Lei n" 1.001169 ·
-Código Penal Militar, e do Decret<>-I..ei n" 1.002/69 - Código
de Processo Penal Militar. Sen. Roberto Freire......................... . 280
Discute o Substiuuivo ao Pl.C n" 102/93, que dispõe sobre a jurisdição dos crimes dolosos contta a vida pnnicados por
militarea altJ:rando dispositivos do Decreto-Lei n" 1.001169Código Penal Militar, e do Decreto-Lei n" 1.002/69- Código de Processo Penal Militar. Sen Ronaldo Conha Lima.....
282
Discute o Substitutivo ao Pl.C n"l02/93, que dispõe

sobre a jurisdição dos crimes dolosos contrn a vida praticados
por militares, alremndo dispositivos do Decreto-Lei n" 1.001{69Código Penal Militar, e do Decreto-Lei n" 1.002169 - Código
de Processo Penal Militar. Sen. José lgnácío Ferreira...........
Discute o Substitutivo ao PLC n" 102193, que dispõe
sobre a jurisdição dos crimes dolosos oontra a vida prnticados
por militares, alter.mdo dispositivos do Decreto-Lei n" 1.001/69

285

Discute o Substitutivo ao PLC n!! 102193. que dispõe
sobre a jurisdição dos crimes dolosos contra a vida praticados por militares,. alterando dispositivos do Decreto~Lei

285

288

294

306

PLS n2 96/96, que dá nova redação ao art. 12 da

Lei n2 8.874194. que dispõe sobre o restabelecimento do
prazo fixado pelo art. 59 da Lei n" 7.450185, para instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos industriais e agrícolas das áreas de atuação da
Sudam e Sudene. Sen. Jonas Pinh_ei.ro. ··················-··-··-··-

326

PLS n" 97/96, que tomaobrigatório o depósito da
multa de 40% sobre o valor do saldo do FGTS na conta
vinculada do trabalhador? no momento da rescisão-do contrato de trabalho. Sen. Júlio Campos.···················-·-·---

361

Defende a aprovação de projeto de lei, de sua autoria, que institui o Programa Nacional de Seguro Runal. Seo.
Edison Lobão.···································-······--Encatuinba a votação do PLC n" 81/94 (n" 3.434192,
na origem), que altera a CLT, dispondo sobre o jus postu-

400

landi, a assistência judiciária e a representação dos menores
no foro trabalhista. Sen. José Eduardo Dutra. ..••....................
PLS n" 98/96, que dispõe sobre antecipação de comemoração de feriados. Sen. Casildo Maldaner. ...................

408
461

PLS n" .99196, que ~evoga o artigo 75 da Lei n"
9.100'95, que estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. Sen. Bernardo
Cabral... .............••••..•......•...............•..•••.· - · - · - - - - - -

472

Anuncia a apresentação de projeto de lei que trata
dos planos de saúde. Sen. Sebastião Rocha............................

484
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PROJEro DE RESOLUÇÃO
Anuncia a apresentação de projeto de resolução que
altera a elaboração orçamentária pelo Congresso Nacional.
Sen. José Roberto Arruda. .............................................___
PR n"48/96, que altera as Resoluções n"' 91, 93, 95,
96 e 97, que tratam do Projeto Sivam. Sen. Antônio Carlos
V aladares....................................
..... ___

418

473

PROS1TI'UIÇÃO
Aborda a questão da prostituição infantil no Brasil.
Sen. Lúcio Alcântara. .......................................................... _

213

REELEIÇÃO (Vide PLEBISCITO)
Manifesta~se

a favor da reeleição presidencial no

Brasil Sen. Valtuir Campelo .............................. _ .._ _
Focaliza

.362

a quescr> da reeleição presidencial no Brd.-

sil Sen. Gilberto Miranda.....................................

436

REFORMA AGRÁRIA
Aborda a questão da reforma agrária. Sen. Eduaxdo
Suplicy......................... -.....
......· - · - - - . !05
Aborda a questão da reforma agrária ·em Rondônia.
Sen. Odacir Soares. ......................................
208
Aborda a questão da reforma agn!ria. Sen. Gilvam
Borges.............................. __________.._ _ _ _ 372
Focaliza a questão da reforma agrária. Sen. Totó Ca·
valcante. ..........................................
.. ....._ ..__ 533
REFORMA CONSTITUCIONAL
Réplica ao Senador Edison Lobão, no caso das reformas constitucionais. Sen. José Eduardo Outra. .....................

S9_

REFORMA TRIBUTÁRIA
Abo!da a questão da refonna tributária. Sen. Valmir
Campelo. ...............................
..-....·-·--·. 333
REGIÃO l\MAZÕNICA (Vide DESMATAMENTO)

RENDA MÍNIMA
Refere-se ao Programa de Garantia de Renda Mínima. Sen. Eduardo Suplicy........................................._ .._

105

'·
to a instituições e organismos finànceiros internaciOnais.
Sen. Osmar Dias. .........................................................._ _
Requerimeuto n" 406/96, de homenagem de pesar, pelo
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Antônio Carlos Magalhães - Ademir Andrade - '
Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Artur
da Távola - Bailo Parga - Benedita da Silva - Bani
Varas - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos
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.O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista
de presença acusa o comparecimento de.65 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a meSa, requerimen!D que será lido
pelo Sr. 1"- Secretário em exercicio, Senador Antonio
Carlos Valadares. -·
É lido o saguinte:
REQUERIMENTO N'! 355, DE 1996

~

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22-, a, do
Regimenlo Interno, a retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento 11"- 1.152 de 1995•
.Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Sebastião Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimenlD lido é deferido pela Presidência
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos
pelo Sr. 1"- Secretário em exercfcio, Senador AntOnio
Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 68, DE 1996
Denomina a Refinaria de Manaus REMAN como Refinaria Isaac Benayon
Sabbá- RIBEN.
•
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Refinaria de Manaus - REMAN, localizada em Manaus - AM, passa a ser denominada
Refinaria Isaac Benayon Sabbá- RIBEN.
Art. 22- Esta Lei entra em vigor noventa dias
após a sua pOOiicação.
Art. 31! Revogam-se as cisposi;ões em contrário.

Justificação

O empresário Isaac Benayon Sabbá. nascido
em Belém do Pará, em 12 de tevereiro de 1907, faleceu no dia 22 de março de 1996, foi para Manaus
com 15 anos de idade, onde liderou os negócios na
área ào se!Dr primário. Viveu a ousadia, o sonho e o
pesadelo, como o apogeu e o declinio da produção
do látex. Seus investimen!Ds abrangeram várias
áreas e chegaram a reunir 41 empresas. Capa da
revista norte-americana Tima, na década de 50, que
o chamou de O Rei da AmazOnia, Dr. Isaac Sabbá
transfonnou-se em simbolo do empreendedor de sucesso. Nesta condição, virou conselheiro discre!D de·
mui!Ds empresários da atualidade. Foi pioneiro no
processo de industrialização dos produ!Ds extrativos
da Amazônia.
Nos últimos dia do govemo Vargas, conseguu
permissão do govemo federal para refinar a gasolina
ganso azul (produlD peruano). Já no inicio do governo Kubitschek, inaugurou a Refinaria de· Manaus
(REMAN), que constitl.iu um dos maiores passos dados na industria2ação do Amazonas - que teve duas
épocas: artes e depois de Isaac Benayon Sabbá.
O Seu feito foi tão notável que, desde aquela
época até hoje, a partir da Bahia nenhuma outra Refinaria foi i~antada na região.
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Consolidada a Refinaria de Manaus, foram
criadas as indústrias I.B. Sabbã um conglomerado
que visava dar emprego aos meninos carentes dos
subúrbios de Manaus. Depois, sempre arrojado, partiu para o amparo ainda maior do caboclo do interior, construindo a F~ejula, com o que estabeleceu
um marco de equilibirio no preço daquela fibra no interior do Estado. Depois, criou o Petróleo Sabbã,
que abasteceria o mercado desde o Acre até o Maranhão.
Embora tenha sido um dos próceres da história amazônica, Dr. Isaac Sabbã amargou o abandono, tanto quanto a própria região, dos governos a
partir da década de 60. Mesmo assim, ajudou em
um novo ciclo, a criação da Zona Franca de Manaus, principal referência econõmica da Amazônia
Ocidental, nos dias atuais.
O Estado o considerou Benemérilo do Amazonas. O Governo Federal a ele oulorgou vãrias comendas pelo seu trabalho.
Isaac Sabbã era casado com Dona Irene Gonçalves Sabbã e deixa os filhos Moisés, casado com
Dona Vânia Lustosa Sabbã, Ester, casada com industrial Sérgio Vilhena. e os industriais Alberto e
MãrioSabbá
Nesse sentido, parecEHile indiscutivel a pertinência de se conceder à Refinaria de Manaus - Reman,· o nome do seu criador. ·
Tal pedido se justifica em virtude de existir várias Refinarias da Petrobras com os nomes de pessoas, .como Refinaria Alberto Pasqualini, Henrique
Lange, Ladulpho Alves e ek:.
Jugando, pois o presente Projeto de Lei oportuno e memório, esperamos seu acolhimento pelos
Dustres Parlamentares.
· Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Senador Bernardo cabraf.

(A

Comi~o de Educação - Decisao

TerminatiVa.)
PROJETO DE LE,I DO SENADO N2 69, DE 1996
Denomina Professor Potlguar Matos
a Escola Técnica Federal de Pernambuco
- Unidade de Ensino Descentrall:rado Pesqueira.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"- A Unidade de Ensino DescentralizadoPesqueira, da Escola Técnica Federal de Pemambuoo, passa a denominar-se Escola Técnica Federal
de Pemambuoo-Unidade de Ensino Descentralizado
ProfesSor Potiguar Matos- Pesqueira.
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Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
pli:Jiicação.
·
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
. Justlflcaçao
Jã se tomou uma tradição no Brasil e, é claro,
no Estado de Pernambuco também, dar a logradouros públicos e a escolas dernominações que se concretizam corno justas homenagens a personalidades
importantes da vida pLilfica nacional ou que, em termos regionais ou locais, prestaram relevantes serviços a comunidade.
O que se pretende com este projeto é dar
continuidade a esse louvável costume brasileiro,
reverenciando a memória de um educador emérito, jornalista combativo e intelectual de destaque.
do Estado de Pernambuco, o Professor Potiguar
Figuerêdo Matos, falecido no dia 19 de fevereiro
de 1996.
O Professor Potiguar não era aperias um
Professor de História de colégios e univer:o;1dades
de Pernambuco; era um dos maiores mestres do
Nordeste, um competente membro da Academia
Pem8!Jlbucana de Letras, um orador brilhante e
um educador que muito contribuiu para o engrandecimento da cultura, do ensino e do jornalismo
regionais.
.
Nos conturbadoS tempos de 1968 e 1969, em
plena vigência do Ato Institucional n2 5, época de extraordinária mobilização estudantil, foi ele Reitor da ·
Universidade Católica de Pernambuco.
Com sua fonnação democrática, com equilíbrio, com senso de justiça e com extrema habilidade, enfrentou com altivez e dignidade as insuportáveis pressões exeroidas contra ele, contra a Universidade que dirigia e oontra seus alunos. Todos os registras da época, inclusive depoimentos de estudantes que lideravam grupos polfticos e grandes manifestações, são unânimes em elogiar sua conduta.
sempre serena e Integra, sua solidariedade e sua
grande:ra nas horas mais graves da vida política do
Pais.
·
O Professor PotigUar FigiJerêdo MaiOs, que
teve a coragem de nunca se curvar diante das
ameaças dos poderosos, nasceu na cidade de P~
queira, no ano de 1921, e sempre viveu de fonna
honrada e digna. fonnando novas gerações por meio
de suas aulas, seus livros seus vibrantes editoriais
em defesa das tracf!QÕ8S e da dinâmica cultural e social de Pernambuco.
.Por tudo isso que mencionamos e muito
mais que não cabe nesta slntese, consideramos
justa a homenagem que o Congresso nacional

e
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pode prestar a· este grande brasileiro, aprovando
esteProjeto.
··,
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Senador Joel de Hollanda.

(A Camisão de Educação (decislio terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os
proje!os serão publicados e remetidos à Comissão
competente.
.
Sobre a mesa, requerimen1o que selá lido
pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Antônio
Carlos Valadares.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N2 358, DE 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 199 do Regimento Interno,
requeremos que a realização da Sessão Especial do
Senado, destinada a homenagear o 362 aniversário
de Brasffia e do Correio Brazlllense, já aprovada
para o dia 22, seja transferida para o dia 23 de abril
do corrente ano, no mesmo horário.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Senador José Roberto Arruda - Valmlr C8mpelo C8sltdo Maldaner - Elclo Alvares -Arlindo Porto

-Gerson cama1a.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O requerimen1o lido será submetido à deliberação do
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, I, b, do Regimento Interno. ·
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo- .
tou-se ontem o prazo previsto no art.91, § 32, do Regimen1o Interno, sem que tenha sido interpos1o recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Proje1o de Lei do Senado n" 312, de 1995, de autoria ao Senador Pedro Simon, que "dispõe sobre o
comparecimento bienal dos Chefes de Missões Diplomáticas perante o Senado Federal.
A matéria foi rejeitada em apreciação conclusiva pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
O projeto vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ney suassuna) - Há
oradores inscri1os.
O SR. ESPERIDIAO AMIN -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney-Suassuna)- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin,
para uma comunicação inadiável. S. Ex" dispõe de
cinco minutos.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna para fazer o registro de um lamentável sinistro
que ocorreu neste fim de semana, na noite de sábado
_para domingo !Jtimo: um incêndio de grandes proporções consumiu toda a construção, todos os equipamentos e - certamente o maior de todos os prejuízos todo o acervo do pavilhão de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina Laboratórios, arquivos de pesquisas, além das próprias instalações,
foram integralmente consumidos pelo incêndio.
Ontem, na condição de Senador por Santa
Catarina .e de ProfessOr pela Universidade Federal
de Santa Catarina, estive em visita à Universidade
Federal, na companhia de dois Deputados Estaduais
do meu Partido de Santa Catarina, o Deputado Leodegan:l Tiscoski, Presidente Regional do nosso Partido, e ó Deputado Lúcio Mauro da Silveira, ambos
engenheiros formados por aquele Departamento.
Mantive contato ainda ontem com o Ministério·
da Educação, que hoje detenninou a ida de um representante da Secretaria de Ensino Superior para
apurar os prejuízos, que ascendem a mais de dez
milhões de reais, e procurar uma solução.
Entendo que, pela via normal, pela via ordinária, burocrática, não se chegará a uma solução.
Ocupo a tribuna para registrar esse infaus1o
acontecimen1o, este sinistro, e endereçar um apelo
ao Ministro da Educação e ao Presidente da República para que seja instrumentada uma solução excapcional, através de uma medida provisória, provavelmente através da decretação do reconhecimen1o
da situação de calamidade p(blica, que propicie a
criação de recursos de forma extraordinária no Orçamen1o deste ano, para que os prejuízos decorrentes
deste incêndio sejam s~rados.
Aproveito a oportunidade para considerar
como transcri1o, nesta breve comunicação, um texlO
de autoria do Professor Carios Alberto Szücs, Professor titular do Departamento de Engenharia Civil e
Coordenador do Curso de Pós-Graduação, intitulado
·"0 Peso de urna Galástrofe", que resume o problema que estamos a viver.
São os cursos de Engenharia Civil, Engenharia
Sanitária e Engenharia Ambiental aqueles que estão
diretemente atingidos, mas é todo um ace!l/0 de conhecimentl da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo corpo docente tenho a honra de integrar, que
se vê prejudicada gravemente pelo acidente ocorrido.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR ESPERIDIÃOAMIN EM SEU DISCURSO:
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O PESO DE UMA CATÁSTROFE
Como um dos primeiros professores da Engenharia Civil a aluar em dedicação exclusiva ao departamento e ao curso, vejo com muita tristeza e
dor, todo o esforço de mais de 20 anos ser destruído
da noite para o dia, sumir no meio das cinzas que
restaram daquele que era conhecido como "Pavilhão
da Engenharia Civil".
Como estudante, fiz todo o meu curso, de 71 a
76, nesse pavilhão, que na época reunia toda a engenharia civil. Ali ficava a parte administrativa do departamento e do curso, as saias de aula (com prancheta para as disciplinas de projeto e sem prancheta
para as demais disciplinas) e ali estavam os poucos
laboratórios que na época existiam (o de topografia
e o de materiais' de construção).
Desde que me formei, em 1976, sempre me
dediquei exclusivamente à nossa engenharia civil.
Toda a minha vida profissional foi voltada para o
nosso curso e departamento. Portanto, eu pude
acompanhar a história e as dificuldades para se conseguir o crescimento dessa área na UFSC, e quando se fala em investimento na área da educação
sabe-se perfeitamente que as difirudades são enormes. Por outro lado, posso testemunhar a dedicação
de todos os companheiros em busca de um curso
cada vez melhor.
.
Foi com o passar do tempo, aproximadamente
vinte anos, e com a contratação de um númeró cada
vez maior de professores em dedicação ~xclusiva,
com a formação de professores a. nivel de mestrado
e de doutorado, no Brasil e no exterior, que a engenharia civil cresceu. Novos laboratórios foram sendo
implantados e deixaram de ser só para o atendimento às aulas práticas e passaram a servir, também, de
infra-estrutura para as pesquisas e. projetas de desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive com
um bom número de trabalhos sendo realizados em
parceria com empresas do Estado de Santa Catarina e também de outros estados. Além disso, desde
1991 temos o curso de pós-graduação funcionando,
onde os mestrandos desenvolvem grande parte de
seus trabalhos, utilizando equipamentos desses laboratórios, nos diversos campos de conhecimento.
Podíamos dizer que atualmente estávamos
com bons laboratórios e podíamos nos orgulhar da
integração com outros departamentos da universidade, assim como, dos trabalhos importantes para os
municípios, para o estado e para o Pafs, que vinham
sendo realizados, inclusive com convênios internacionais e que contavam com a participação de professores/pesquisadores visitantes, da Alemanha, do
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Reino Unido e da França. Nesse mesmo pavilhão,
pudemos instalar as salas de estudo para os alunos
da pós-graduação que ganharam, a partir deste ano,
toda uma boa infra-estrutura de estudo e que a partir
da semana passada, tinha, também, uma saia de infonnática com computadores e impressoras.
Salas, computadores, instalações laboratoriais
(algumas sendo únicas no estado e no sul do País),
dispositivos de ensaios, equipamentos mecânicos,
equipamentos eletrõnicos de precisão, dados de
pesquisa, bibliotecas pessoais de professores e alunos, Ioda uma história enfim, escrita a duras penas e· .
que açaba em cinzas, colocando tudo na estaca
zero. Neste momento, não sabemos ainda quantificar o que Isso tudo representa como prejuízo, mas
podemos afirmar que a menor parte da perda, foi o
prédio em si, que também ficou irrecuperâvel.
No entanto, uma coisa não foi destruída. Apesar de abalada, eu tenho a certeza de que a garra, a
dedicação, o empenho dos professores, funcionários
e alunos, representam, neste momento, a maior riqueza de que dispomos para projetar a reconstrução
da nossa engenharia civil. Temos força suficiente
para sensibilizar quem tenha que ser sensibilizado,
para lutar na esfera em que tenhamos que lutar,
para recolocar pedra sobre pedra, se necessário for.
Com a nossa união, vamos em busca de uma engenharia civil ainda melhor, sem esquecer que os nossos irmãos da engenharia sanitária e ambiental também tudo perderam e estão neste mesmo barco.
canos Alberlo Szücs, Professor Tt!Uar do
Departamento de Engenharia Civil, Coordenador do
Curso de Pós-Graduação.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda, por cessão
do Senador Jüio Campos. S. ~ dispõe de 20 mi-

nutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna para falar de uma questão atualíssima e
polêmica Antes de mais nada, devo ressaitar que
não vou refletir aqui apenas uma opinião de caráler
pessoal. Vou, pelo conlrârio, traduzir o pensamento
da totalidade dos Prefeitos que represento nesta
Casa, ao lado dos Senadores lris Rezende e Onofre
Qlinan. O tema deste rápido pronunciamento é o da
reeleição em·tocloS os níveis, e com o calendário já
modificado para este ano, para inclui~-as eleições
municipais.
Sou definitivamente favorâvel à reeleição, e já
manifestei minha opinião a esta Casa, antes mesmo
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do recrudescimento dos debates na última semana.
O mandato de quatro anos é curiO demais para os
-competentes, e longo demais para os incompetentes. Com a reeleição, o eleitor não será despojado
do direito de mandar de volta para casa aquele que
traiu os seus compromissos. E ganhará a opção de
manter no cargo, por mais 4 anos, aquele que foi
digno de suas esperanças. Dentro deste raciocínio,
o princípio da reeleição é amplamente democrático,
porque amplia os direitos de opção da sociedade.
Volto um pouco no tempo, para fazer a seguin. te pergunta: quai o brasileiro da minha geração que
não teria votado em Juscelino Kubitschek para um
novo mandato? Quantas crises teríamos evi1ado? E
seguramente não serramos o Brasil de hoje. Todos
conhecemos os custos das aventuras políticas e das
interrupções do processo democrático que nos foram impostos pelas circunstãncias. As sementes genéticas de todos os nossos desencontros vêm do
desastrado período político que sucedeu o governo
de Juscelino. Pelo perfil histórico que ficou do exPresidente, por sua capacidade de tolerãncia e por
sua vocação desenvoMmentista, tudo leva a acreditar que dele terfarnos herdado uma obra inteiramente completada na economia e na política. Estou certo de que ele não deixaria espaço para retrocessos.
Quem acredita na democracia não pode descrer da verdade de que o eleitor é o melhor juiz. E a
sociedade brasileira tem hoje absoluta consciênciá
de que a descontinuidade administrativa é a matriz
das crises permanentes em que se debatem a
União, Estados e os Municípios. Graças à descontinuidade, não temos política de longo prazo. Até por
uma questão de pragmatismo politico, os que chegam ao poder planejam exclusivamente para os
seus periodos de mandato, começando obras que
eles mesmos possam inaugurar. Infelizmente, continuamos os reféns daquela cultura política em que,
para o sucessor, o antecessor é o inimigo píblico
número um dos interesses da sociedade.
O Brasil precisa fazer as pazes com a prática
do planejamento de longo .prazo e com os grandes
projetos de desenvolvimento e de infra-estrutura,
abandonados desde que Juscelino Kubilschek deixou o poder, hã longos 35 anos. Com 8 anos de
mandato, aprovados pelas umas, os governantes
podem definir e executar obras de grande alcance
econõmico e social, sem o risco de um começar e o
outro não tenninar, como acontece, geralmente.
Hoje, quando as coisas começam a dar cariO, Já. é
hora de sair. E quem não se credenciar politicamente para a reeleição será apeado do poder, para que
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venha um melhor, dentro dos mais legítimos rituais
democráticos.
Advogo a reeleição como principio, sem pensar nos eventuais beneficiários. Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso conseguir completar o projeto de estabilização da moeda, corrigindo as injustiças sociais que ainda agridem os direitos dos excluidos e sacudindo o imobilismo do aluai Ministério,
terá conquistado todas as condiçõeS para a reeleição. No meu Estado de Goiás, temos um Governador vilorioso na avaliação popular, porque soube
identificar caminhos criativos para- enfrentar as carências de investimentos reprodutivos da renda e do
emprego. No nivel dos municípios, temos mt.itas dezenas de prefeitos queridos, respeitados e realizadores, que estão em lua-de-mel com as aspirações po-

pulares.
Acho, sinceramente, que aprovar a reeleição
em todos os nfveis é um dever dos homens que têm
esse poder e que colocam o espírito pctllico acima
de seus próprios interesses. E considero também
que a fixação desse principio, já para as eleições
deste ano, é um ato de desagravo político aos aluais
governadores e prefeitos. Toda a Nação conhece os
efeilos devastadores dos ajustes impostos pelo Plano Real. Os juros altos, a queda no nfvel de investimentos, as dificúdades para administrar as folhas
de salários, o crescimento do endividamenlp público
e as reformas estruturais ainda não aprovadas contribuíram dramaticamente para o distanciamento entre os compromissos de campanha e as realidades
das administrações. Esses governadores e esses
prefeitos merecem uma nova oportunidade, porque
estão pagando por estragos que não são de sua responsabilidade.
Considero importante salientar que urna nova
quebra de continuidade vai agravar ainda mais os
sacrifícios derivados do esforço de estabilização
econômica. Haverá um prolongamento do período
de adaptação, subordinado a novos métodos e novos estilos, com prejuízos incalculáveis pará toda a
sociedade. Este é o sentimento generalizado entre
os prefeilos que se reuniram recentemente em Brasília para pedir o apoio do Congresso à reeleição.
Não acompanho o sentimento minoritário que pretende ro!Uar a reeleição com a pecha de casuísmo.
A ética política é a ética da maioria, e a maioria quer
·
a reeleição.
Também não laço coro com os que atribuem
ao debate sobre a reeleição o poder de inviabilizar
as reformas. Num Congresso dinâmico e ativo, hã
espaço para o infinilo. Não somos o Congresso ex-
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clusivo das reformas, mas também das reformas,
tão prioritárias quanto são prioritárias outras matérial! de interesse público. A política é dinãmica para
acoi'npanhar os passos e as aspirações da sociedade. E, nesse processo de adaptação às realidades
de cada momento, o nunca, o jamais e o impossível
são expressões que não fazem parte do manual do
processo evolutivo da História
O Sr. AntOnio C3r1os Valadares- Senador
Mauro Miranda, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA - Com todo o prazer concedo-lhe o aparte, Senador Antonio Carlos
Valadares.
O Sr. AntOnio C3r1os Valadares - Senador
Mauro Miranda, V. Ex• discorre sobre esse assunto
no momento em que se discute a possibilidade de
reeleição dos ocupantes de cargos executivos: presidente da República, governadores, prefeitos municipais. Sempre defendi essa posição, mesmo antes
de ser Senador, mormente porque entendo que um
bom executivo deve ser novamente i:olocado sob o
crivo de uma eleição, para que o povo decida sobre
o seu retomo ou não. Quantos prefeitos bons estão
aí! Quantos governadores bons estão aí! Não digo,
porque da minha parte seria uma leviandade afinnálo, que o Presidente da Rep(blica seja bom, uma
vez que votei contra ele, a quem faço aqui oposição,
tendo até proposto uma CPI; Sua Excelência, a meu
ver, para ser bom e transparente, teria que ter apoiado não a CPI proposta por Antonio canos Valadares, mas pelos Senadores, inclusive seus correligionários. Apesar de haver um interesse do próprio
Presidente da República em que a possibilidade de
reeleição seja apreciada ainda este ano pelo Congresso Nacional, entendo que, neste ponto, Sua Excelência tem razão, porque, no próximo ano, praticamente todos os candidatos a governador, e a Presidente da República jã estarão lançados e dificilmente o Congresso Nacional vai se debruçar sobre uma
questão tão complicada quanto esta O timlng, a
meu ver, deveria ter sido quando da última Revisão
Constitucional, porque, naquela época, recordo-me
muito bem, o mandatO do presidente da Rep(blica
estava posto em cinco anos e houve uma redução,
sob a promessa de que, de imediato, seria apresentada uma nova emenda, para que o mandato de
quatro anos tivesse a possibilidade de ser elastecido
para oito, desde que o detentor do mandato eletivo,
no Executivo, fosse reeleito. Isso foi em 1993. Mas,
naquela época, Senador Ma11o Miranda, não se previa que Fernando Henrique Cardoso ganharia a eleição para a Presidência da República A previsão, in-
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clusive das pesquisas, era a de que quem deveria
ser o Presidente da República era o Lula. Ora, como
o Presidente da éjioca, Itamar Franco, não se interessou pelo problema e os próprios partidos que
apoiavam o governo também não se interessaram,
essa idéia da possibilidade da duplicação de um
mandato de quatro para oito anos, no caso de reeleição, foi abandonada Agora, quando esse problema
institucional - consider!Hl não só politico, mas também institucional - ressurge, logo surgem também
vozes dizendo que hã casuísmo, que hã interesse
do Presidente da RepCblica em ganhar novo mandato, que os aluais prefeitos estão pleiteando em causa própria, que os governadores não têm razão. Se
em 1993 esse problema tivesse sido solucionado ao
nível do Congresso, não estaríamos hoje a ouvir essas vozes discordantes. Pelas pesquisas da época,
era Lula quem iria ganhar a eleição para a !'residência da República; acabou ganhando o attial Presi- ·
dentá Fernando Henrique Cardoso. Agora não estaríamos perdendo tempo - inclusive perigando, como
dizem vozes por af, o andamento das reformas - em
discutir esse assunto que V. Ex" traz à bail_a e que
julgo da maior importância Hã quem diga que não
deveríamos votar este ano a emenda constitucional
da reeleição. Creio que tudo rião passa de conversa
fiada, de mise-en-scêne de gente que deseja ser
Presidente da República, que não quer discutir este
ano, pois melhor seria discutir no próximo ano. Ora,
no próximo ano é praticamente impossível discutirmos ~ questão, pois as candidaturas jã estarão
lançadas. O Sr. Paulo Malu! estava apoiando a
emenda da reeleição e é uma das maiores lideranças do Brasil, hoje, além de ter uma importância
muito grande na definição dessa matéria, haja vista
ser o PPB um grande Partido no Congresso Nacional. Estâ aqui o seu Uder, Senador Epitacio Cafeteira, que tem atuação marcante nesta Casa O Sr.
Paulo Malu! jã estã recuando, porque não acredita
na sinceridade da discussão dessa matéria este
ano; acredita que muita gente fala uma coisa e estã
pensando outra Nesse ponto, tem razão. Se fosse
para valer, teria sido mesmo em 1993, como falei.
Hoje, estâ muito difícil, justamente por causa dos interesses que surgem sempre qlie uma causa como
essa é colocada sobre a mesa para debate. Desejo
parabenizar V. Ex", porque sei que estâ falando com
a maior boa-fé, com o maior interesse em servir a
uma causa justa Se existe nos Estados Unidos e
em vãrios países do mundo, por que não existe no
Brasil? Porque vai haver corrupção, vai haver uso da
mãquina administrativa, dizem. E não a usam para
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terceiros, abertamente? LQQicamente, que na proporção que a democracia cresce, se desenvolve, os
controles vão aumentando; a fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais vão
aumentando. De modo que V. Ex" tem toda razão, e
estou solidário com a sua causa porque sei que é
proposta pensando no Brasil, na democracia e em fortalecer o nosso regime presidencial. Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA - Senador Antonio
Carlos Valadares, em vários pontos, estamos de
acordo. Primeiro, V. Exª "não votou no Presidente
Fernando Henrique, também não votei, mas penso
que se tem que dar oportunidade aos bons governantes. Só o povo vai saber se o Presidente Fernando Henrique foi um bom governante ou não. O Presidente é um grande Líder, é carismático, é uma pessoa de boa vontade, mas os seus Ministros deixam
muito' a desejar, o que, na minha visão, hoje, pode
atrapalhá-lo e muito. Um outro ponto é que penso
que essa reeleição tem que ser em todos os níveis,
especialmente, Prefeitos, Governadores e Presidente da República. Não admito que se faça uma reeleição para a Presidência da República sem dar direito
de reeleição aos · atuais Prefeitos, e, ai, incluo o
grande Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que considero, apesar de não ser do meu Partido, um dos
melhores Prefeitos do Pais.
Então, apóio essa linha de reeleição. Também
éstava de acordo com o tímlng, a que V. ExA se referiu; em 1993, eu estava nesta Casa, mas a conjuntura da época e os grandes g~s mais conservadores eram contra a eleição de Lula, o que atrapalhou essa caminhada. Mas antes tarde do que nunca. Então, vamos fazer justiça agora, votando imediatamente,. sem atrapalhar reformas, sem nada
Este Congresso tem muito tempo para votar outros
assuntos, e a reeleição é um dos temas mais importante para este Pais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a
palavra o Senador Jefferson Peres. S. Ex" dispõe de
20 minutos.
·
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia deixar
de registrar, como já fez o Senador Bernardo Cabral,
o lançamento em Manaus de um livro da maior importância, porque é um trabalho que desmistifica
muitos aspectos a respeito da Zona Franca de Manaus, e pela autoridade do autor do livro, Professor
Samuel Benchimol, uma das figuras mais conspícuas da Amazônia, hoje, uma escola, respeitadfssi-
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ino no mundo acadêmico e também no mundo em-

presai iai, por ser um empresário bem-sucedido. O
trabalho é ifi1Xirtante ainda porque não se trata de um
ensaio opinativo e especulativo, mas de pesqúsa, calcado exclusivamente em números, Sr. Presidente.
Se existe hoje um modelo de desenvolvimento
incompreendido e encarado com preconceito no
Brasil é o da Zona Franca de Manaus. Qual é a idéia
que fazem as pessoas que estão fora do meu Estado? É de que é, em primeiro lugar, urna falsa indústria de maquiação de produtos; em segundo lugar,
um paralso fiscal, que vive da montagem exclusivamente de produtos industriais e praticamente não recolhe impostos à União. É essa a idéia feita e falsa a
respeito da Zona Franca de Manaus.
Como pode ser indúsbia de maquiagem um parque industrial et.*> ativo fixo já beira US$20 bilhões?
Indústria de maquiageml Só quem nunca visitou as indústrias da minha terra para ver lá os equipamen10s instalados, alguns de última geraÇão, robotizados, com o melhor controle de qualid!!Qe, onde
mais de 30 e!lllresas são detentoras do certificado
ISO 9.000.
.
Parafso fiscal! A Amazônia se beneficia da renúncia fiscal, recebe muito do resto do Brasil e nada
contribui para os cofres da União! É essa a imagem,
Sr. Presidente. Se fizéssemos uma enquête entre
os 81 Senadores da Casa, seguramente 90% responderiam que lá é uma zona na qual o Governo Federal, agindo com enorme prodigalidade, permitiu
que surgisse um fal5o parque industrial que nada dá
de retomo ao Fisco Federal.
Qual é a verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores?
Vou talvez até cansá-los um pouco com números, mas eles são necessários..
O Amazonas é o único Estado da Região Norte, Sr. Presidente, um dos pouqufssimos da Região
Nordeste que tem receita própria superior às transferências que lhe faz o Governo Federal.
O Amazonas arrecadou no ano passado, 1995,
de ICMS, a respeitável quantia de U$914 milhões e
recebeu da União, em transferências dos fundos de
participação e outros, U$327 milhões. Isso significa
o seguinte: a ret:eita própria do Amazonas, só em
ICMS, representa 73% da receita total, exatamente
igual ao Estado de Santa Catarina, Senador Vilsori
Kleinübing, que é considerado relativamente rico.
A participação de Santa Catarina no total da receita própria de ICMS foi de 75,5%. O Estado recebeu do Governo Federal 24,5%; o Amazonas recebeu 73,7% contra 26,3%.
·
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O cotejo ficará flli11hor com o nosso vizinho, o
Estado do Pará, que tem inúmeros empreendimentos econõmicos. O Estado é de economia diversificada, tem um complexo minerometalúrgico, como o
bauxita e alumínio, grandes hidroelétricas, como a de
T u::uruí, grandes empreendimentos madeireiros, etc.
Pois bem, o Estado do Amazonas recolheu,
no ano passado, muito mais do que o Estado do
Pará, em impostos federais e mais do que os demais Estados da Região Norte.
O Estado do Amazonas respondeu, em 1995,
por 51% da receita federal da Região Norte, incluindo Pará, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia O Estado do Amazonas sozinho recolheu muito mais impostos do que o Estado do Pará, que tem o dobro da
popúlação do Amazonas. O Pará tem mais de 5 milhões de habitantes e o Amazonas tem apenas 2,5
milhões. O Estado do Amazonas recolheu em impostos federais mais que o dobro que o Estado do
Pará!
O recolhimento per capita é impressionante.
A contribuição do Amazonas em impostos federais,
per capita, foi de RS$900,00; a do Pará apenas
RS$323,00. A contribuição per 'capita de cada amazonense foi, portanto, três vezes maior do que a dos
nossos vizinhos paraenses. Que paraíso fiscal é
esse, Sr. Presidente?
Quais são os dois grandes incentivos fiscais,
as duas grandes isellQÕes da Zona Franca de Manaus? O Imposto de Importação e o IPI - Imposto
sobre Produtos Industrializados. As indústrias de
Manaus, cujos projetos foram aprovados pela Sutrama, são isentas desses dois impostos praticamente.
Então, o Amazonas, que não recolhe IPI nem
Imposto de Importação à Receita Federal, recolhe
mais do que o Estado do Pará. Estou fazendo a
· comparação com o Estado do Pará porque é nosso
vizinho e, repito, tem uma população duas vezes
maior. O Amazonas recoi!Jeu, no ano passado, de
Imposto de Importação US$116 mllhões; o Estado
do Pará, apenas US$18 mUhões.·E o Imposto sobre
Produtos Industrializados que nenhuma empresa do
distrito industrial de Manaus paga, Sr. Presidente?
O Amazonas recolheu de IPI, no ano passado,
US$11 O milhões, contra apenas US$53 milhões recolhidos pelo Estado do Pará· Por quê? Evidentemente, o parque industrial da Zona Franca tem um
enorme poder multiplicador, gera atividades correlatas, paralelas, subsidiárias, que, 'por sua vez, recolhem esses impostos.
Não é por outro motivo, Sr. Presidente, que o
Estado do Amazonas hoje está entre as poucas ex-

Abril de 1996

ceções do Brasil: não temos dívida mobiliária; não
temos dívida de ARO; o Estado do Ama?:onas não
está de pires na mão pedindo coisa alguma do Governo Federal; dá-se ao luxo de despender US$ 50
milhões para asfaitar uma rodovia federal - a BR174, que nos vai ligar a Caracas, na Venezuela com recursos próprios. É uma rodovia federal asfaltada pelo Estado do Amazonas, Sr. Presidente.
Enquanto Estados estão na penúria, alguns
com três meses de atraso, implorando do Governo
Federal proteção e ajuda, o Estado do Amazonas
está numa situação tranqüila Não faço isso por gabolice ou para tripudiar· sobre os demais Estados.
Minha colõcação é para mostrar que existe, bem ou
mal, implantado no Amazonas, há 29 anos, um exitoso modelo de desenvolvimento regional, que deixou o Estado nessa situação relativamente privilegiada no seio da Federação brasileira
Portanto deveria merecer do Governo Federal
o quê?' Aplausos, Sr. Presidente. O Governo Federal
deveria estar muto satisfeito, mlito feliz pelo fato de
não ter mais um Estado com pires nas mãos a lhe
implorar ajuda. Mas não, Sr. Presidente, longe disto,
o Governo Federal tem demonstrado, nos últimos
meses, uma extrema má vontade para conosco, tomando medidas que estão cerceando e engessando
a expansão industrial do Amazonas, o que está provocando uma reação de todas as lideranças regionais. Tada a Bancada do Amazonas está à espera
de uma audiência com o Sr. Ministro José Serra
para fazer essas colocações e dizer ao Ministro da
área econõmica do Governo e, depois, ao Presidente da República, que o Amazonas não quer nada do
Governo Federal, queremos apenas que não nos
atrapalhem - exclusivamente isso.
O Governo Federal deveria até levar ao exterior
o exemplo ·de um modelo que deu certo, quase um milagre: erguer a 1.500 quilõmetros do litoral, num Estado pobre que vivia quase que exclusivamente do
extralivismo florestal, um parque industriai que gerou, no ano passado, em faturamento, a quantia de
"US$12 bilhões, mais do que as safras reunidas de
trigo, milho, soja e algodão do Brasil. Doze milhões
de dólares! O Estado do Amazonas arrecada de impostos, hoje, mensalmente, a quantia de US$120
milhões por mês, o que representa aproximadamente US$1,5 bilhão por ano. Ter um parque deste em
plena Aoresta Amazõnica - repito - a 1.500 quilõmetros do liloral, num Estado pobre, numa cidade que
não tem ligações terrestres com o resto do País, deveria ser motivo de enorme satisfação para o Brasil
e para o resto do País, não motivo para crítica e de-
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boche, como se tratasse ali de uma enorme encenação de parque industrial de mentirinha
E não o é, Sr. Presidente. Só quem não conhece o Amazonas e não se debruça sobre os números pode repetir uma falácia dessa, que, em boa
hora, o Jivro do Professor Samuel Benchimol começa a desmistificar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenta.
O SR; PRESIDENTE (Ney Susssuna) - Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira.
S. ExA dispõe de 20 minutos.
O SR. EPrrACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, acabei de apresentar um requerimento de informação que considero de extrema importãncia para esclarecermos algo muilll sério que
es!á acontecendo neste País. O requerimento é vazado nos seguintes termos:
· Sr. Presidente,
Requeiro a V. ExA, nos termos do art
50, § 2", da Constituição Federal, combinado com o art 216 do Regimenlll Interno, e
diante das recentes declarações do Presidente do Banco do Brasil S/A de que a inadimplência para com a insti!Ução atinge o
montante de R$ 18 bilhões, - e ele próprio
dizendo que já sabe que os devedores não
pagarão (Jornal da Tarde, de 21-3-96) - sejam prestadas pelo Ministério da Fazenda,
através do Banco do Brasil, informações,
para isso concedendo a extensão· de sigilo
bancário, para fins de exame e investigação
de possíveis irregularidades e, sendo o
caso, encaminhamento de denúncia ao Ministério Público, para a adoção das medidas
cabíveis, remetendo ainda a relação de:
a) devedores considerados inadimplentes pelo Banco do Brasil SIA, com o valor de
cada débito;
b) valor da garantia oferecida;
c) data do inicio de cada operação;
d) nome e cargo de quem a autorizou.
Diz a Imprensa, Sr. Presidente, que o Tesouro
Nacional deverá garantir um aporte de capital - e o
Líder do Governo, nobre Senador Élcio Alvares, presente na Casa. possivelmente pode corrfirmar- de
R$ 8 bilhões ao Banco do Brasil no intLilll de minimizar os seus prejuízos que, no ano passado, chegaram a R$ 4,253 bilhões e foram acrescidos de R$
985 milhões, só no primeiro bimestre deste ano.,
Para o Presidente do Banco, Paulo Ximenes e tenho certeza qt;•: o nobre Líder do Governo es!á
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acompanhando, de perto, essa colocação considerada da maior impo-rtância - a maior causa da situação
deficilária em que se encontra a instituição é a inadimplência. Segundo ele, passa de R$ 18 bilhões a
dívida de maus pagadores para com o Banco.
Diz o Jornal da Tarde, de 21 de man;n desie

ano:
"Ximenes estimou em R$ 18 bilhões
(dados até ontem), incluindo encargos, o lOtal de dinheiro que o banco empresrou, mas
que já sabe que os devedores não pagarão.
Este bolo é formado por R$ 4 milhões de
empréstimos que dificilmente serão pagos,
· na avaliação do Presidente do Banco do
· Brasil."
Segundo Ximenes, essa montanha de devedores aumeritou significativamente depois do Plano
Real. Na realidade, esse Plano é a base de sustentação desse Governo. E o Presidente do Bânco diz
que esse Plano aumentou a situação de dificuldade
do Banco do Brasil.
... causa espl!fllll, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, as declarações do Presidente do Banco do
Brasil que, ao mesmo tempo em que reconhece publicamente que o banco foi usado para determinações politicas de governos anteriores - daí advindo
grande parte da inadimplência- afirma ser notório
que o Banco do Brasil não verá quitadas as dívidas
dos inadimplentes.
Publica o jornal O Estado de S. Paulo, de 25
de março, de 1996:

"0 Banco se especializou em emprestar dinheiro a maus pagadores e ainda convive com a desconcertante certeza de que
dificilmente irá recuperar R$18 bilhões emprestados, nos últimos 1o anos, como reconhece o seu Presidente Paulo Ximenes.
O nome dos maus pagadores é guardado em sigilo, mas comenta-se que, na última década, usineiros, ruralistas, empresas
grandes, médias e pequenas, e clientes pessoas físicas entraram na lista negra do Banco do Brasil. O banco não consegue recuperar os empréstimos contratados em nada
menos -do que 4 milhões de operações.
"Mas continuaremos cobrando", assegura o
diretor~financeiro1 Caries Caetano."
Paulo Ximenes diz que "Revólver, como um
outro disse aí, é que não vou usar. Não sou bandoleiro" (JB 25-3-96) e ainda que é contra a prisão dos
devedores.
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Afinal, Sr. Presidente, para que temos as leiS?
É claro que não há necessidade do uso de arma
"Bastam as medidas legais e a vontade de cobrar
sem medo de enfrentar devedores inadimplentes importantes, incluindo-se, Sr. Presidente, os órgãos do
Governo Federal.
• Eu disse ao Presidente do Banco do Brasil,
aqui, que S. ~ não tinha coragem de cobrar R$5
bilhões de débito do Governo Federal, com o Banco
do Brasil pois se o fizesse seria demitido.
É imperioso que o Banco do Brasil receba o
que lhe devem. O problema não é que •as entidades
públicas são muito mais incorrpetentes que as privadas", conforme disse Paulo Ximenes ao Jornal de
BrasOia de 21 de março de 1996, e sim, que as empresas privadas cobram e recebem o que lhe é devido.
Então, Sr. Presidente, o Presidente do Banco
do Brasil, simplesmente, diz que as entidades peblicas são mais incompetentes que as privadas. A meu
ver, não. A direção dessas entidades plblicas é que
não têm coragem para enfrentar o grande devedor
que é o governo e não o tem porque estarão arris'
cando seu crédito.
A dívida do Governo é superior a 5 bilhões de
reais, e, enquanto o Banco do Brasil captou recursos
a juros que variaram entre 4% ao mês e 2% ao mês,
debita ao Governo Federal, juros de 6% ao ano. Ou
seja, o banco aparece no mercado, captando juros
de 2 a 4% aó mês e debita na conta do governo juros de 6% ao ano.
Não podemos ver uma instituição bancâria da
estirpe do Banco do Brasil acabar-se por dívidas a
receber, afinal, é ela quem sustenta o desenvolvimento deste País, é ela quem incrementa o setor
agrícola deste País.
Não podemos ver, tampouco, o seu próprio
Presidente afirmar que, continuará com o terrorismo
das demissões voluntárias, alijando seus fulcionários mais antigos por estes terem salários pouco menos vergonhosos que os demais e, com isso, extirpando suas melhores cabeças, seus elementos mais
capazes.
.
É preciso que a administração do banco aja
com a devida coerência e responsabilidade, reavendo o que lhe é de direito, antes de usar caminhos
tortuosos e dolorosos para seus empregados e para
o País.
Ainda há pouco, tive a informação, Sr. Presidente, de que estão trazendo funcionários do Piauí,
do Ce~. funcionários do interior deste País para
Bl'asllia. Eles sabem que esses funcionários ao chegarem a esta Capital, com o salário que ganham e
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com a falta de estrutura que, certamente, encontrarêo, todos vão terminar pedindo demissão do cargo
de funcionário do Banco.
Ou o banco recebe o que lhe devem, ou ele
acaba tomando-se um poço sem fundo para investimentos do Governo.
Isso porque os grandes devedores, os grandes inadimplentes receberam empréstimos do banco. Em certos momentos, são os usineiros, e a divida rola; em outros, é o financiamento a juros subsidiados, e a dívida rola. Tudo é autorizado pelo Governo. O próprio Presidente Ximenes disse que
apresentou a conta agora ao dono, a conta exalamente dos desmandos que se estão cometendo
neste País há muitos anos. O Banco do Brasil tem
sido uma entidade onde quem não quer pagar consegue um padrinho para tornar dinheiro emprestado.
E as agências estão fechando; a cada agência fechada é um município que sofre, é um município que
sente gue o seu desenvolvimento entrou na' contramão. É nesse desesparo que n6s, representantes do
povo, representantes de nossos Estados, estamos
assistindo, ao fechamento de agências em nossos
Estados bem como demissão de funcionários.
Tudo isso, Sr. Presidente, será para melhorar
o Banco ou estamos pretendendo eliminar esse problema, na medida em que não gastamos mais com
funcionários?
O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. ~um
aparte?

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço V. Ex~
com prazer.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Epitacio Cafeteira, estou atento ao pronunciamento de V. ~. apesar de ter-me desviado um pouco ao falar sobre um
outro assunto com o nosso colega Senador Ney
Suassuna. Mas solidarizo-me ,com o pronunciamento de V. ~. quando aborda o tema referente ao fechamento de agências do Banco do Brasil, porque o
problema é sério em todo o País. No meu Estado - e
ainda anteontem redigi ofício ao Presidente do Banco do Brasil-, imagine V. ~.o quinto município do
Estado está sob a boataria do fechamento de agência do Banco do BrasU. É algo que eu, como representante do Estado do Mato Grosso do Sul, não
quero acreditar definitivamente que seja verdade,
mas o boato existe, e existe, porque o principal estabelecimento de crédito do nosso País encontra-se
em fase de recuperação, encontra-se em fase de ,
reajuste, que todos n6s queremos, mas que não
pode, em hipótese algumá, ferir os interesses maiores das comunidades brasileiras e também não
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pode, em hipótese alguma, tirar o Banco do Brasil
do seu leito histórico, do caminho para o qual foi
criado e no qual tem-se conduzido através dos tempos, que é o de ser um estabelecimento de fomento,
de desenvolvimento e de promoção da justiça social
no nosso Pais. Portanto, quero cumprimentá-lo e
reafirmar que o quinto Município do nosso Estado, a
cidade de Aquidauana, vive sob essa boataria, o que
me levou, como representante do Estado, atendendo a inúmeras manifestações que recebi de Ca~
Grande, des entidades de classe, das classes produtoras, a redigir ofício ao Presidente do Banco do
Brasil para deixar patenteado o nosso desejo de ver
definitivamente esclarecida a situação do Banco naquele município, com a· palavra oficial do Banco do
Brasil de que o assunto que lá está sendo veiculado
não passa de boato. Quero cumprimentá-lo e pedir a
v.. Ex"- que realmente enderece, dessa tribuna, voz
altiva, V. Ex"- que está abordando esse sentido ao
Presidente do Banco do Brasil, que, reconheço,
está, através de um trabalho muito grande, procurando dar a restauração indispensável ao Banco do
Brasil. Muito obrigado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Agradeço ao
nobre Senador Ramez Tebet o aparte e começo,
com ele, a torcer para que isso seja somente um
boato. Mas não acredito que seja somente um boato. O programa do Banco, ao fechar agências, é diminuir o seu tamanho. Trata-se de um Banco que,
na realidade, tinha, com a sua rede de agências, a
oportunidade de levar o crédito para o desenvoMmento deste Pais, principalmen!e o crédito rural.
Ainda me lembro de Jânio Quadros. Quando
não havia essas agências, ele tinha a Movec, uma
caminhonete, uma Rural que safa pelo interior fazendo contratos, emprestando dinheiro para aumentar a nossa produção. Agora, não, agora, fecha-se
agências, difícufta-se a oportunidade que existe de
se levar o crédito ao pequeno produtor que deseja
trabalhar e deixa-se o dinheiro para emprestar aos
grandes solicitadores de empréstimos, àqueles que
não vão pagar.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o Banco
do Brasil precisa de alguém que dê menos valor ao
cargo e mais valor aos interesses do Banco e do Pais.
o Banco do BrasH é um banco social, nao pode ser
comparado com um banco particUar. Ele nasceu e
cresceu exatamente para desenvolver este País. Considero um crime o fechamento de qualquer agência.
Entrei, Sr. Presidente, no Banco do Brasil, na
agência de Floriano, no Piauí. Tinha a agência treze
anos e jamais havia dado lucro. Ninguém nunca co-
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gitou em fechar a agência de Floriano, porque, na
realidade, era ela que fomentava a produção no sul.
do Piauí e no sul do Maranhão.
Isso é que é importante sentir: que o Banco do
Brasil é uma casa que não pode ser comparada com
um banco particular. Mas, desgraçadamente, ele
emprestou dinheiro mal e o que se faz necessário é
apurar responsabilidades.
Sr. Presidente, pedi uma CPI destinada a investigar o Banco do Brasil. V. Ex"- se lembra, eu colhi as assinaturas, howe número suficiente. Dei entrada no pedido e a comissão jamais foi instalada
Outro dia a imprensa me perguntou por essa CPI:
Senador Cafeteira, e a CPI do Banco do Brasil que
V. Ex" quis fazer? V. Ex" não vai insistir? Respondi
que queria aquela CPI para mostrar que o Banco
está numa situação tenrivel. Uma prova disso foi o
prejuízo no segundo semestre, de mais de 4 bilhões. E
já foi anunciado um de 5, para o primeiro semestre.
Veja V. Ex", Sr. Presidente, que quando um Estado, um Mlricfpio ou o próprio Governo Federal solicita no exterior um 61Tl)réstimo, vem a pergunta para
saber quem é o avalista. Se for o Banco do Brasil - ou
se fosse o Banco do BrasB - nao haveria problema
Mas quando o seu presidente joga um prejuízo sobre a instituição de mais de 4 bilhões e anuncia
um outro de 5 para este semestre, já não sei se o
aval do Banco do Brasil vai ser aceito com tanta faciüdade lá fora. Foi prestado um desserviço ao Banco
no momento em que tiraram a sua credibilidade.
Esta é a realidade.
Se há os créditos, é isto que estou querendo
saber; quero saber quem são os inadimplentes que
ficaram com R$18 bilhões do Banco. Ninguém pode
dizer que o sigilo bancário tem que ser mantido. Até
porque não quero quebrá-lo; quero somente a extensão do sigilo bancário. Os que desviaram R$18 bilhões do Banco têm direito de se esconder atrás do
sigilo bancário? Será que vamos aceitar isso como
normal? Porque não acredito que os meus colegas
estejam envolvidos nessas operações irregulares.
O Sr. Ney Suassuna - V. Exª me permite um
aparte?
O SR. EPrrACIO CAFETEIRA- Ouço o nobre
Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- Concordo com V. Ex"
que o Banco deve fazer todo o possível para não tirar agências de lugares que precisam delas como
alavancas para o desenvolvimento. Mas também
gostaria de informar a V. Ex", além de oferecer a minha solidariedade em relação a esse Rem, que o
Banco do Brasil está to~ uma série de medi-
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das, dentre as quais a criação de uma superintendência de recuperação de créditos, e está jogando
pesado para receber os créditos.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Senador Ney Suassuna, se o Banco do Brasil quisesse
realmente receber esse dinheiro, separasse os inadimplentes e chamasse advogados, até de fora do
seu quadro, dando a eles um percentual sobre aquilo que, cobrado, iria ser recebido, não tenho dúvida
de que receberíamos esse dinheiro. Mas .como ele
vai entregar um devedor se esse devedor tem padrinho? Corno vai passar para um escritório de advocacia uma conta cujo devedor tem padrinho para não
pagar? Isso é um problema E eu disse isso ao próprio Presidente do Banco: que ele não cobraria os 5
bilhões que o Governo Federal deve- o Governo Federal está devendo 5 bilhões e paga sobre esse
montante 6% ao ano. Já no Plano Real, o Banco do
Brasil pagava 4% ao mês na cap!aç<b; hoje, paga 1.8,
1.9 e continua debitando ao Governo 6% ao ano.
O que não quero é que fique a impressão de
que o Governo vai dar algo ao Banco do Brasil. Não.
O Governo precisa pagar ao Banco do Brasil o que
lhe deve. O Governo precisa ter um Presidente no
Banco que, realmente, tenha responsabilidade com
a instituição. Ter responsabilidade com a instituição
é ter responsabilidade com o Brasil, é ter responsabilidade com o seu desenvoMmen1o; não é ficar a
elogiar aqueles que o nomearam.
Sr. Presidente, para encerrar: acabando-se o
Banco do Brasil, esvai~e sua função social, esvaise, igualmente, a esperança de prosperidade para
muitos dos nossos irmãos.
'
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Epitácio cafeteira, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. AntDnio Carlos Valadares, Sl.fJ/ente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Suassuna
··
Antes, porém, prorrogo a Hora do Expediente
por mais 17 minutos, para que S. Ex'l possa expor
tranqOilamente o assunto.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a saúde do
brasileiro vai mal. O Ministro da Saúde reconhece o
problema, os pacientes enfrentam longas filas para
serem atendidos, os médicos vivem em greve e IÍs
hospitais recusam doentes. Em poucas palavras,
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esse é o diagnóstico; ou melhor, o retrato da situação da saúde no Brasil. Não há médicos, hospitais
estão carentes de equipamentos e as filas são intermináveis.
Os jornais são eloqüentes em mostrar a situação do sistema As manchetes escancaram os problemas. Por exemplo: "fraudes em 403 hospitais";
"hospital interna 87% da população de Paracambi";
"mulher morre duas vezes em junho"; •operado testículo em mulher" ou •coxa amputada em Santa Casa
da Misericórdia e paciente sai de alta no mesmo
dia". São muitos os exemplos dos descaminhos do
sistema de saúde brasileiro, até o reCorde obtido por
um cirurgião que operava, por mês, 120 casos de
cataralas.
É fácil chegar à conclusão de que o problema
da saúde no Brasil é falta de dinheiro. Os Estados
Unidos gastam anualmente US$900 bilhões, cerca
de 18% do Produto Interno Bruto, com seu programa
de saúde. O Governo brasileiro investe~ de 10
bilhões/ano, algo em tomo de 2% do Plâ. Desde
1987, os gastos pCblicos federais com saúde têm
sido inferiores a 10,9 bilhões ao ano. Em 1994, ap6s
uma pequena recuperação iniciada em 93, atingiram
10,4 bilhões ao ano. Estados e Municlpios gastam
muito pouco com saúde, atingindo em média cerca
de 9% de seus oJÇainentos, no caso dos municlpios,
e 6% nos Estados.
Em termos de.gastos per capita, as despesas
federais com saúde representavam menos de
US$80 por ano. Em 1992 e 1993, os gastos foram
de US$50 per caplta ao ano. Em 1994, o Brasil gastou US$65 por habitante. Em 1995, os gastos federais com saúde chegaram próximo a US$1 00 por habitante. Vejam, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que, no espaço curtíssimo de dois anos, o poder
p(blico brasileiro dobrou o investimento no setor de
saúde. Os restilados continuam sendo péssimos e o
se1or persiste vivendo em condições extremamente
precárias.
Deve haver uma explicação para esse fenômeno, em que o Governo dobra suas aplicações no setor de saúde e este, paradoxalmente, piora o atendimamo e deixa os pacientes naquela fila interminável
e vergonhosa, enquanto os médicos, por seu turno,
não mostram nenhum pudor em promover greves
que penalizam, de maneira cruel, a população mais

carente.
O Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior; Diretor
dá rede de hospitais Sarah Kubi!schek, que constitui
umà referência nacional e internacional para o tratamento de doenças do aparelho locomo1or, tem a ex-
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plicação. Ele não hesita.em afirmar, como o fez em
entrevista à revista Veja; edição de 1O de janeiro
deste ano, que o sistema de saúde brasileiro merece
ser condenado porque é baseado no lucro. "t baseado - afirma - numa lógica que pode ser vãlida no
setor produtivo, no qual se você produzir mais ou
criar produtos mais complexos vai ganhar mais. O
sistema é perverso e genocida Ele se baseia no
princípio de que você ganha mais se atende mais e
tanto mais quanto mais complexo for o tratamento
ministrado. A partir dal, vai-se gerar urna quantidade
enorme de doentes e urna quantidade enorme de
procedimentos desnecessários".
O médico, que possli urna excepcional folha
de serviços prestados ao píblico, vai além. Be lembra que o Sistema único de Saúde, o SUS, paga
aos hospitais conveniados segundo a quantidade dà
pacientes atendidos e a complexidade da ação médica praticada Exemplificativamente, é possível tratar uma fratura de maneira consarvadora, mas se o
hospit81 recebe mais por realizar uma intervenção cirúrgica, será grande a tentação de agir por intermédio do procedimento mais complexo.
O médico sabe operar. E diante dessa situação
criada pelo SUS, ele admite que a hipótesa de lucro
se insira no seu processo decls6rio. Diante dessa
possibilidade, surge uma outra coi11Jiicação, inesperada e grave. t o que os médicos chamam de se. gundo acidente. O primeiro ocorre na rua; o segundo, no hospital.
No hospital Sarah Klbitschek, por exei11Jio,
· 50% dos pacientes são vitimas do segundo acidente, ou seja, estão se tratados para curar os erros <»:
metidos no primeiro tratamento, erros essas decorrentes do uso de técnicas sofisticadas por pessoal
não qualificado, em locais inadequados. São pessoas com infecção hospitalar, com fístulas, com
doenças que serão de longa duração. Seu tratamento já não tem mais coisa alguma a ver com o traumatismo original.
·
Sr. Presidente e Srs. Sanadores, isso demonstra outro problema igualmente grave. O médico ganha mal no serviço píblico e tende a transformá-lo
num "bico", num complemanto à sua verdadeira atividade profissional. Ele trabalha no seu consultório e
dedica apenas algumas horas ao serviço público.
Faz a dupla militância Naturalmente, não há interesse em que os equipamentos do hospital público IUJclonem. Os dos hospitais privados; ao contrário, fu1..
clonam bem. t claro - e aqui faço um parêntesa:
nem todos - que os médicos tendem a encaminhar
os paclantes para hospitais particulares, com o obje-
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tivo de realizar atos mais complexos, melhor remunerados pelo Sistema Único de Saúde.
Essa b\Ulal distorção do Sistema Único de
Saúde explica, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, aquele paradoxo mencionado anteriormente. O
~vemo brasileiro dobrou, em apenas dois anos, os
seus investimentos no setor de saúde. E os serviços
pioraram. tum paradoxo, mas é a realidade. Quanto mais se investe, menos se obtém. Porque o sistema é vocacionado para realizar lucros nos segmentos particulares, e não voltado para o bom atendimento da população.
t importante perceber que não estamos propondo a socialização da medicina. Estamos cogitando de que os recursos do poder público sejam transferidos somente para hospitais do Governo. Quem
desejar se estabelecer por conta própria no setor,
que o faça e corra o risco do capitalismo. O que vemos hoje, ·no Brasil, é um modelo capitalista sem
qualquer risco. O hospital conveniado, particular,
realiza seus lucros por causa das transferências de
recursos públicos. Quando isso não ocorre, ele fecha as portas, recusa pacientes e não tem a mínima
preocupação com a população carente.
Quero aduzir, Sr. Presidente, afirmando que
deveríamos modificar o Sistema Único de Saúde. Há
bons hospitais particulares, não há dúvida Mas a
grande maioria tem agido erroneamente•
t fundamental criar uma carreira para médicos
e paramédicos no serviço píblico, através da qual
eles sejam bem remunerados. Mas devem atender
ao imperativo de acabar com a dupla militância. O
médico deve prestar atendimento em horário integral, de caráter exclusivo, na unidade onde trabalha
Vencida essa fase, os f:lospitais brasileiros que têm
boa capacidade de atendimento voltariam a prestar
o serviço que deles se espera Os hospitais privados
continuarão· a existir, mas com recursos próprios,
sem qualquer auxmo de verbas públicas.
Os médicos, assim como os dirigentes de
hospitais, devem realizar a sua escolha. Vão para
um lado ou para o outro. Somente depois que
esse cenário estiver completo será possível saber
se o Brasil gasta muito ou pouco com o seu atendimento de saúde. Enquanto houver a promiscuidade entre os dinheiros públicos e os ganhos de
particulares, é impossível conhecer a verdade sobre o Sistema Único de Saúde. O Governo, que
tem a obrigação de prestar atendimento ao cidadão, vai administrar a sua parte. Os particulares
são livres para exercer a concorrência. porém com
recursos próprios.
·
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No caso de carência, de onde não houver estrutura, os hospitais particulares poderiam ser credenciados, mas sob mt.ita fiscalização.
Hoje, infelizmente temos esse sistema. O resultado não tem sido dos melhores.
Há poucos dias, vimos que a hepatite tóxica
matou 40 pacientes que faziam hemodiálise no Instituto de Doenças Renais de Caruaru.
Isso é apenas urna ponta do iceberg. Quantos
morrem a cada dia pelos hospitais do Brasil. que
não cuidam, com eficiência, da saúde, e sim fazem
um comércio da mesma?
As autoridades brasileiras não podem permanecer indiferentes a esse sofrimento.
Nós. no Senado Federal, temos a Comissão
de Rscalização de Serviços, e cada Senador deveria fiscalizar no seu Estado; visitar e verificar o atendimento da população nos hospitais. Vou mais-além:
nos hospitais e nos transportes, porque gastamos
muito com os serviços pt:blicos; é muito dinheiro e,
no entanto, a qualidade do serviço é mt.ito nim.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago este assunto a esta tribuna
Quero dizer que, no caso da saúde, pode até
haver escassez de recursos, mas, sem dúvida, no
momento, há uma escassez de organização e uma
corminação de fatores que terminam por punir, de
maneira cruel, a população menos favorecida
Os dados recentes demonstram que, embora
tenha havido mais investimentos no setor, o atendimento caiu de qualidade.
.
O desafio, portanto,. não é cólocar mais dinheiro no sistema, mas remodelá-lo de maneira a que
retome ao seu objetivo inicial: prestar uma boa assistência médica a todos os brasileiros, mas, principalmente, aos mais carentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente;
Durante o dÍSCI.kso do Sr. Ney 8uassJr
na, o Sr. AntOnio Carlos Valadares, sl.fJ/enfs
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Samey,

Presideni!J, ..
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como
não temos ainda o número suficiente de Senadores
presentes na Casa, a Mesa prorroga a hora destinada ao Expediente. Logo após iniciaremos a Ordem
do Dia, uma vez que teremos votação nominal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Cario!ô Valadares, próximo orador inSCrito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
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quem pense que a CPI dos Bancos foi sepultada,
·que se comemorou sua missa de 302 dia e que não
· iremos voltar a esse assunto. Esse é o pensamento
de ml.itos que querem ver a CPI longe do Senado
Federal. Entretanto, Sr. Presidente, esta Casa recebeu comunicação do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a Presidência providenciasse, nos
termos da Lei n2 4.348, de 26 de junho de 1964, as
necessárias informações sobre o contido no mandado de segurança que, junto àquele órgão, dezassete
Senadores dos mais diversos partidos que compõem esta casa demos entrada
Trata-se de Senadores que acreditam que somente por intermédio da atuação de uma Comissão
Pa~amentar de Inquérito teremos as condições exigidas pela sociedade brasileira para apurar em profundidade o Sistema Rnanceiro Nacional, suas mazelas, as tramóias praticadas pelos diretores do
Banco Nacional, as fraudes, que, divulgadas em
todo o. Brasil, geraram grande escândalo, provocaram estupefação. Por essa razão, 29 Srs. Senadores, cumprido o Regimento e a Constituição, apoiaram a criação da tão falada CPI dos bancos.
Quero crer que a maioria dos membros· desta
Casa não vêm a público dizer - do ponto de vista politico, até compreendo - que, da maneira pela qual
os fatos estão acontecendo, por exemplo, no Comissão de Assuntos EconOmicos, jamais chegaremos a
desvendar a verdade sobre o Sistema Rnanceiro.
Hoje mesmo, apesar dos esforços do Presidente daquela Comissão e dos seus membros, recebemos um ofício que traduz a frustração de quantos
participam deste Poder. Essa frustração decorre do
fato de a investigação não ter ido à frente apenas
porque os que detêm o. Governo no Brasil pensam
que instituições como Banco Centrei, Tribunal de
Contas, Ministério da Fazenda estão mais do que
aparelhadas para desvendar todas as falcatruas que
foram praticadas ao longo de tantos anos.
· O ofício enviado hoje à Comissão de Assuntos
EconOmicos por um dos convocados, Sr. Sérgio Barmudes. é prova evidente de que nenhum funcionário
ou servidor da iniciativa privada do Sistema Rnanceiro sente-se obrigado a comparecer a uma comissão permanente, como a de Assuntos Econômicos,
para prestar informações sobre o Banco Nacional,
porque não há nenhuma obrigatoriedade.
Vou ler o ofício:
"Agrqdeço o Oficio CAE-050/96, expe-

dido

Pôr determinação de v. ExA, no qual se

solicita a minha interferência no sentido de
que meus clientes Eduardo Calão de Magalhães Pinto e Marcos Calão de Magalhães
Pinto compareçam a essa egrégia Comissão
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às 1Oh de amanhã, a fim de prestarem esclarecimentos acerca dos procedimentos
contábeis utilizados pelo Banco Nacional.•
A seguir, vou ler o que diz ó Sr. Sérgio Bennu:les:
"Decidi não proceder à interferência
solicitada Como advogado não encontro definida no art. 99 do Regimento Interno do
Senado Federal competência para tralar da
matéria indicada no seu ofício. Parece-me,
sinceramente, que essa Comissão tomou a
si o encargo de realizar tarefa que se entendeu desnecessária com a deliberação de
não se instalar uma CPI para tratar do mesmo assunto.
Meus constituintes jamais se recusarão
a depor perante as autoridades corr.,etentes
para lhes colher o depoimento. Essa determinação deles ficou muito claramente expressa quando ambos compareceram à Comissão de Inquérito do Banco Central."
Quer dizer, o Banco Central tem mais força perante a lamma Magalhães Pinto do que o Senado
Federal.
"Entretanto, ocupadfssimos em amealhar elementos necessãrios a esclarecer, no
momento oportuno, a denominada questao
do Banco Nacional, preferem os meus clientes não atender ao convite da CAE, inclusive
para não se submeterem a situações de
constrangimento que a experiência registra
em ocasiões semelhantes. Assim procedem,
invocando o art. 52, 11, da Constituição Federal, sem quebra do respeito que vo1arn a
essa Comissão, ao Senado Federal e ao
Congresso Nacional.
Queira V. ExA receber com esta resposta as minhas homenagens.•
·
Assina o Dr~ Sérgio Bermudas, advogado dos
Srs. Eduardo Calão de Magalhães Pinto e Marcos
Gatão de Magalhães Pinto, que foram convidados
pela CAE a prestar depoimento sobre a situação do
Banco Nacional. Não compareceram, sob alegação
de que poderiam passar por uma situação de cons:trangimento.
Primeiro, não consta que, até o presente momento, algum cidadão convocado pela Comissão de
Assun~ Econômicos tenha passado vergonha·ou
humilhação naquela Comissão. Eu próprio compareci a diversos depoimentos, inclusive o do Ministro da
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Fazenda. S. Ex" foi respeitado por todos nós, não
obstante o fato de que as suas respostas não nos
convenceram - pelo menos a mim. Nada do que S.
ExA disse a respeito do Banco Nacional me convenceu, mesmo porque os detalhes, as verdades, só
poderiam vir à tona através da quebra do sigilo bancário. E nesse ponto S. Ex" o Ministro da Fazenda,
obedecendo até à própria Constituição e às leis vigentes neste País, guarda o devido 'sigilo para que
determinados assuntos que poderiam ser investigados através de uma CPI não venham à tona e não
possam, segundo S. Ex", prejudicar o bom andamento do sistema financeiro nacional.
Inclusive, fiz ao Sr. Ministro uma pergunta, Senador José lgnãcio Ferreira, que S. Ex" interpretou
mal. Perguntei-lhe se existia algum Proer nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Parece-me que S. Ex"
se ofendeu, porque, ao irrvés de partir para a resposta à minha pergunta, e a fiz de forma objetiva, S.
ExA desceu a explicações periféricas que nada tinham a ver com o assunto que ali estava sendo
abordado. Falou em "Macunaíma", falou em "jabuticaba", mas o mais importante, que era saber se um
rombo como aquele do Nacional se dâ com tanta facilidade nos Estados Unidos, a isso S. ExA não respOndeu. Se um rombo escandaloso como aquele do
Nacional acontecer na Inglaterra, o governo desse
país vai, de pronto, criar um programa S~>pecífico
para dar cobertura? S. ExA não respondeu a essa
pergunta Pelo contrârio, debochou do Senado Federal. Ao deixar de responder, de forma civilizada, à
pergunta de um Senador, que se portou com a maior
dignidade e cavalheirismo para com S. Ex", o Ministro revelou um incapacidade democrâtica para a discussão, e uma incapacidade para fazer um mea-culpa, e dizer que S. Ex" e sua equipe não repetiriam o
que fizeram em relação ao Nacional, porque as repercussões, a falta de credibilidade no Governo, a
falta de confiança nos atos do Banco Central, tudo
isso é que conferiu muito mais prejuízo do que a
simples ameaça de uma CP I. Se a CPI não estâ flrlcionando, pelo menos, Sr. Presidente, teve o grande
benefício de acelerar aquilo que estava nas gavetas
do Banco Central: os inquéritos que hoje jã estão
sendo distribuídos ao Ministério Público para conhecimento da Justiça.
A CPI, se não funcionou, prestou um grande
benefício à Nação, e esse era o nosso maior objetivo, porque, jamais, nós que assinamos essa CPI
quisemos prejudicar o sistema financeiro nacional.
Disseram até que o objetivo da CPI, no início, era
fiscalizar todos os bancos do Brasil. Pura mentira,
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pura loucura! Jamais teríamos condições de fiscalizar os bancos do Brasil, mesmo porque, até prova
em contrário, os que estão funcionando, nada temos
a ver'eom eles, porque eles estão funcionado, cumprindo as regras estabelecidas. Iríamos, sim, nos deter sobre aqueles bancos que causaram prejuízos à
Nação; como, por exemplo, o NaCional, o Econõmico, o Banerj, o Banespa, o Mercantil e as próprias
ações do Banco Central relativas não só ao Governo
Fernando Henrique Cardoso, mas aos governos anteriores, às presidênCias do Banco Central que trabalharam em outros governos.
.
Sr. Presidente, enfatizo a minha confiança no
Supremo Tribunal Federal, que agirá com o maior
equilíbrio e com espíri1D de justiça; que restaurará o
império da Constituição neste Brasil; que mostrará
ao Brasil que a Constituição é nossa Lei Maior. Não
se· desrespeitou o Regimen!o Interno da Casa: a
Constituição Federal foi desrespeitada, e o mandado
de segurança se baseia, se fundamente jus1amente
no ferimento à nossa Lei Magna, que lamentavelmente não foi obedeCida
Quan1D às questões de ordem que apresentamos a tempo aqui no Plenârio e na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, elas demonstram
que não fizemos uma CPI para agradar ao político
'A' ou 'B', ou para desagradar a banqueiro "A' ou
'B'. O nosso objetivo maior foi dar transparência ao
sistema financeiro nacional, que, seglnlo o art 192 ·
da Constittição, existe para atender aos interesses
do desenvolvimento nacional. E da forma como ele
estava sendo praticado, com aquela promiscuidade
entre banqueiros e o Banco Central, não servia e
não serve aos interesses da Nação.
O Sr. José lgnâcio Ferreim -V. ExAme permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Concedo, com muita honra, t.m aparte ao nobre Senador José lgnâcio Ferreira
O Sr. José Jgnâcio Ferrelm - Nobre Senador
An1Dnio Carlos Valadares, V. ExA começou enfocando a questão do mandado de segurança, depois se
deteve em considerações concernentes ao nãocomparecimento de figuras do Banco Nacional à Comissão de Assun1Ds Econõmicos, e voltou, ao final,
à. questão do mandado de segurança. Abstenho-me
de enfocar essa questão, porque esse é um assun1D
que estâ entregue ao Judiciário, que, certamente,
vai deslindllr a espécie da melhor maneira possível.
Quer dizer, é uma decisão do Judiciário que vai sar
tomada, e a nós nos cabe ecatâ-Ja qualquer que
seja ela. Tenho a impressão, pela razoável vivência
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que tenho nessa ârea, de que o mandado de segurança não vai ser provido, não haverâ provimenm de
jurisdição, como pretendem os impetrantes. Mas
esse é assunto que eu não gostaria de enfocar agora. Quero vir até em socorro de V. Exª na questão
que abordou, lamentando também o não-comparecimen1D do representante do Banco Nacional à CAE Comissão de Assunms Econômicos. Quando fizemos a Constituição de 1988, lamentavelmente, deixamos um buraco no seu art 50. Quer dizer, criamos todas as condições para a convocação, por
qualquer Comissão, de Ministro de Estado, mas não
colocamos de maneira explícita na Constituição Federal que demais figuras que não exercessem essa
autoridade pudessem ser convocadas. Isso foi uma
falha, que pode ser sanada, acredito, até por um
projeto de lei - esse projeto de lei jâ estâ sendo elaborado por minha assessoria -, para que possamos
solucionar esse problema, de forma que a Comissão, não só urna Comissão Parlamentar de 'lnquéri10, que tem poderes semelhantes aos de juízes, mas
também as Comissões Permanentes da Casa, possam convocar aqueles que não exerçam autoridade,
e não só convidâ-los como ocorre agora. Foi umã falha, e certamente teremos a oportunidade de sanar
isso, porque considero da maior importância que todas as Comissões do Senado possam convocar e
não só convidar pessoas para virem, no· ãmbito da
Comissão, deslindar assuntos que estejam sendo ali
enfocados. Muito obrigado.
O SR. ANTOQANIO CARLOS VALADARESNo caSo da ouvida desses agentes da iniciativa privada financeira, tudo isso poderia ser contornado,
no caso específico do Nacional e da quebra desses
bancos, através da CPI, que teria, como V. Exª reconhece, poderes para convocá-los, e, se não comparecessem, sofreriam as penas da lei.
O Sr. Ademir Andl3de- Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Concedo um aparte ao Senador Ademir Andrade.
O Sr. Ademir Andmde - Senador An1Dnio Carlos Valadares, em primeiro lugar, congratulo-me com
V. ExA pela parsistência com que chama a atenção
da Cesa para a necessidade de se fazer uma Comissão Parlamentar de lnquéri1D para apurar os escândalos do sistema financeiro. Hoje, na Comissão
de Assuntos Económicos, essa necessidade ficou
clara mais do que nunca, porque a negativa dos res-.
ponsâveis pelo Banco Nacional de comparecerem à
audiência deixa claro que o caminlio é esse. Quero
ressaltar, e jâ de antemão fldiantar, que a Comissão
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de Assuntos Económicos, pelo que entendi, decidiu
que o problema é tão grave, inas tão grave que procurará o Presidente desta Casa, Senador José Sarney, para propor uma sessão secreta do Senado Federal com o objetivo de decidir que encaminhamento
iremos dar a essa questão. Essa foi uma proposta
de autoria do Senador Pedro Simon, aceita pelo Presidente da Comissão, Senador GBberto Miranda, no
sentido de que possamos resolver alguma coisa
Essa prop-osta será apresentada ao Senador José
Samey, tendo em vista que o Senado federal não
pode ficar de braços cruzados diante do impedimento de se apurar o que se pretende. O que foi dito
aqui, quando se votou contra a CPI foi que a Comissão de Assuntos Econõmicos teria competência
para encaminhar os problemas e descobriria onde
estariam os erros. Está claro que isso não é possfvel, pela negativa dessas pessoas de comparecerem à Comissão. A CAE aprovou hoje o pedido ao
Presidente do Senado de uma sessão secreta para
discutir o encaminhamento do Senado diante de um
fato tão grave e tão escandaloso quanto esse. Era
esse o registro que eu gostaria de fazer, na intençilo
de contribuir com o brilhante prom.Jnciarnent> de V. Ex'l
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Agradeço a V.
Senador Ademir Andrade.
Para terminar, Sr. Presidente, com este oficio
enviado pelo Presidente do Supremo Tribunal Fede. ral, Ministro Sepúlveda Pertence, a esta Casa, temos a certeza, a convicção de'que essa instituição,
que salvaguarda a nossa Constitlição, não enterralá
a CPI dos bancos, como fez o Plenário desta Casa.
A Comissão, já criada, instituída, e que tem um Presidente escolhido entre os seus pares, o Senador
Esperidião Amin, haverá de funcionar, porque a
Constituição e o Supremo Tribunal Federal existem
para garantir o seu pleno funcionamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a
mesa, Ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário em
exercício, Senador Anlônio Carlos Valadares.

Ex"'.

É lido o seguinte:

OFLPFL N"- 253196
Brasma, 16 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador
José Agripino para substituir, como Suplente, o Senador Wilson Kleinubing, na Comissão Temporária,
criada através do Requerimento ~ 263, de 1996,
com a finalidade de acompanhar as propostas, t8$8S
e os procedimentos necessários ?. participação do
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Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos - Habitat 2.
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão,
líderdoPFL
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Será feita a substitlição solicitada
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Antônio
Carlos Valadares.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N!l. 357, DE 1996
Senhor Presiderrte,
Requeiro a V. Ex'l, nos termos do art. 50, § 2ºda Constituição Federal, combinado com art 216 do
Regimento Interno e diante das recerrtes declarações do Presidente do Banco do Brasil S/A de que a
inadimplência para com a instituição atinge o montante d!3 R$ 18bilhões - ele próprio dizendo •que já
sabe que os devedores nao pagarao ..(Jornal da
Tarde de 21-3-96) - sejam prestadas péló' Ministério da Fazenda, através do Banco do Brasil, informações, para isso concedendo a extensão de sigilo" bancário, para fins de exame e investigação de
possfveis irregularidades e, sendo o caso, encaminhamento de denúncia ao Ministério Público, para
a adoção das medidas cabfveis, remetendo ainda a
relação de:
a) devedores considerados inadimplerrtes pelo
Banco do Brasil S!A com o valor de cada débito;
b) valor da garantia oferecida;
c)-data do infcio de cada operação;
d) nome e cargo de quem a autorizou.
Sala das Ses!;ões, 16 de abril de 1996. - Senador Epltáclo cafelelra.

(A Mesaparadecisáo.)
REQUERIMENTO N!l. 358, DE 1996
Senhor Presiderrte,
Requeiro, !)OS termos dos arts. 50, § ~. da
Constituição Federal, e 217 do Regimento Interne
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor
Ministro de Estado da Fazenda os seguintes docunlentos:
'
- Cópias irrtegrais dos relatórios da investigação recentemente empreendida pela Secretaria éle
Controle daquele Ministério nas fundações de previdência das empresas estatais.
Sala qas Sessões, 16 de abril de 1996. - Se11ador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decii3o.)
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REQUERIMEI\ITO N"- 359, DE 1996
Senhor Presidente,
.
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitados ao Banco Central
do Brasil, através do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda os seguintes documentos:
~Cópias integrais dos relatórios da investigação promovida pela Comissão de Inquérito do Banco
Central no Banco Econômico.
;
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Senador Gilberto Miranda.

·(A Mesa pela decisilo.)
_ REQUERIMENTO N"- 360, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, sejam solicitadas à Secretaria de
Previdência Complementar, através do Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, os seguintes documentos:
- Cópias integrais dos balanços das fundações de previdência complementar das empresas estatais, referentes ao exercício de 1995.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N"- 361, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas à Secretaria de Previdência Complementar, através do Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social as seguintes informações: .
1 - Lista completa dos imóveis integrantes do
patrimônio das fundações· de Previdência Complementar das empresas estatais (relacionadas em
anexo), que estão alugados pára essas mesmas
empresas;
:
2 - Quais as características desses imóveis
(data de construção, dimensões e localização)?
3 - Quais os valores dos aluguéis desses imóveis, pagos pelas empresas às fundações?
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Senador Gilberto Miranda.
FUNDOS DE PENSÕES
- Centrus (Banco Central)
- Previ (Banco do Brasil)
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- Postalis (Correios)
- Sistef (Telebrás)
- Reter (Rede Ferroviária)
- Funeef (Caixa Econômica Federal)
- Petros (Petrobrás)
- Capesesp (Fundação Nacional de Saúde)
-Valia (CVRD)
-Fundação Cesp (Cesp/CPFUEietopaulo)

(A Mesa para decislio.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decfslio, na forma do inciso fff do art. 216 do Regimento Interno.
.
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida
Provisória nl! 1.374, de 11 de abril de 1996, que
'dá nova redação ao parágrafo único do art. 1" da
Lei nl! 8.995, de 24 de fevereiro de 1995, que autoriza o Ministério dos Transportes, por intennédio da
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, a
transferir à Companhia Alminense de Trens Umm FLUMITRENS- RlCI.ISOS para pagamento de pessoal".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 52 do art. 2" da Resolução
nl! 1/89-CN, fica assim constituída a ComisSão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Carlos Bezerra
Roberto Requião
Bafio Parga
João Rocha
Artur da T ávola

Suplentes
PMDB
Marluc"e Pinto
Gerson Camata
PFL
Jonas Pinheiro
Vilson Kleinübing
"PSDB
Pedro Piva
PPS

Roberto Freire
Esperidião Amin

PPB
José Bonifácio
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB).
Laura Carneiro
Rl.bem Medina
Arofde de Oliveira
José Carlos Vieira
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Roberto Paulino
Noel de Oliveira
Bloco (PPB/PL)
Agnaldo Timóteo
Francisco Silva
PSDB
Márcio Fortes
Paulo Feijó
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PCdoB
Undberg Farias
PPS
Augusto Carvalho

Jandira Feghali
Sérgio Arouca

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 164-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 264-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória no 1.375, de 11 de abril de 1996, que •autoriza
a utilização de recursos do Fundo da Marinhã Mercante - FMM, em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 29. da Resolução
no 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
João França
Casildo Maldaner
BeiJo Parga
Júlio Campos
Coutinho Jorge

Suplentes
PMDB
Nabor Júnior
Ney Sua5Suna·
PFL
'
José Agripino Maia
Odacir Soares
PSDB
Geraldo Melo
PSL
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PMN
Bosco França
PV
Gilney Viana

Fernando Gabeira

De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 164-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade Até2S4-96- prazo final da
Comissão Mista
.
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Naciona
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidenfe da República editou a Medida Provisória no 1.376, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre a responsabilidade solidária de controladores
de instituições submetidas aos regimes de que tratam a Lei no- 6.024, de 13 de março de 1974, e o Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre
a indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de auditoria contábil ou dos
auditores contábeis independentes; sobre privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na fonna do Decreto-lei no- 2.321, de 1987, e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 29. da Resolução
no- 1/Bil'CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
írtulares
Humberto Lucena
RamezTebet

RomeuTuma
PDT
Darcy Ribeiro

Sebástião Rocha
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Roberto Pessoa
Rubem Medina
José Carlos Coutinho
José Caries Aleluia
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
An10nio Brasil
Marcelo Teixeira
Bloco (PPBJPL)
Jorge Wilson
laprovita V~eira
PSDB
Jovair Arantes
Leônidas Cristina

Vilson Kleinílbing
Hugo Napoleão
José Roberto Arruda
José Eduardo Outra

Suplentes
PMDB
Casildo Maldaner
Gilvam Borges
PFL
Freitas Neto
RomeroJucá
PSDB
Geraldo Melo
PT
Lauro Campos

PTB
Luiz Alberto de OLiveira

Emilia Fernandes

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Manoel Castro
Paulo Bomhausen
Rubem Medina
José Carios Aleluia
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Gonzaga Mota
Edinho Bez
Bloco (PPB/Pl)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Márcio Fortes
Yeda Crusius
PT
Nilmário Miranda
Sandra Stariing
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
De acordo com a Resolução n"-1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguime calendário para a tramitação da matéria:
Dia 6-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas epara a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 -prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n2 1.377, de 11 de abril de 1996, que "institui a
Taxa de Juros de longo Prazo.-TJLP, dispõe sobre
a remuneração dos recursos do Fundo de Participação - PI8-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências".
·
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 5º' do art. 22. da Resolução
nº- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Efraim Morais
Coraúci Sobrinho
Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC)
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Bloco (PPBIPL)
Laprovita Vieira
Arnaldo Faria de Sá
PSDB
Aécio Neves
Jayme Santana
PSB
Ubaldino Júnior
Fernando lyra
PCdoB
Sérgio Miranda
Aldo Rebelo
De acordo com a Resolução-112 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguime calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
:A.té26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senhor Presidente da República editou a MecfKla Provisória n2 1.378, de 11 de abril de 1996, que "cria a
Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenho de Atividade
de Proteção ao VOo, e dã outras providências".
De acordo com as indicações das liçleranças,
e nos termos dos §§ 4l' e 52 do ari. 22. da Resolução
1121/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

SENADORES
Titulares
Gilberto Miranda
Flaviano Melo
. Bernardo Cabral
RomeroJucá
..Carlos Wilson
Ademir Andrade

Titulares

Suplentes
PMDB
José Fogaça
Ney Suassuna
PFL
Hugo Napoleão
Freitas Neto
PSDB
Geraldo Melo
PSB

Gilberto Miranda
Aaviano Melo

PPS

Suplentes
PMDB
Fernando Bezerra
Nabor Júnior

PFL·
José Alves
Edison lobão
Pedro Piva
levy Dias

Antôrio Caries Val<:dares

Roberto Freire
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Guilherme Palmeira
Romero Jucá
PSDB
Lúdio Coelho
PPB
lucfdío Portelfa
PSL

RomeuTurna
DEPUTADOS

DEPUTADOS_
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Adaulo Pereira
Maluly Netto

Titulares
Suplentes
Bloco (PFl-PTB)
Arofdo Cedraz
Maurício Najar
An!Onio dos Santos
José Carlos Coutimo
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Zaire Rezende
Euler Ribeiro
Bloco (PPB/PL)
Faliste Martello
Jair Bolsonaro
PSDB
João Leão
Nãrcio Rodrigues
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
PMN
Bosco França

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Alberto Goldman
Mauri Sérgio
-Bioco (PPB/PL)
José Rezende
Jarbas Lima
PSDB
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
PV
Fernando Gabeira
Gilney Viana
PT
Sandra Stariing
Nilmário Miranda

De acordo com a Resolução n"-1, de 19~N.
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso NaCional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n"- 1.379, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre os quadros de cargos do Grupo-Direção e Assessoramen!o Superiores-DAS da Advocacia-Geral
da União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 5"- do ar!. 22 da Resolução
n"- 1~N. fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida
Provisória n"- 1.380, de 11 de abril de 1996, que
"dá nova redação a dispositivos da Lei n"- 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 5"- do art. 22 da Resolução
n"- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

Titulares
Nabor Júnior
Ney Suassuna
Bernardo Cabral
Vilson Kleinübing·
Canos Wilson
Sebastião Rocha

Suplentes
PMDB
Gilberto Miranda
José Fogaça
PFL
Joel de Hollanda
Waldeck Omelas
PSDB
Geraldo Melo
PDT
Darcy Ribeiro

PT
Laura Campos

Benedita da Silva
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Ney Lopes
Antônio dos San1os
Paulo Gowea
Mauro Lopes

Titulares

Suplentes
PMDB
Fernando Bezerra
Flaviano Melo
Nabor Júnior
Ney Suassuna
PFL
Odacir Soares
Joel de Hollanqa
Jonas Pinheiro
Vilson Kleinliling
PSDB
Artur da Tãvola
Canos Wilson
PTB
Arlindo Porto
Luiz Alberto de Oliveira
PSB
AntOnio Cario Valadares Ademir Andrade
DEPUTADOS
Titulares ·
Suplentes
Bloco (PFL-PTB).
Célia Mendes
Jalro Azi
Osmir Lima
,(berê Ferreira
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Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
André Puccinefli
Zaire Rezende
Bloco (PPBIPL)
Valdenor Guedes
Arnaldo Faria de Sã
PSDB
Flávio Ams
Fátima Pelaes
PDT
Giovanni Queiroz
Miro Teixeira
PSB
Fernando Lyra
Ubaldino Júnior
De acordo com a Resolução nO- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
h.té 17-04-96 - prazo para recebimen1D de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República edi1Du a Medida Provisória nO- 1.381 , de 11 de abril de 1996, que "fixa aitérios para a progressiva unificação das tabelas de
vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 da Lei
nO- 8.237, de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se refere o § 1" do art
39 da Constituição, e dá outras providências".
De acordo com as Indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 5I' do art 2" da Resolução
nO- 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Jairo Azi

Benedito de Ura
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Marcelo Barbieri
Zaire Rezende
Bloco {PPB/PL)
Eraldo Trindade
Jair Bolsonaro
PSDB
Eduardo Mascarenhas.
Salvador Zimbaldi
PCdoB
Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
PPS
Augus10 Carvalho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução nO- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissao ll4ista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso NaCional
O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - O Senhor Presidente da República editou a Medida
ProVisória nO- 1.382, de 11 de abril de 1996,
"altera as Leis n "s 8.019, de 11 de abril de 1990,
e 8.212, de 24 de julho de 1991 , e dá outras providências".
·
De acordo com. as indicações das iideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 5I' do art. 2" da Resolução
nO- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

que

SENADORES

SENADORES
Titulares
Gilber1D Miranda
Fernando Bezerra

Abril de 1996

Titulares .

Suplentes
PMDB
Ney Suasstnl

Jáder Barbalho
Gilber1D Miranda

João França

PFL
José Alves
Guilhenne Palmeira
Odacir Soares
José Agripino Maia
· PSDB
José lgnácio Ferreira
Pedro Piva

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda
Pedro Piva

PPS

RomeuTuma

PPB
José Bonifácio

Darcy Ribeiro

Rober1D Freire
LevyDias

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Jairo Carneiro
Wemer Wandere

Suplentes
PMDB
Gerson Camata
Onofre Quinan
PFL
JoséBianco
José Alves
PSDB
Carlos Wilson
PSL
PDT
Sebastião Rocha

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco {PFL-PTB)
Antônio Geraldo
César Bandeira
Carlos Alber1D
Urcisino Queiroz

Abril de 1996
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BlocÔ (PMDB/PSD/PSUPSC)
Rita Camata
Saraiva Felipe
Bloco (PPB/PL)
Arnaldo Faria de Sã
José Unhares
PSDB
Sebaslião Madeira
Márcia Marinho
PMN
Bosco França
PV
FernandO Gabeira
Gilney Viana

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Roberto Valadão
Eliseu Padilha
Bloco (PPB/PL)
Darei Coellio
Cunha Lima
PSDB
Arthur Vírgifio
Jovalr Arantes
PT
8andra Starling
Nilmãrio Miranda
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fiça estabelecido o seguinte calendãrio para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - Instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento. de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.383, de 11 de abril de 1996, que "cria a
Gratificação de Desel11l9nho e Produtividade-GDP
das atividades de finanças, controle, orçamento e
planejarnento, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4lt e 52 do art. 22 da Resolução
no 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução oº- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
.
Oia-16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4:-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José 8amey) -O Se-·
nhor Presidente da República editou a Medida Provisória nº- 1.384, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre a organização da Presidência da República e
dos Ministérios, e dá outras providências".
De acordo com as indiCações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4lt e so: do art. 22 da Resolução
nº- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares
RamezTebet
Ney Suassuna
João Rocha
Hugo Napoleão
BeniVeras

José Eduardo Outra

Suplentes
PMOB
Flaviano Melo
Nabor Júnior
PFL
Joel de Hollanda
José Alves
PSOB •
Lúcio Alcântara
PT

Lauro Campos
PTB

Valmir Campelo

Emnia Fernandes
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Rubem Medina
Maurício Najar
José Jorge
José Múcio Monteiro ·

SENADORES
Titulares
Fernando Bezerra
Gilberto Miranda
José Bianco
Waldecii'Omelas ··
Artur da Távola
Ademir Andrade

Suplentes
PMOB
Nabor Júnior
Onofre Quinan
PFI,.
Bernardo Cabral
Joel de Hollanda
PSOB
Teotonio Vilela Filho
PSB
.
AntOnio Carlos Valadares
PPS

Roberto Freire
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Vilmar Rocha
Mauricio Najar
Heráclito Fortes
Mendonça Filho
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Gonzaga Mota . ·
lvandro Cunha Uma
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Eurico Miranda
Roberto Santos
Fernando Lyra
Agnelo Queiroz

Bloco (PPB/PL)
Gerson Peres
PSDB
Franco Montoro
PSB
Ubaldino Júnior
PCdoB
Jandira Feghali

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
M.é 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
M.é 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória ~ 1.385, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre medidas reguladoras do abastecimento do mercado interno de prock..1os do setor sucroalcooleiro".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 5" do art. 2" da Resolução
~ 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Ramez Tebet
Marluce Pinto
Vilson Kleinübíng
Jonas Pinheiro
Geraldo Melo
Lucídio Portella

Suplentes
PMDB
·Mauro Miranda
Onofre Quinan
PFL
Bello Parga
João Rocha
PSDB
Teotonio Vilela Filho
PPB
Epitácio Cafeteira
PSL

RomzuTuma
DEPUTADOS
Suplentes
Titulares
Bloco (PFL-PTB)
José ~~úcio Monteiro
Maluly Netto
Bcnec'to de Ura
Osvaldo Coelho
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Difso Speráfico
A:;tiinio do Valle
Bloco (PPB!PL)
Roberto Bafestra
Ari Magalhães

Ábril de !996

PSDB
Luiz Piauhylino
PPS
.
Augusto Carvalho
PMN

Fernando Torres
Sérgio Arouca
Bosco França

De acordo com a Resolução nO- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
M.é 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória nO- 1.386, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre à valor total anual das mensalidades escolares e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 52 do art. 2" da Resolução
nO- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Ney Suassuna
José Fogaça
GLilherme Palmeira
. Júlio Campos
Lúcio Alcântara
Darcy Ribeiro

Suplentes
PMDB
Gilvam Borges
Fernando Bezerra
PFL
João Rocha
RomeroJucá
PSDB
Artur da Távola
PDT
Sebastião Rocha

PT
Marina Silva

Benedita da Silva
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Betinho Rosado
Paes Landim
Roberto Jefferson
Marilú Guimar.les
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
lvandro Cunha:Uma
Marisa Serrano
Bloco (PPBIPL)
Fausto Martello
Adhemar de Barros Filho
PSDB
Ubiratan Aguiar
Osmãnio Pereira

Abril de 1996

PV
GilneyViana
PT
Nilmário Miranda

..

Fernando Gabeira

Sandra Starling

De acordo com a Resolução rJ9. 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
,
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória rJ9. 1.387, de 11 de abril de 1996, que "dâ nova
redação ao art. 211 da Lei rJ9. 8.844, de 20 de janeiro
de 1994".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4J' e ~ do art. 2" da Resolução
n9-1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer' sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB
Marluce Pinto
Fernando Bezerra
Gilberto Miranda
João França
PFL
Júlio Campos
Hugo Napoleão
Waldeck Omela
Edison Lobão
PSDB
José lgnâcio Ferreira
Jefferson Peres
PTB
Emflia Fernandes
L.uiz Alberto de Oliveira
PSB
An10nio Carlos Valadares Ademir Andrade
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Benito Gama
Antônio Ueno
Átila Uns
Roberto Pessoa
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Rita Carnata
Elcione Barbalho
Bloco (PPB/PL)
Fe!ipe Mendes
Benedito Guimarães
PSDB
Ayrton J;Cerez
Danilo de Castro
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz

PSB
Ubaldino Júnior

Fernando Lyra

De acordo com a Resolução n9-1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendãrio para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 2~-96- prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congràsso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória rJ9. 1.388, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre o pagamento dos servidores civis e militares
do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das
empresas pllllicas e das sociedades de economia
·
mista; e dâ outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4J' e ~ do art. 2" da Resolução rJ9. 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parei:er sobre a
matéria:
SENADORES
Suplentes
PMDB
Femaitdo Bezerra
Carlos Bezerra
Ronaldo Cunha Uma
Gilvam Borges
PFL
Vilson Kleiniiling
Odacir Soares
Hugo Napoleão
José Alves
PSDB
José lgnâcio Ferreira
Lúcio Alcântara
PPS
Roberto Freire
PPB
Lucídio Portella
José Bonifâcio
Titulares

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Arolde de Oliveira
Roberto Pessoa
Costa Ferreira
Jonival Lucas
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC)
Ubaldo Corrêa
Emerson Olavo Pires
Bloco (PPBIPL)
Jair Bolsonaro
Dolores Nunes
PSDB
Adroaldo Streck
Eduardo Mascarenhas
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PCdoB
Jandira Feghali
PPS
Auguslo Garvalho

Agnelo Queiroz
Sérgt6 Arouca

Abril de 1996

PMN
Bosco França
PV
Gilney Viana

Fernando Gabeira

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação éla matéria:
Dia 1&4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória ~ 1.389, de 11 de abril de 1996, que "altera a
redação de dispositivos das Leis ~ 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e8.911, de 11 de julho de 1994,
para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4l' e ~ do art. 2" da Resolucão
~ 1/89-CN, fica assim constitulda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1&4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-9 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República edilou a Medida Provisória~ 1.390, de 11 de abril de 1996, que "organiza
e disciplina os Sistemas de Controle Interno e de
Planejamenlo e de Orçarnenlo do Poder EXecutivo,
e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4l' e 52. do art. 2" da Resolução ~ 1/89-CN, fica assim constituída Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

SENADORES

SENADORES

Titulares
Nabor Júnior
João França
JoséBianco
Vilson Kleinübing
Jefferson Peres

Suplentes
PMDB
Carlos Bezerra
Ney Suassuna
PFL
José Alves
Bernardo Cabral
PSDB
Lúdio Coelho
PSL

RomeuTuma
PDT
Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha

a

Titulares

·DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PFL-PTB)
Manoel Castro
Átila Uns
Maurício Najar
Auguslo Viveiros
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Zaire Rezende
Nestor Duarte
Bloco (PPB/PL)
Adhemar de Barros Filho Eraldo Trindade
PSDB
Antônio Aureliano
Adroaldo Streck

Suplentes

PMDB
Fernando Bezerra
Gilberlo Miranda
Marluce Pinto
Ronaldo Cunha Uma
PFL
Vilson Kleinübing
Guilherme Palmeira
ValdeckOmelas
Freitas Neto
PSDB
BeniVeras
· Teolonio Vilela Filho
PT
Benedita da Silva
Eduardo Suplicy
PTB
Arlindo Por1o
Luiz Alberlo de Oliveira
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PFL-PTB)
José Jorge
Arolde de Oliveira
Ricardo Barros
Júlio César
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Carlos Nelson
José Priante
Bloco (PPB/PL)
Benedito Glimarães ., 1 Eurico Miranda

PSDB

Sílvio Torres

· ~exandre Santos

Alíril de 1996
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PT
Nilmário Miranda
PDT
Giovanni Queiroz

Sandra Star!ing
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PCdoB
AldoRebelo

Sérgio Miranda

De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinta calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalaçãq da Comissão Mista
Até 17-4-96 - pr11zo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Prf!sidente da República editou a Medida Provisória n"- 1.391, de 11 de abril de 1996, que "altara a
Lei n"- 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências".
De acordo com as indicaç.ões das lideranças,
e nos tenmos dos §§ 4l! e 52 do art. 2" da Resolução
n"- 1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Sar'ney) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n"- 1.392, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre as alfquotas de contribuição para o Plano de
Seguridade Social do servidor público civil ativo dos
Poderes da União, das autarquias e das fundações
públicas, e dâ outras providências".
De acordo com aS indicações das lid,sranças,
e nos tenmos dos §§ 4l! e 52 do art. 2" da Ro3§o1ução
n"-1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

Miro Teixeira

Titulares
·GersonCarnàta
Mauro Miranda
João Rocha
José Agripino Maia
Caries Wilson
Ademir Andrade

Suplentes
PMDB
Rarnez Tebet
Ronaldo Cunha Uma
PFL
Guilherme Palmeira
JoséBianco
PSDB
Geraldo Melo
PSB

AniOnio Carlos Valada-as

Titulares
Caries Bezerra
Ney Suassuna
JoséBianco
Freitas Neto
Artur da T âvola
José Bonifácio

PPS
Roberto Freire

Suplentes
.PMDB
Ronaldo Cunha Lima
Fernando Bezerra
PFL
Bernardo Cabral
Hugo Napoleão
PSDB
Jefferson Peres
PPB
Levy Dias
PSL

RomeuTuma
DEPUTADOS

Suplentes
· Titulares
Bloco (PFL-PTB)
José Múcio Monteiro
Osório Adriano
Eliseu Moura
Benedito de Lira
Bloco ,(PMOBIPSD/PSUPSC)
, Gonzaga Mota
Alberto Goldman \
Bloco (PPB/PL)
Fetter Júnior
Roberto Campos
I;'SDB
Luiz Carlos Hauly
· Rommel Feijó
PSB
Fernando Lyra
Ubaldino júnior

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Vic Pires Franco
Marilú Guimarães ,
Bloco (PMOB/PSD/PSUPSC)
Remi Trinta
Saraiva Felipe
Bloco (PPBIPL)
- Jair Bolsonaro
Nilton Baiano
PSDB
Jorge Anders
Pimental Gome$
PPS
Augusto Carvalho
Sérgio Arouca

~
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PMN
Basco França
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 -designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o ~ecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.393, de 11 de abril de 1996, que "redL!Z o
imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2" da Resolução
n" f/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.394, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre a instituição de crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento
do valor do PISIPASEP e COFINS nos casos que
especifica, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução
n" 1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

SENADORES
Titulares
Fernando Bezerra
GersonCamata
Vilson Kleinübing
João Rocha
Pedro Piva
Sebastião Rocha

Suplentes
PMDB
Onofre Quinan
~ Gilvam Borges
PFL
RomeroJucá
Hugo Napolàao
PSDB
Beni Veras
PDT
Darcy Ribeiro

PT
Laura Campos

J:duardo Suplicy
DEPUTADOS

•

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Ayrei da Cunha
José Carias Aleh.ia ·
~
Cláudio Cajado
Paulo Lima
Bloco (PMDB/PS_D/PSUPSC)
Aloysio Nunes Ferreira
Moreira Franco
Bloco (PPB/PL)
Ricardo lzar
Fetter Júnior
PSDB
Mário Negromorte
AnOnip Garbs Pannmzio
PV
.
Fernando Gabeira
Gilnéy Viana

PT
Sandra Stariing
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Titulares
· Fernando Bezerra
RamezTebet

Odacir Soares
Hugo Napoleão
Lúdio Coelho
Emma Fernandes

Suplentes
PMDB
Mauro Miranda
Onofre Quinan
PFL
Guilherme PÍ!Imeira
Joel de Hollanda
PSDB
Beni Varas
PTB
Arlindo Parlo

PSB
AntOnio Carias Valadares Ademir Andrade
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Carias Melles
Maluly Netto
• Carias Magno
1
Álvaro Gaudêncio Neto
Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC)
Paulo Rftzel
Aníbal Gomes
~
Bloco (PPBIPLJ
Anivaldo Vale
·
Enivaldo Ribeiro
,I PSDB
Nelson Oloch
João Leão
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
PSB
Fernando Lyra
Ubaldino Júnior

------··
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De acordo com a Resolução nº- 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 16 -4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor
Presidente da Rep(blica editou a Meãlda Provisória n"
1.395, de 11 de abril de 1996, que "dispõe sobre a
base de cálculo da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS devida pelas pessoas jurídicas
a que se refere o § 1Q do ar!. 22 da Lei nº- 8.212, de 24
de julho de 1991, e dá outras providências".
_
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 52 do art 22 da Resolução
n" 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Carias Bezerra
Casildo Maldaner
José Agripino Maia
José Bianco
Lúcio Alcântara

Suplentes
PMDB
Gerson Camata
Flaviano Melo
PFL
Júlio Campos
Hugo Napoleão
PSDB
·Pedro Piva
PPS

Roberto Freire
Esperidião Amin
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PPB
Lucídio Portella

De acordo com a Resolução no 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
·tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
eniendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República edi!ou a Medida Provisória nº- 1.396, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre a Nota do Tesouro Nacional - NTN e sua utilização para aquisição de bens e direi!os alienados
no âmbito do Programa Nacional de Desesla!ização
- PND, instituído pela Lei nº- 8.031, de 12 de abril de
1990, consolidando as normas sobre a matéria
constantes da Lei nº-8.177, de 12 de março de 1991,
e da Lei no 8.249. de 24 de outubro de 1991. e altera
o art. 32 da Lei n" 8.249191".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4" e 52 do ar!. 22 da Resolução no 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares
José Fogaça
Ney Suassuna
. Joel de Hollanda
Freitas Neto
Teotonio Vilela Alho

DEPUTADOS

Suplentes
PMDB
Fernando Bezerra
Onofre Quinan
PFL
José Alves
Jonas Pinheiro
PSDB
Geraldo Melo
PSL

RomeuTuma
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Arolde de Oliveira
João Maia
Luiz Moreira
Antônio Ueno
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Edinho Bez
Pedro Navais
Bloco (PPB/PL)
Francisco Domelles
Basmo Villani
PSDB
Feu Rosa
Carias Mosconi
PCdoB
Jandira Feghali
Agnelo Queiroz
PPS
Augus!o Carvalho
Sérgio Arouca

Sebastião Rocha

PDT
Darcy Ribeiro
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Abelardo Lupion
Giro Nogueira
Augus!o Viveiros ·
Jaime Fernandes
Bl~ (I?MDB/PSD/PSUPSC)
Hermes Parcianello
Euler Ribeiro
Bloco (PPB/PL)
José Telles
· Luiz Barbosa
PSDB
Leônidas Cristina
Danilo de Castro
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PDT
Giovanni Queiroz

PMN

.

Miro Teixeira

Bosco França
PV
Gilney Viana

Fernando Gabeira

De acordo com a Resolução~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória ~ 1.397, de 11 de abril de 1996, que 'dispõe
sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e dã outras providências".
De acordo com as indicaçê5es das lideranças,
e nos termos dos §§ 4l' e 5" do art. 2" da Resolução
~ 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória ~ 1.398, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre medidas complementares ao Plano Real e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 40- e 5" do art. 2" da Resolução
~ 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

SENADORES
Titulares
Gilberto Miranda
Fernando Bezerra
Vilson Kleinübing
José Agripino Mata
Pedro Piva

Suplentes
PMDB
Nabor Júnior
Carlos Bezerra
PFL
· Bemarclo Cabral
Edison Lobão
PSDB
Geraldo Melo

Fernando Bezerra

Casildo Maldaner
Odacir Soares
Romero Jucá
Lúcio Alcêntara
Ademir Andrade

PT
José Eduardo Outra

Benedita da Silva

Roberto Freire

PlB
Emilia Fernandes

DEPUTADOS

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
. Bloco (PFL-PTB)
Manoel Castro
Átila Uns
Osmir Uma
João Mellão Neto
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
João Almeida
Mauri Sérgio
Bloco (PPB/PL)
Luiz Barbosa
BasRio Villani
PSDB
Firmo de Castro
Wilson Campos
PT
Sandra Starling
Nilmãrio Miranda

Suplentes
PMDB
Ney Suassuna
Gilvam Borges
PFL
Bernardo Cabral
Hugo Napoleão
PSDB
Pedro Piva
PSB
Anlônio Carlos Valada'es
PPS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PlB)
Efraim Morais
Luiz Braga
Betinho Rosado
Coraúci Sobrinho
Bloco (PMDBJPSD/PSLJPSC)
Eliseu Padilha
\. . . Jurandyr Paixão
BlllOO (PPB/PL)
Roberto Campos
\
Herculano Anghinetti

.. Psos

José Anibal

\

Fernando Lyra

\ !ubaldino Júnior
PC 'elo B
Sérgio Miranda

Aldo Rebelo

\Arnaldo Madeira

'PSB
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De acordo com a Resolução n" 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramil<!ção da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendãs e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.399, de 11 de abril de 1996, que "dá nova
redação ao § 3" do arl 52 da Lei n" 8.931 , de 22 de
setembro de 1994, que dispõe sobre a amortização,
juros e outros encargos decorrentes da extinção ou
dissolução de entidades da Administração Pública
Federal, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 52 do art. 2"- da Resolução
n" 1/89-CN, fica assim constilu!da a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matériã: ·
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n" 1.400, de 11 de abril de 1996, que "acresce
parágrafo ao arl 57 da Lei n" 8.666, de 21 de junho
de 1993, que regulamenta o arl 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institú nom1as para licitação e
contratos da Administração Pública e dá outras providências".
De acordo com as indicações das fideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 52 do art 2"- da Resolução
n" 1/89-CN, fica assim constilu!da a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

Titulares
Gilberlo Miranda
Carlos Bezerra
José Alves
Freitas Neto
Pedro Piva
Epitácio Cafeteira

Suplentes
PMDB
Raviano Melo
Mauro Miranda
PFL
Bello Parga
Joel de Hollanda
PSDB
Geraldo Melo
PPB
Esperidião Amin
PSL

RomeuTuma

Titulares
José Fogaça
GersonCamala
Edison Lobão
Romerq, Jucá
Carlos Wilson
Sebastião Rocha

PT
Eduardo Suplicy

DEPUTADOS

Titulare~i
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Osmir Uma
Aracely de Paula ·
Antônio Ueno
Efraim Morais
Bloco (PMDB/PSDIPSUPSC) ·
Antonio do Valie
Homero Oguido
Blopo (PPBIPL)
Adhemar de Barros FBho
Carlos Airton
PSDB
Roberlo Brant
,
Wz Carlos Hauly

Bosco França

Augusto Garvalho
PMN .

José Eduardo Outra
DEPUTADOS

Titulares

· Suplentes

Bloco (PFL-PTB)
Heráclito Fortes
Antônio Geraldo
Jaime Fernandes
César Bandeira
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Hermes Parcianello
Edinho Bez
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Aécio Neves
lldemar Kussler

PV

; PPS
Sérgio Arouca

Suplentes
PMDB
Raviano Melo
Gilvam Borges
PFL
Freitas Neto
Joel de Hollanda
PSDB
Lúdio Coelho
PDT
Darcy Ribeiro

Fernando Gabeira

. Sandra Starling

Gilney Vi8!1a
PT
Nilmário Miranda
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De acordo com a ResOlução n" 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96- prazo no·congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) " O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisórian" 1A01, de 11 de abril de 1996, que"alteraa legislação referente ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e ao Fundo da
Marinha Mercante - FMM, e dá oltras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 20- da Resolução
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

De acordo com .a Resolução n" 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisólia n" 1.402, de 11 de ablil de 1996, que "dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 20- da Resolução
n" 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir ~r sobre a matéri~·

SENADORES

SENADORES

Titulares
Gilvam Borges
Gerson Camata
Romero Jucá
Hugo Napoleão
Beni Varas

Suplentes
PMDB
Ramez Tebet
Renan Galheiros
PFL
Edison Lobão
João Rocha
PSDB
Carlos Wilson

Titulares
Humberto Lucena
Roberto Requião
Joel de Hollanda
Bello Parga
José Rober:Jo Arruda

PTB
Luiz Alberto de Oliveira

Arlindo Porto
PSB
AntOnio Carlos Valadares Ademir Andrade

Roberto Freire
Lucídio PorteJia

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Jaime Martins
Raul Belém
Sérgio Barcellos
José Carlos Vieira
Bloco (PMDB/PSD/PSL/PSC)
Marcelo Teixeira
Alberto Goldman
Bloco (PPB/PL)
Ushitaro Kamia
Francisco Silva
PSDB
Paulo Feijó
Feu flosa
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
PSB
Fernando Lyra
Ubaldino Júnior

Suplentes
PMDB
Ney Suassuna
Nabor Júnior
PFL
Edison Lobão
Freitas Neto
PSDB
Teotonio Vilela Filho
PPS
PPB
E pitácio Cafeteira

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Saufo Queiroz
Raul Belém
José Santana de Vasconcellos Mauro Fecury
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Edinho Bez
'
Barbosa Neto
Bloco (PPB/PL)
Fausto MarteJio
Roberto Balestra
PSDB
Luiz Fernando
Aávlo Ams
PCdoB
Inácio Arruda
Agnelo Queiroz

PPS
Sérgio Arouca

....

•

Augusto Carvalho
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De acordO com a Resolução no- 1 , de 1989CN, fica estabelecido ,o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Atá 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Atá 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _;O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n"- 1.403, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre o número de cargos de Natureza Especial, de
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e de Funções Gratificadas existe11tes nos órgãOs da Administração Pública Federal di reta, autárquica e fundacional, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos tennos dos §§ 4" e 50- do art. 22 da Resolução
no- 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a rnaléria:
SENADORES

Titulares
Ramez Tebet
Raviano Melo
Edison Lobão
Freitas Neto
José Roberto AmJda

De acordo com a Resolução no- 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da malária:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
·emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n2 1.404, de 11 de abril de 1996, que "cria a
Gratificação de Condição Especial de Trabalho GCET pâra os servidores militares federais das Forças Armadas e dá outras providências".
De acordo com as indicaQOes das lideranças,
e nos tennos dos §§ 4" e 5!! do art. 22 da Resolução
n2 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a malária:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PMDB
Casildo Maldaner
Ney Suassuna
PFL
Bailo Parga
José Agripino Mala
PSDB
Geraldo Melo
PSL

Roberto Requião
Ney Suassuna
Júlio campos
Hugo Napoleão
José Roberto Arruda
Eduardo Suplicy

RomeuTuma
PDT
Darcy Ribeiro

Sebastião Rocha

Arlindo Porto

DEPUTADOS

DEPUTADOS .

Titulares

Suplentes

Bloco (PFL-PTB)
Roberto Fontes
Adauto Pereira
Leur Lomanto
Lael.Varella
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Laire Rosado
Ubaldo Corrêa
Bloco (PPBIPL)
Gerson Peres
Edson Queiroz
PSDB
Adelson Ribeiro
Ayrton Xerez
PMN
Bosco França
PV
Fernando Gabeira
GilneyViana

Suplentes
PMDB
Ramez Telbet
Fernando Bezerra
PFL
Bailo Parga
João Rocha
PSDB .
José lgnácio Ferreira
PT
Benedita da Silva
PTB
Valmir Gampelo

Titulares

Suplentes

Bloco (PFL-PTB)

RrimSa1iéi;Jl

.
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José Mendonça Bezerra Leur Lomanto
Bloco (PMDBIPSD/PSUPSC)
AntOnio Brasil
Hélio Rosas
Bloco (PPB/PL)
Gerson Peres
·
Edson Queiroz
PSDB
-Itamar Serpa
Anfilnio Feijão
PT
Sandra Starling
Nilrnário Miranda
PDT
Miro Teixeira
Giovanni Queiroz
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De acordo com a Resolução 11'- 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 1S-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendaS e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória 11'-1.405, de 11 de abril de 1996, que "dispõe sobre os fu1dos que especilica e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4" e 5"- do art. 2" da Resolução
11'- 1/89-CN, fica ássim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
José Fogaça
Gilvam Borges
Bailo Parga
Bernardo Cabral
Coutinho Jorge
Ademir Andrade

Suplentes
PMDB
Flaviano Melo
João França
PFL
Edison Lobão
Júlio Campos
PSDB
José Roberto Amuda
PSB
AntOnio Carlos Valada-as
PPS
..

Dia 17-4-96 - instalação da Comissão Mista
Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
.emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória 11'- 1.406, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre a alocação, em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras
do Fundo de All1laJ"o ao Trabalhador -FAl".
De acordo com as indicações das flderanças,
e nos têrrnos dos §§ 4" e 5'! do art. 22 da Resolução
11'- 1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares
Gilberto Miranda
Ney Suassuna
RomeroJucá
Joel de Hollanda
Lúcio AlCântara
José Bonifácio

Suplentes
PMDB
RamezTebet
Nabor Júnior
PFL
Freitas Neto
Bello Parga
PSDB
Lúdio Coelho
PPB
Epitácio Cafeteira
PSL

RomeuTuma
DEPUTADOS

Roberto Freire
DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Carias Alberto
Luciano Pfzzatto
Augusto Viveiros
Mauro Lopes
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Antônio do Valle
Paulo Ritzel
. .Bloco (PPBIPL)
Ode! mo Leão • .
Gerson Peres
PSDB
Antônio Kandir
Fem;mdo Torres
PSB
Fernando Lyra
Ubaldino Júnior
PCdoB
Inácio Arruda
Sérgio Miranda
De acordo com a Resolução 11'- 1, de 1989CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a
tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão M"ISia

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Osmir Uma
Paulo Bomhausen
Carias Melles
Costa Ferreira
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Sandra Mabel
Homero Oguido
Bloco (PPBIPL)
Edson Queiroz
Arnaldo Faria de Sá
PSDB
Antônio Balhmann
Cipriano Correia
PPS
Sérgio Arouca
Augusto Garvalho
PMN

Bosco França
De acordo com a Resolução 11'-1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 1S-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 17-04-96 - instalação da Comissão Mista
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Até 17-04-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
~bre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor-Presidente da República editou a Medida Provisória ~ 1.407, de 11 de abril de 1996, que "dispõe
sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do PatrimOnio do Servidor Público- PISIPASEP, e dá oL.tras providências".
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 49- e 52 do art. 2.!! da Resolução
~ 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Até 17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 26-4-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória ~ 1.408, de 11 de abril de 1996, que "altera a
redação do § 49- do art. 49 da Lei ~ 9,082, de 25 de
julho de 1995, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da lei orçamentária de 1996".
De acordo com as indicaçõe§ das lideranças,
e nos termos dos §§ 49- e 52 do art. 2.!! da Resolução
~ 1/89-CN, fica assim constib.Jída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

SENADORES

írtulares
José Fogaça
João França
Bello Parga
Júlio Campos
Jefferson Peres
Sebastião Rocha
Benedita da Silva

Suplentes
PMDB
Nabor Júnior
Gerson Camata
PFL
José Agripino Maia
Vilson Kleinflling
PSDB
Beni Varas
PDT
Darcy Ribeiro
PT
Marina Silva

írtulares
Renan Calheiros
Carlos Bezerra
Waldeck Omelas
Odacir Soares.

Lúcio Alcântara

Suplentes
PMDB
Fernando Bezerra
Gilberto Miranda
PFL
José Alves
Jonas Pinheiro
PSDB
Jefferson Peres

PTB
Luiz Alberto de Oliveira
PSB
Antônio Carlos Valadares

Arlindo Porto

'

Ademir Andracle

!

DEPUTADOS

DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Lael Varella
AntOnio Joaquim Araújo
José Rocha
· Célia Mendes
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Olavo Calheiros
Darcisio Perondi
Bloco (PPB/PL)
Alcione Athayde
Augusto Farias
PSDB
Luiz Piauhylino
Marconi Perillo
PV
Fernando Gabeira
· Gilney Viana
PT
Sandra Starling
Nilmário Miranda

Suplentes
Titulares
Bloco (PFL-PTB)
José Carlos Coutinho
João Maia
Jaime Martins
Zila Bezerra
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
An!Onio do Valle
Pinheiro Landim
Bloco (PPB/PL)
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
PSDB
Arnaldo Madeira
Zé Gerardo
PDT
Giovanni Queiorz
Miro Teixeira
PSB
·Ubaldino Júnior
Fernando Lyra

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tranitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalação da Comissão Mista

De acordo com a Resolução ~ 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 16-4-96 - designação da Comissão Mista
Dia 17-4-96- instalação da Comissão Mista
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Até17-4-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
·-Até 26-4-96- prazo final da Comissão Mista
Até 11-5-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será feita a dovida comunicação à Câmara dos Deputados.
A Presidência recebeu, do Banco Central do
Brasil, o Ofício ri! S/23, de 1996 (ri! 1.02511996, na origem), solicitando, nos termos dq Resolução ri! 69, de
1995, do Senado Federal, a ratificação da Resolução
ri! 4, de 1996, do Sena:io Federal, que autorizou o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado -LFTE/MT, et.4os rectM"sos serão destinados ao refinanciamen!o de sua dívida
moblliária, vincenda no primeiro semeslre de 1996.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Bezerra, Relator da matéria na Comissão de AssuntoS Econômicos.
Comunico à Casa que o material referente a
esta comunicação encontra-se na bancada dos Srs.
Senadores.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de falO, o Banco Central errou em colocar 1"-de fevereiro de 1997, sendo
que a data correta seria 1"- de fevereiro de 1998.
Portanto, esta rela10ria está de acordo com a fTIUdança pretendida, que seja feita urna correção na
matéria
O nosso parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Submeto
ao Plenário a ratificação pretendida pelo Banco Central, com parecer favorável do Relator da matéria na
Comissão de Assuntos EoonOmicos, Senador Carlos
Bezerra.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
A Presidência adotará as providências parra
efetuar a ratificação solicitada

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão
conjunta a realizar-se amanhã, 17 do corrente, às
11 horas, na Câmara dos Deputados, destinada à
apreciação de ve10s presidenciais, e informa ainda
que as cédulas de votação encontram-se à disposição dos Srs. Parlamentares, nos gabinetes das Lideranças Partidárias.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei do
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Senado n" 135, de 1995, obje10 do item 1 da pauta
de hoje, foi despachado originariamente à Comissão
de Assuntos Sociais-e· não como consta dos avulsos
da Ordem do Dia
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 307, de 1996, do Senador Emandes Amorim, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Senado n" 135, de 1995, de sua autoria, que dispõe
sobre a exploração a corte raso da floresta e
demais formas de vegetação arbórea da Bacia
Arnazônica em áreas selecionadas peio zoneamento ecológico-econômico para •uso ai. temativo do solo, além da Comissão constante do despéK:ho inicial de distribuição, seja ouvida, tanDém, a de Assuntos Eoonômicos.
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai, também, à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -llem 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" 348, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dá
nova redação ao art 9" do Decreto-lei n" 3,
de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as
relações jurídicas do pessoal que integra o
sistema de atividades portuárias, tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, Relãlor: Senador Mansue10 de Lavor, em substituição à
Comissão de Constillliçao, Justiça e Cidadania, favorável;
- sob n" 145, de 1996, da Comissão
de Constituiçao, Justiça e Cidadania (sobre a emenda substillltiva de Plenário): favorável, nos termos de subemenda que apresenta; e
- sob n" 146, de 1996, da Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura (Requerimen1D n" 500195, de audiência), favorável,
nos termos dos pronunciamentos da Comissão de Constituiçã.o1 Justiça e Cidadania
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Em discussão, em conjunto, o projeto, a
emenda substitutiva e a subemenda, em turno único.
(Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, estã encerrada a discussão.
Em votação a emenda substitutiva, que tem
preferência regimental, ressalvada a subemenda.
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
FICa prejudicado o projeto.
Em votação a subemenda apresentada
Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada
AComissí!o Diretora, a fim de redigir o vencido.

É a seguinte a Emenda Substitutiva
aprovada:
EMENDA AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N~348, DE 1991
Dá nova redaçllo ao art. ~do Decreto-Lei no. 3, de 27 de janeiro de 1966, que
disciplina as relaçoaS jurfdicas elo pessoal que integra o sistema de atividades

portulirtas.
Dke ao Projeto a seguinte redação:
Dá nova redaçao ao art. ~do Decreto-Lei no. 3, de 27 de janeiro de 1966, que
disciplina as relações jurfdicas elo pessoal que integra o sistema de ativldades

portulirias.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1"- O art 92. do Decreto-Lei n2 3, de 27 de
janeiro de 1966, passa a vigorar com a seguinte rsdação:
"Art 92. É o Poder Executivo autorizado
a subordinar a Polfcia Portuária, como força
de policiamento, ao Departamento de Polfcia Federal.
Parágrafo único. Poderão integrar os
quadros da Polícia Portuária os aluais membros da Guarda Portuária, com seus direitos
e vantagens. •
Art ~ Esta Lei entra em vigor na data de sua
ptblicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

É a seguirite a subemenda aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 11, de 1996 (apresentado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional como conclusão do
Parecer no. 164, de 1996), que aprova o texto da Convenção Relativa à Proteçã.o das
Crianças e à Cooperação em Matéria de
Adoção Internacional, concluída em Haia,
em 29 de maio de 1993. ·
A Presidência esclarece ao Plenário
que a referida Convenção já foi objeto de
deliberação desta Casa quando da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n2 65,
que originou o Decreto Legislativo n2 63.
A presente proposição, apresentada
pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, visa sanar imperfeições de
ordem material constantes da ve~ para o
· português da referida Convenção, é!>iíforme
Mensagem Presidencial no. 286.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
A rnatêria vai à Comissão Diretora para a rsdação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -As matérias constantes dos itens n2s 4 a 13 da Ordem do
Dia da presente sessão, de acordo com o disposto
no art 383, alíneas g e h do Regimento Interno, devEirao ser apreciadas em sessão pública, procedendo-se à votação por escrutínio secreto.
_Peço aos Srs. Senadores que ainda não marcaram as suas ~esenças que o façam, urna vez que
a Presidência vai desligar o painel para a realização
da votação nominal que será realizada em seguida
Os Srs. Senadores já marcaram suas presenças? (Pausa)
-A Mesa vaio desligar o painel.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares. V. Ex"s já podem votar.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem V.

Ex!. a palavra·
. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E.
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, desejo apenas registrar que a Bancada do Partido dos
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Trabalhadores abstém-se de votar os itens 4, 5, 6 e
7, por não concordar pom a continuidade da existên.cia de juizes classistas. Não tem nada a ver com as
pessoas indicadas, mas, da mesma forma que temos nos abstido de votar na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, abstemo-nos de votar também no Plenário.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A posição de V. ExA será registrada na Ata.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -lten) n" 4:
PARECER N0-167, DE 1996
Escolha de Autoridade
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento nO- 339, de 1996)
Discussão, em turno único, do Parecer
nO- 167, de 1996, da Comissão de Constib.i-

ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nO- 134, de 1996 (n"-237196, na origem),
de 22 de março último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deHberação do Senado a recondução do Senhor
Galba Magalhães Velloso, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de
Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de
1996a 1999.
Em discussão.
A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço
apalavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Tem V.
f:x". a palavra
·
·
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de registrar o nosso voto favorável à indicação do Dr. Galba Magalhães VeJioso para Ministro Classista.
Ele é mineiro. Conhecemos a sua trajetória de
trabalho e de luta na área jurídica do nosso Estado e
em vários cargos que jâ ocupou; de grande relevância na vida pública de Minas Gerais e da República.
Queremos enfatizar que o nosso apoio se
deve, sobretudo, a um momento em que o Dr. Galba
Magalhães Velloso era filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, na época em que havia apenas
dois partidos, e o MDB era Oposição. 8e se filiou ao
Partido, elegendo-se vereador, e foi nessa oportunidade que tivemos com ele a nossa convivência
Portento, aprovamos a sua recondução para
Ministro Classista do Tribunal Superior do Trabalho.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua
em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.·
Emvotação.
.
Os Srs. Senadores jã podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SR. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães -Antônio Carias Vrr
fadares - Ademir Andrade - Artur da Tãvola - Bello
Parga .., Benedita da Silva- Beni Veras - Carias Bezerra - Gasildo Maldaner - Coutinho Jorge - Eduardo
Suplicy - Elcio Alvares - Epitá:;io Cafeteira - Esperidião Amin- Fernando Bezerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira - Freitas Neto - Gilberto Miranda Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Peres João França- Joet de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Bonifácio José E. Dl1ra -José Fogaça- José lgnâcio - José R.
Arru::la:.. Junia Marise- Laura Campos- Lucídio Portella - Lucia Alcantara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto - .
Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias -. Pedro
Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan Calheiroo - Roberto Requião Ronaldo C. Uma - Sebastião
Rocha- Sérgio Machado - Totl Cavalcante - Valmir
Campelo - Vilson Kleiníiling - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 48 Srs. Senadores.
Houve 8 abstenções.
Total de votos: 56.
A indicação foi aprovada
Será feita a devida çomunicação ao Excelentfssimo Senhor Presidente da República
O SR. PRESIDE.NTE (José Samey) -Item 5:
PARECER N0-168, DE 1996
Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Requerimento nO- 338, de 1996)
Discussão, em turno único, do Parecer
nO- 168, de 1996, da Comissão de Constittí-

ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensrr
gem nO- 135, de 1996 (n"-238/96, na origem),
de 22 de março último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à defiberação do Senado a recondução do Senhor
Juraci Candeia de Souza, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho. no cargo de
Suplente de Ministro Classista Temporário,
representante dos empregadores, no triênio
de 1996 a 1999.
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Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos
Valadares - Ademir Andrade- Arlindo Porto - Artur
da Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni
Veras - Carlos Bezerra- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra
- Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto
- Gilberto Miranda - Hugo Napoleão - Jader Bárllalho - Jefferson Péres - João França- João RochaJoel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Bonifácio - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda - Júnia Marise - Laura CaJn.
pos - Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Quinan
- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez
Tebet - Renan Calhe iras - Roberto Requião - Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Tolo Cavalcantil- Vafmir Campelo- Vilson
Kleinübing- Waldeck Omellas.
·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram
SIM 51 Srs. Senadores; e NÃO, 01 Senador.
Houve 07 abstenções.
Total: 59 votos.
A indicação foi aprovada
Será feita a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 6:
PARECER N2169, DE 1996
Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
Mdo Requerimento 11'1- 337, de 1996)
Discussão, em tumo único, do Parecer
11'1- 169, de 1996, da Comissão de Constitti. ção, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem 11'1-136, de 1996 (11'1- 239/96, na origem),
de 22 de março último, pela qual o Senhor

Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Antonio Fábio Flibeiro, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Ministro
Classista Temporário, representante .dos
empregadores, no triênio de 1996 a 1999.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Peço aos Srs. Senadores que ainda não apertem sua;; teclas, porque o computador está acusando erro. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
. Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos
Valadares - Ademir Andrade - Arlindo Porto- Artur
da Távola- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni
· Veras - Carlos Bezerra- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira- Fernando Bezerra- Raviano Melo Francelina Pereira - Freitas Neto - Gilberto Miranda
- Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Pe. res- João França- João Rocha- Joel de Hollanda
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Bonifácio - José E. Outra - José Fogaça
- José lgnácio - José R. Arruda - Júnia Marise Laura Campos - Lucídio Portella- Lúcio Alcântara Lúdio Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre
QLinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebel- Renan Calheiros - Roberto Requião - Ronaldo
C. Urna- Sebastião Rocha- Sérgio MachadoTotó Cavalcantil- Valmir Ca~o- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO, 03 Senadores.
·
Houve 07 abstenções.
Total de votos: 56.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP) -Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A votação é secreta, mas será registrado o nome de V. Ex"
corno comparecendo à votação.
O SR. PEDRO PIVA- Descúpe-me, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 7:
PARECER W 170, DE 1996
Escolha de Autoridade
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
Do Requerimento n" 336, de 1996)
Discussão, em turno único, do Parecer
n" 170, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem 11"-137, de 1996 (n"-240/96, na origem),
de 22 de março último, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José
Bráulio Bassini, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de
Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no triénio de
1996a 1999.

Em discussão.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V.
Ex• a palavra
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de fazer um
registro, que, acredilo, seja da Bancada Federal da
Câmara dos Deputados. Está presente aqui o Senador José lgnácio que deverá falar também. Na ausência do Senador Gerson Carnata, falo por S. Exa
José Bráulio Bassini é um nome muito acatado
e respeitado no meu Estado. Trata-se do Presidente
da Federação das Indústrias do Espírilo Sanlo, cuja
participação tem sido decisiva, importante e valiosa
nesse notável trabalho que está sendo realizado
pelo nosso eminente Colega, Senador Fernando Bezerra
Nós ficamos· muilo felizes quando vimos que
seu nome foi indicado pela Presidência da República
para compor os quadros do Tribunal Superior do
Trabalho, mesmo na condição de suplente. Temos
certeza que ele dará toda a cobertura necessária na
ausência do titular. Eu faço este registro, manifestando a nossa imensa satisfação particular e da
Bancada do Espírilo San10, porque, se existe urna
unanimidade no Estado, é exatamente o nome do
José Bráulio Bassini.
Poderia até falar em nome do Senador José lgnácio Ferreira, mas faço questão que S. &a, que
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também interpreta um segmento muilo forte dá opinião pública do Espírilo Santo, traga o seu depoimen10 que considero da mais alta valia, principalmente no momentQ em que estamos votando um
nome tão ligado à tradição de trabalho do Espírilo
San10, acima de tudo pela orientação notável que S.
SA está prestando à Federação das Indústrias do Estado do Espírilo Santo.
É o nosso registro, Sr. Presidente..
O SR. PRESDENTE (José Samey) - Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira,
para encaminhar a votação. •
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSOBES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orado~.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desejo secundar as palavras do eminente Senador Elcio Alvares, para, realmente e seguramente, interpretando o pensamento de toda a Bancada Federal,
dos Parlamentares do Esplrilo Santo e também do
Senador Gerson Camata, falar da figura do Dr. José
Bráulio Bassini. É urna pessoa da maior expressão
no meu Estado, famRia tradicional, empresário experiente, que tem na presidência da Federação das Indústrias do Estado prestado um relevante ser;viço na
sua área Ele secunda o trabalho do eminente Senador Fernando Bezerra e se integra a esse trabalho·
notável que vem sendo feito na CNI.
Tenho certeza de que a Casa haverá de expressar também sin10nia com a importância desse
nome, votando nele para juiz classista temporário.
O SR. FERNANDO BEZERRA- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Com a palavra o Senador Fernando Bezerra. para encaminhar.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. ·
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, apenas para ratificar o depoimen10
que aqui é dado pela Bancada do Espírilo Santo.
O Sr. José Bráulio Bassini é desses empresários que têm dado urna contribuição inestimável ao
desenvolvimen10 industrial do País, de modo particular como meu companheiro na Confederação Nacional da Indústria
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
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VOTAM OS SRS. SENADORES:

Anlonio Carlos Magalhães - Ademir Andrade Arfindq Porto - Artur da Távola - BeiJo Parga - Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos Bezerra- Carlos Wilson - Gasildo Maldaner - Coutinho Jorge Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Epitácio Cafeteira
- EspeÍidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Gilberto
Miranda- Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -~João Rocha - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino - José Alves - José Bonifácio - José
E. Outra- José Fogaça..:: José lgnácio- José R. Arruda - Júnia Marise - Laura Campos - Lucídio Portella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto
- Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna- Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro·Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan
Calheíros- Roberto Requião- Ronaldo c. UmaSebastião Rocha - Sérgio Machado - Tolo Cavalcante - Valmir Gampelo - Vilson Kleinubing - Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE _!José Sarney) - Votaram
SIM 5I Srs. Senadores; e NAO, 03.
Houve 06 abstenÇÕes.
Total de votos: 60.
A indicação foi aprovada. Será feita a comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8:
PARECER N2176, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº- 330, de 1996)
DiscuSsão, em turno único, do Parecer
nº- 176, de 1996, da Comissão de Assuntos
Econômioos, sabre a Mensagem n" 132, de
1996 (nº- 181/96, na origem), de 8 de março
último, pela qual a Senhor Presidente da
República submete. à deliberação da Senado a esi:olha do Senhor GESNER JOSÉ
OLIVEIRA FILHO, para exercer a cargo de
Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Eoonômica - CADE do Ministério da
Justiça.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente,
peço a palavra pai u ent;amini 1ar.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para
encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO. SUPLICY (PT-8P. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Professor Gesner José de Oliveira Filho, meu colega na Fundação
Getúlio Vergas, respondeu adequadamente à argüição na Comissão de Assuntos Econômicos. Por
isso, recomendo a aprovação de seu nome.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Plenário levará em consideração o testemunho de V. Ex•. ~
Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Magalhães - Antônio Carlos
Valadares- Ademir Andrade - Arlindo Porto -Artur
da Távola- Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos
Bezerra- Carlos Wnson - Casildo Maldaner"- Coutinho JÓrge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra
- Aaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto
- Gilberto Miranda- Hugo Napoleão - Jader Barbalho -Jefferson Péres - João França- João Rocha Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bonifácio José E;duardo Outra - José Fogaça - José lgnácio
Ferreira - José Roberto Arruda - Júnia Marise Laura Gampos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara Lúdio Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre
Quinan!. Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro SimonRamez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Requião
- Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio
Machado- Toto Cavalcante- Valmir Campelo - Vilsan Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (.José Samey) - Votaram
SIM 52 Srs. Senadores; e NAO, 06.
Houve 02 abstenções.
Total de votos: 60.
A indicação foi aprovada Será feita a comunicação ao Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 9:
PARECER N2177, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n" 331, de 1996)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº- 177, de 1996, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº- 132, de
1996 (n" 181/96, na origem), de 8 de março
último, pela qual o Senhor Presidente da
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República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor ANTÓNIO CARLOS
FONSECA DA SILVA, para exercer o cargo
de Conselheiro do Conselho Administrativo
de Defesa Econõmica - CADE do Ministério
da Justiça.
Em discussão. (Pausa)
Não have11do quem peça a pelavra, encero a
discussão.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Cartas Magalhães - Antonio Carlos
Valadares - Ademir Andrade - Arlindo Porto - Beni
Veras - Carlos Bezerra - carias Wilson - Casildo
Maldaner - Coutinho Jorge - Eduardo Sl4Jiicy - Élcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin Femando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França - João Rocha - Jonas Pinheiro - J~at
Marinho - José Agripino - JoSé Alves - José Bomfácio - José E. Outra - José Fogaça - José lgnácio José R. Arruda - Júnia Marise - Laura Campos Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Luiz Alberto - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabar Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez Tebel - Renan Calheiros - Roberto Requião - Ronaldo
C. Lima- Sérgio Machado- Tolo Cavalcante- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO; 07.
Houve 01 abstenção.
Total de votos: 53.
A indicação foi aprovada. Será feita a indicação
ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José .Samey) -Item 10:
PARECER tft 178, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento n'! 332, de 1996)
Discussão, em tumo único, do Parecer
n'! 178, de 1996, da Comissão de Assuntos
Econõmicos, sobre a Mensagem n'! 132, de
1996 (n'! 181/96, na origem), de 8 de março
último, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor LEONIDAS RANGEL XAUSA, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de De-
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tesa Econõmica - CADE do Ministério da
Justiça.
·
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a pelavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Fogaça, para encaminhar.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, trata-se do Dr. Leõnidas Rangei Xausa, suplerrte do Senador Pedro Simon, uma das figuras
mais notáveis do mundo jurfdico gaúcho. É um professor universitário, foi cassado quando eleito pelo
voto do povo do Rio Grande do Sul, tem um passado de dignidade, de respeito e de reconhecimento
da opinião pública em nosso Estado. É uma lig>f'l
também reconhecida pelos seus elevados conheCimentos jurídicos. Portanto, merece o respeito, a con. sideração da Casa e o voto favorável, evidentemen·
•
te.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Roberto Requião. ·
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sem a menor dúvida votarei favoravelmente.
Queria destacar esse trabalho unitário do Executivo, ao indicar, e do Legislativo, ao confirmar indicações muito próximas dos Senadores. Hoje já votamos em um amigo do Sl4Jiicy e votaremos agora no
suplente do Senador Pedro Simon.
Talvez essa nova convivência do Executivo
com o Legislativo consolid$ uma base suficierrte
para as famosas reformas constitucionais. Estou entusiasmado com essa nova fase do Senado da República
O SR. PRESIDENTE .(José Samey) - Muito obrigado pelo escfarecimefllo de V. ExA.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votaÇé1o.)

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares - Ademir Andrade - Arlindo PortQ - Artur
da Távola- Benedità da Silva.- Beni Veras -Carlos
Bezerra - Carlos Wilson - Eduardo Suplicy - Élcio
Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -
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Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto- Gilberto Miranda- Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João
França - João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Jos~hat Marinho -José Agripino - José ANes
-José BonifOOio- José E. Outra- José Fogaça- Júnia
Marise - Lauro Carrpos - Lucíã10 Portella- Lú::f10 Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva- Mauro Miranda- Nabo r Júnior - Ney Suassuna - Onofre Ol.inan - Osmar
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros - Roberto Reql.ioo - Ronaldo C. Uma Sebastioo Rocha- Sérgio M;;chOOCI - Toto Cavalca1te
- Valmir CllfTlXllo - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO, 1O.
Houve 01 abstenção.
Total de votos: 54.
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Presidente,
gostaria que meu voto fosse regiatrado.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presidente, meu voto também não foi registrado.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presiden!e, gostaria que igualmen!e o meu voto fosse registrado.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata
fará os devidos registras.

Aprovada a indicação, a Mesa fará a devida
comunicação ao Senhor Presidente da República.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, gosta. ria que constasse o meu voto de abstenção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Compreende-se a sua posição, Senador Pedro Simon,
mas a votação é secreta. Entretanto, a Mesa registrará que V. Ex" votou.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -fiem 11:
PARECER f\12179, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Requerimento ri< 333,. de 1996)
Discussão, em turno único, do Parecer ri< 179,
de 1996, da Comissão de Assuntos EconOmicos, sobre a Mensagem ri< 132,-de 1996 (ri< 181196, na origem), de 8 de màrço último, pela qual o Senhor !?residente da Repúbfica submete à deliberação do Senado a escolha da Sr" LÚCIA HELENA SALGADO E
SILVA, para exercer o cargo de Conselheira 'do Conselho Administrativo de Defesa EconOmica- CADE do Ministério da Justiça.
Em discussão.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
apalavra.
O SR. PRESIDENTE (José samey) - Concedo
a palavra a V. Exª.
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A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria
apenas de fazer um esclarecimento, antes que o Senador Roberto Requião diga que se trata de uma
aliança do gênero feminino liQUi no Senado: realmente, a S,;l Lúcia é muto competente.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra a V. Ex•.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
gostaria apenas de sustentar a intervenção da Senador:a Marina Silva, dizendo que não é uma questão
de feminilidade, mas de competência realmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nilo havendo mais quem peça a palavra, enceno a ãiSCUSSão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa)
(Procede-se à votação.)
·
VOTARAM OS SRS. SENADORES:
AntOnio Carlos Magalhães - AntOnio Carios
Valadares - Ademir de Andrade - Arlindo Porto Benedita da Silva - Beni Varas - Carios Bezerra Carios Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge
- Eduardo St.plicy- Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra- Raviano Mello - Francelino Pereira- Freitas Neb - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França - Jooo Rocha - - Joel de Holanda
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino
- José Alves - José Bonifácio - José E. Outra- José
lgnácio- José R. Arruda- JLilia Marise- Lauro Campos - Lucicf10 Portela - Ludio Coelho- Lulz Alberto Mru.o Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Ql.inan - Osmar Dias - Pedro P"JVa - Pedro
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto
Reql.ião- Ronaldo C. Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Moohado - Toto Cavalcante - Valmir Campelo Vilson Kleinlriling - Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO 13.
Não houve abstenção.
Total de votos: 56.
A indicação foi aprovada
A SRA. MARINA DA SILVA- Sr. Presidente,
gostaria que meu voto fosse registrado coerentemente com a minha defesa
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência registrará o voto de V. Ex", SenOOora Marina Silva
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O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 12:

O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Item 13:

PARECER N" 180, DE 1996
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do Requerimento 11" 334, de 1996)

PARECER N" 181, DE 1996
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do Requerimento n"- 335, de 1996)

Discussão, em turno único, do Parecer
n"- 180, de 1996, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem n"- 132, de
1996 {n"-181/96, na origem), de 8 de março
último, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor PAULO DYRCEU
PINHEIRO, para exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
EconOmica - CADE - do Ministério da Justiça.
Em discussão. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antõnio Carlos
Valadares- Ademir Andrade - Arlindo Porto -Artur
da Távola- Benedita da Silva- Beni Veras -Carlos
Bézerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Eduardo Supliçy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Fernando Bezerra
- Flaviano Melo - Francelina Pereira- Freitas Neto
- Gilberto Miranda- Hugo Napoleão- Jáder Barbalho - Jefferson Peres - João França- João RochaJoel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bonifácio José E. Dutra -José Fogaça -José lgnácio - José
R. Arruda - Junia Marise - Lauro Campos - Lucidio
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva - Màuro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna,.. Onofre Quinan- Osmar Dias
-Pedro Piva- Peõro Simon- Rarnez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Requião- Ronaldo C. Uma
- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Toto Cavalcante- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Votaram
SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO 1O.
!-louve 01 abstenção.
Total de votos: 59.
A indicação foi aprovada
Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da R9Jl!Íblica

Discussão, em turno único, do Parecer
n"- 181, de 1996, da Comissão de Assuntos
Econõmicos, sobre a Mensagem n"- 132, de
1996 {11" 181/96, na origem), de 8 de março
último, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor RENAULT DE
FREITAS CASTRO, para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de
Defesa Econõmica - CADE - do Ministério
da Justiça.
Em discussão. {Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
-Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa)

(Procede-se à votação)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães - Antõnio Carlos
Valadares- Ademir Andrade- Arlindo Porto- Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos Bezerra- Carlos
Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Elcio
Alvares - Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Gilberto Miranda - Hugo Napoleão - Jader Barbalho - Jefferson Péres - João
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agripino- José
Alves - José Bonifácio - José Eduardo Dutra- José
lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda - Júnia Marise - Laura Campos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto
Requião - Ronaldo Cunha Lima- Sebastião Rocha
- Sérgio Machado- Tolo Cavalcante- Valmir Campelo- Vilson Kleinilling- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Votaram
SIM 46 Srs. Seliàdóres; e NÃO 1o.
Houve 01 abstenção.
Total de votos: 57.
A indicação foi aprovada
Será feita a devida comunicação ao Senhor
Presidente da República
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada
Dia
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação
final, que, nas termos da art 320 do Regimento lntemo, se não hawer abjeção do Plenário, será lido
pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Antônio
Carlos Valadares.
É lido o seguinte
~matéria constante da Ordem do

PARECER W 189, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n!'-11, de 1996.
A Comissão Diretara apresenta a redação final
do Projeta de Decreto Legislativo ~ 11, de 1996,
que aprova o texto da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de
Adoção Internacional, concluída na Haia, em 29 de
maio de 1993.
Sala de Reunião da Comissão, 16 de abril de
1996.Julio Campos, Presidente- Ney Suassuna,
Relator - Renan Calheiros - AntOnio cartas Valadares.
ANEXO AO õARECER Nº-189, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO III"- DE 1996
Aprova o texto da Convenção Relativa à Proteçao das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adloçao Internacional,
conclufda na Haia, em 29 de maio de
1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ É aprovado o texto da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em
Matéria de Adoção Internacional, concluída na Haia
em 29 de maio de 1993.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão à referida Convenção, bem como
quaisquer atas que, nas termos do art 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art ~Revoga-se o Decreto Legislativo n2 63,
de 1995.
Art ~ Este Decreta Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Antônio Carlos Valadares.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO III"- 362, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 321 do Regimenta Interno,
requeiro a dispensa de publicação, para imediata
discussão e votação, da redação final do Projeta de
Decreta Legislativo n2 11, de 1996, que aprova o
texto da Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adação Internacional, concluída na Haia, em 29 de maio de 1993.
Sala das Sessões, 16 de abril de 1996. - Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciãção da
redaç!io· final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
·Aprovada
,
- O projeta vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa.se, agora, à votação do Requerimento ~ 356, de
1996, lido no Expediente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será CUIT1lrida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1Q Secretário
em exercício, Senador Anlõnio Carlos Valadares.
É lido o seguinte

PARECER W 190, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para turno su. plementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n!' 26, de 1995
(R" 3.970, de 1989, na Casa de origem).
A Comissão Diretara apresenta a redação do
vencido, para turno suplementar, do Slilstitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n2 26, de 1995
(ri'- 3.970, de 1989, na Casa de origem), que dispõe
sobre a participação das partes interessadas nas
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reuniões de órgãos colegiados da administração púbUca direta.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de abril de
1996.- José Samey, Presidente- Ney Suassuna,
Relator - AntOnio Carlos Valadares - Júlio Campos.
ANEXO AO PARECER N2190, DE 1996
Dispõe sobre a participaçao das associaçOes, entidades de classe e sindicatos nos colegiados dos órg:los da Administração Pública Federal.
O Congresso Federal decreta:
Art 1"- É assegurada, nos colegiados dos órgãos da Administração Pública Federal, a participação
dos trabalhadores e empregadores, através de suas
associações, entidades de classe e sindica1Ds, sempre que seus interesses sejam obje1D de discussão e
deliberação.
Parágrafo único. É assegurada, a 1odos os presentes, a palavra durante as discussões. sem direito
a deliberação.
Art 2"- Estes colegiados são obrigados a comunicar, com antecedência mínima de dez dias, às partes interessadas, sobre as reuniões e objeto de sua
discussão e deliberação.
Art 32. As entidades que pretendam participar
das re~Z~iões dos colegiados, enviarão, no máximo,
três representantes, em conformidade com seus estatutos, para defesa de seus interesses.
Art ~ Será fornecida às ·entidades presentes
cópia das atas das sessões dos colegiados, contendo as decisões tomadas e a respectiva fundamentação.
Art 52. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de noventa dias a partir da data de sua
publicação.
Art 62 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 72 Revogam-se as disposições em conlrário.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer lido vai à publicàção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -VoltamoS
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jader
Barbalho, Llder do PMDB.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Jornal O
Estado de S. Paulo, edição de domingo, publica o
seguinte em sua primeira página:
--

·~---

+

•

"LfDER DO PMDB É ACUSADO EM
DOSSIÉ DO _BANCO CENTRAL"
Dossiê do BC, engavetado na Procuradoria-Geral de Justiça do Pará, informa que
rendimen1os de aplicação de R$1 milhão do
Banco estadual foram para a conta do Líder
do PMDB no Senado, Jader Barbalho, então
Governador (1983/1987)".
Ainda no primeiro caderno:
"Sob suspeita: dossiê liga Senador a
desfalque em banco".
Na página seguinte:
"Caso é esquecido por Procuradores.
Barbelho defendia CPI com ação Umi-

tada."
Vou ler, para que fiquem registrados nos Anais
do Senado os pontos principais desta matéria:
_ "Segundo relatório do BC, dinheiro do
banco era desviado para aplicações financeiras cujos rendimentos eram depositados
na conta pessoal do senador, na época governador do Estado (1983-1987)
Diz que o desvio se deu:
• ...entre outubro e dezembro de 1984,
de um lotai hoje equivalente a cerca de R$1
milhão."
Num outro parágrafo:
"A operação foi descoberta durante
ação do Departamen1D de FISCalização do
• BC no Banpará iniciada em 1990 e concluída em 1992."
Ainda na matéria:
"Constatou, então - is1o é, o Banco
Central-, que os rendimen1os não voltaram
para a instituição: foram parar na conta pessoal do senador. Rcou assim comprovada a
materialidade dos crimes. •
Mais adiante:'
"Entre a investigação do BC e seu envio ao Ministério Público paraense, Barbalho
"desapareceu" do caso.•
Isto é, a matéria diz que o dossiê envolvia o
meu nome, mas a própria matéria diz também que
entre o Banco Central e a Procuradoria-Geral o meu
nome desapareceu do caso.
Continua:
•com isso, segundo relatório do Banco
Central, não foi" detectada prova robusta e
convincente contra o Senador"".
Em 1992, eu era Governador, .não sei se havia
uma premonição no relatório, mesmo porque, àquela
altura, eu não sabia se iria concorrer ou não, ou se

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

estã falando do outro relatório, já que a referência
estã aspeada: "robusta contra o Senador".
Mais adiante afirma:
"Os crimes apontados no relatório do
BC são tipificados no Código Penal como
peculato em concurso material qualificado. • E já estabelece até a pena- 'A pena prevista é de 2 a 12 anos de reclusão. •
"Caso é esquecido por procuradores•.
"Dois meses após receber o processo,
o Procurador Coimbra foi premiado com a
nomeação para Procurador-Geral pelo então
Governador Jader Barbalho, no lugar da titular Marilia Crespo. Depois de nomeado, nos
dez meses em que esteve no comando do
Ministério Público estadual, até se aposentar, Coimbra - que já morreu - não tomoU a
iniciativa de designar outro procurador para
apurar o caso•.
Mais adiante:
"Barbalho defendia a CPI com ação limitada'.
Mais ainda:
"Aliado de Sarney, Lfder do PMDB
queria a apuração, mas só a partir de 12 de
janeiro do ano passado'.
Para finalizar, entre os tópicos:
•o Estado procurou Barbalho diariamente, a partir da segunda-feira Sua assessoria foi informada do assunto. Mesmo assim o Lfder do PMDB não respondeu à reportagem•.
Sr. Presidente, esses são os tópicos que entendi por bem inserir para que começássemos a tratar do assunto com o Plenário, conhecendo os principais tópicos desta matéria
Em primeiro lugar, desejo agradecer a manifestação de solidariedade que recebi de grande parte
dos colegas da Casa, mesmo antes que eu fizesse
este pronunciamento. Sou mt.ito grato a todos.
Como os senhores acabaram de ouvir, eu estava relacionado no dossiê do Banco Central, e esse
dossiê, essa representação sumiu. Meu nome desapareceu, voltou ...
Depois desse relato, gostaria de ler para os senhores:
"Brasma. 15 de abril de 1996.
Senhor Senador,
Com referência à reportagem publicada em O Estado de S. Paulo, em 14-4-96,
sob o título 'Líder do PMDB é Acusado em
Dossiê do Banco Central', informo que ao
Ministério Público as conclusões do relatório
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de fiscalização, realizada durante o ano de
1990, na sede do Banco do Estado do Pará
S.A., não é mencionado o nome de V. Exª,
conforme cópia de expediente profllcolado
em 19-1 0-92.
Respeitosamente,
Gustavo Jorge Loyola. Presidente.
Esse é o ofício do Presidente do Banco Central.
Quero registrar, em que pese a atenção de S.
SA, que não solicitei esse documento. Desejo, inclusive, agradecer-lhe a deferência.
Amanheceram em meu gabinete ontem o Secretário Parlamentar do Presidente i:lo Banco Central, Dr. Neomar de Castro Batista. Procurou-me
para informar, em nome do Dr. Gustavo Loyola, que
não havia nenhum procedimento naquelas noticias.
Agradeci ao Dr. Neomar, que se fazia acompanhar
de outros funcionários daquela empresa, mas disselhe - ontem à tarde - que falaria aqui; que agradecia
a gentileza do Presidente do Banco Cel'lral, mas,
em matéria pública, satisfação pública.
" '
Portanto, se o Presidente do Banco Central
quisesse fazer uma declaração desta ordem, eu não
a receberia no meu gabinete. Eu a receberia por escrito, porque, afinal de contas, a questão era de natureza pública, e eu não poderia receber de forma
reservada E foi feito.
Mas, Sr. Presidente, essa senhora que escreveu essa matéria di~ que:

"O Estado procurou Barbalho diariamente a partir de segunda-feira. Sua assessoria foi informada do assunto. Mesmo assim, o Lfder do PMDB não respondeu à reportag.em.•
Isso não. é verdade! Nós retomamos. Insisti inclusive com o 111eu assessor de imprensa e, por último, ele resolveu ligar na minha presença. Ligou
para a redação de O Estado de S.Paulo. Registrou.
E mais: perguntou onde essa senhora poderia ser
encontrada. Deram-lhe o telefone celular dessa senhora, e ele ainda ligou na minha frente. Como o telefone não atendia, deixou recado na caixa postai
dessa senhora ' ·
Essa senhora precisava fazer a encomenda
bem feita. Evidentemente que, no mínimo, a minha
versão estragaria o atendimento da encomenda.
Isso é mais ou menos parecido com um contrato de
pistolagem. Evidentemente, havia um contrato, e a
matéria deveria ser bem feita. Publicar pelo menos
aql.ilo que pudesse ser atribuído como a minha versão prejudicaria a encomenda bem feita. Mas, sole-
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nemente, a matéria enc~rra dizendo que fui insistentemente procurado e nao•fii encontrado.
Sr. Presidente, se essa senhora tivesse falado
comigo, eu teria dito a ela que esse assunto, com o
qual faz injustiça não só comigo mas com o Ministério Público do meu Estedo e também com pessoas
jã falecidas, havia sido objeto - e não é a primeira
que isso me ocorre - de uma tentetiva polf!ica de me
atingir.
Como puderam ver, essa fiscalização do Banco Central foi em 1990. Naquele ano, eu não Possuía, Sr. Presidente, nenhum mandato político. Eu
havia deixado o Ministério da Previdência Social ao
final do Governo de V. ExA, esteva em oposição ao
Governo Federal e mais que isso, em oposição ao
Governo do meu Estedo. Veja bem: o episódio a que
se refere é de 1984, seis anos depois. O Banco cair·
trai teria resolvido fazer uma fiscalização do banco do
Estado - seis anos depois. Enlão, a cfueç!lo do Banco
comunicou ao Governo do Estado na época
Meu nome nunca foi citado em coisfssima alguma, mas o Governador de então resolveu, com base
nisso, ouvir a Procuradoria-Geral do Estedo. Montaram um inquérito policial caricato e, a partir daf, as
pessoas foram intimadas e convocadas. Foi convocado o Ministério Público para acompanhar. Havia o
objetivo de tenter colher meu depoimento; e se tentou, às vésperas da eleição, Isto é, no dia 29 de setembro, que eu fosse depor.
E eu tive que recorrer. Faltavam poucos dias
para 3 de outubro, e eu tive que recorrer ao Tribunal
de Justiça do meu Estado, para não comparecer
àquele palco annado, que serviria como fecho de
campanha eleitoral contra mim Consegui evitar
constrangimento, até porque o Tribunal considerou
que, não tendo sido meu nome citado em parte alguma, em depoimento algum, não tinha por que comparecer, Sr. Presidente.
No entanto, a Delegada ,de Policia informou
que eu, como ex-Governador da época, isto é, seis
anos antes, poderia, quem sabe, par uma colaboração para esclarecer. aquele problema. Era o circo armado exatamente pára estabelecer talvez o mesmo
constrangimento que passo. hoje, evidentemente
menor, infinitamente menor, de ter que trater de um
assunto dessa natureza
·
Isso foi feito em 1990. E o Ministério f'(b6co - ap
estã õllo que engavetou - foi oi.Nido e se manifestou a
respeito do assunto. E, mais, Sr. Presidente, além do
Ministério PCblico, o Poder JL.dciãrio, ajustiça.

o

Se essa senhora tivesse me owido, se essa
senhora não tivesse cumprido à risca a encomenda,
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não cometeria em relação a mim, nem cometeria em
relação ao Ministério Público e à Justiça da minha
terra a leviandade que foi plantada, que para mim é irrecuperável. Homens públicos como eu, uns estão
sentados aqli e outros não; peSsoas que não exercem
mandato, mas que se vêem nessa sauação, sabem
que é irrecuperável o prejuízo à honra e à imagem
O Sr. Hugo Napoleao- V. Ex• me concede um
aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Aguarde um minuto, por gentileza, que lhe concederei o aparte.
lrreparãvel, Sr. Presidente. Um jornal de circulação como o Estado de S. Paulo, domingo, em primeira pãgina, com desdobramento em outros órgãos
da imprensa, com desdobramento no meu Estado,
porque é inevitãvel. No Estedo onde faço política - e
faQO política hã longo tempo - hã quem goste de
mim, hã quem discorde, hã quem não goste, evidentemente. E para essas pessoas isso é um~ grande
oportunidade, uma grande oportunidade para se
guardar a informação e, quem sabe, numa outra
campanha eleitoral, exibi-la na televisão. Na próxima
campanha, esterei na primeira pãgina do Estadao,
todos poderão lembrar de quem foi acusado de ter
recebido rendimentos de R$1 milhão.
E o Estadao preocupou-se com a primeira pãgina, e os furtos e roubos de bilhões que aí estão
talvez não sejam mais preocupação. Mas um problema de doze anos atrãs, com base em açusação õe
rendimentos de R$1 milhão, é motivo de primeira
pãgina, Sr. Presidente; é motivo de duas pãginas internas a respeoo do assunto.
Se essa senhora tivesse atendido ao nosso re.tomo, ela, seguramente, não entregaria a encomenda completa, até porque mesmo os jornalistas credenciados nesta Casa sabem da atenção e do apreço que tenho por eles. Nunca deixei de dar o retomo
a um jornalista, nunca deixei de atender a um jornalista, porque entendo que eles são um veiculo com a
opinião pública e são fundamentais na atividade parlamenter e na atividade de qualquer politico."
•
PeQO pennissão aos Colegas para prosseguir
um pouco mais e, depois, concederei os apartes.
lrTlCIQino a origem da publicação. Imagino, Sr.
Presidente, porque vim a esta tribuna e aqui fiz duras criticas às relações promiscuas entre dirigentes
do Banco Central e a Banca deste Pais, que, repito,
não são de hoje e não são deste Governo, faça-se
justiça. Repito, não retiro uma linha sequer, uma palavra sequer do que disse.
Ao longo do tempo, sai Governo e entra Governo, essa gente sai do Banco Central e vai trabalhar
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no Sistema Financeiro; sai do Sistema Rnanceiro e
vai trabalhar no Banco Central. Tem sido assim ao
. longo do tempo. Cometi a inconveniência de tecer
esses comentários aqui da tribuna e em outros lugares onde fui ouvido.
Além disso, Sr. Presidente, também cometi a
inconveniência de falar sobre o Proer. Rz um discurso duro sobre o Proer, dizendo que comerciante
pode falir, empresário pode pedir concordata. agricultor pode ser executado, e não existe política de
assistência. Fiz isso e mais. Aí talvez esteja, de certa forma, as restrições. E sabe por que a encomenda foi feita, Sr. Presidente? Porque eu, com um grupo de colegas Senadores que aqui estão, cometi a
inconveniência de, no dia 15 de novembro do ano
passado, numa reunião com o Ministro Pedro Malan,
sugerir que além dos bens dos bancos em caso de
roubo, de falência, todos os bens paralelos de empresas vinculadas e, também, os bens pessoais dos
controladores fossem apanhados.
Rz isso. Alguns colegas que estão aqui são
testemunhas. Defendi ardorosamente esse ponto de
vista porque estava cansado, Sr. Presidente, como
está cansada a opinião pública deste Pais, de assistira essa gente passar o dinheiro para o bolso da
calça e entregar o paletó. É o que essa gente tem
feilo. Não é de hoje, repilo, não é deste Governo.
Vem de há muilo tempo.
Levantem-se os escãndalos financeiros. Até
porque a legislação é frouxa Isso aliás nóS foi confessado nessa reunião, e nos foi confessado com todas as letras: que a legislação é frouxa e facilita lodo
o trabalho da advocacia para no final não dar em
nada. Há casos de vinte anos atrás que são trazidos ·
e estão aí para demonstrar tudo o que ocorre.
E .eu fui cometer a inconveniência, Sr. Presidente, de defender, de sugerir que, além do paletó,
fosse também incluída a calça. que o que estivesse
na calça fosse levado. Foi isso que eu fiz, Sr. Presidente. E vim aqui e usei da palavra - está nos Anais
do Senado da sessão do dia 15 -, fazendo um relato.
Aliás, não foi apenas essa sugestão, foram várias
outras sugestões. Não fui só eu que dei sugestões,
outros colegas que estavam preoct.pados com a repercussão perante a opinião pública ofereceram diversas sugestões, que, feça-se justiça, acabaram
sendo acolhidas na Medida Provisória publicada 48
horas depois, em conseqOência dessa reunião. Cometi essa inconveniência, Sr. Presidente, e, logicamente, pago um preço por isso.
Essa gente tem entidade rica, um poder de
fogo e de dinheiro que talvez nenhum selor da eco-

00049

nomia neste Pafs possa ter. Então, logicamente, é
fácil encomendar empreitadas dessa natureza
É, Sr. Presidente, a única lei para eles, é a privatização do lucro e a socialização dos prejuízos.
Nós estamos a assistir a islo, Sr. Presidente: eles
conseguem inverter o jogo. Primeiro, tiveram sucesso: a CPI não veio - nem acredilo que venha Já vivi
o bastante para entender bem as coisas. Se ela tivesse vindo, não estaria !ornando o tempo de V.
Ex!ls, pois estaria aqui colhendo assinaturas para incluir na Comissão Parlamentar de lnquérilo o tamborete lá do Pará, o Banpará Eu teria pedido isso. Seria mais 'fácil. Se é para resolver, se é para esclarecer... Não tomaria tempo de ninguém. Faria um requerimento, e iríamos esclarecer em profundidade.
Mas a CPI não veio e não virá.
Como não veio e não virá, as coisas se invertem. O Senado passa a ser intimidado. E hã várias
formas de intimidar. O Senador José Samey passou
a ser .o tulor de Senadores, passou a ser o· responsável, porque aqui há Senadores de menor idade
política, que o Presidente do Senado chama e os
obriga a assinar requerimento de CPI.
Depois disso, há os apartamenlos dos Senadores, que são luxuosos. Há banheiras de hidromassagem e outras coisas que comprometem drasticamente o erário público. São coisas tão valiosas, verbas de tal ordem, que a opinião pública precisa ser

alertada

Lamento, Sr. Presidente. Apesar de ter sido publicado isso, não tenho o prazer de usar essa banheira
de hidromassagem no meu apartamento, porque a Diretoria-Geral esqueceu-se de a colocar lá. Não tenho o
privilégio de usufltir dessa mordomia que acaba por
comprometer os cofres públicos do Pais.
Mais adiante, falam dos carros do Senado, Sr.
Presidente. Esses carros luxuosos estão a comprometer de tal ordem o erário que é preciso haver uma
fiscalização efetiva Devem ser Jornadas urgentes
providências para moralizar o Senado da República,
Sr. Presidente!
Quem entende, quem é do ramo, sabe como
essas coisas acontecem e que não acontecem gratuitamente, no sentido mais literal da expressão. Não
acontecem gra!t.itarnente. O jogo foi invertido: somos
nós que ternos de nos explicar, Srs. Senadores. Eu
tive de explicar-a banheira de hidromassagem que não
existe no meu apartamenlo, ou1ro tem de explicar essa
história de andar de carro. De repente, vejo-me aqui
explicando a V. Ex"s. Estou dando satisfação a V.
Ex!ls. Vej<Hne no constrangimento de estar aqui para
dar explicações, Sr. Presidente.
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O jogo foi invertido. Nós é que passamos agora
a dar explicações. Eu é que tenho de explicar um
a!lsunto que poderia ter ocorrido 12 anos atrás, de
rendimento de R$1 milhão. Os 30 bilhões que estão
em jogo, estes não são importantes. Talvez daqui a
12 anos seja o momento oportuno de esclarecer.
Por enquanto o que interessa é o que ocorreu 12
anos atrás.
Penso que se tem de fazer uma apuração rigorosa a respeito do assunto.
Estou aqui dando explicações quando aqui deveriam estar os dirigentes de bancos falidos pela incompetência ou pela fraude. Eles é que deveriam
dar explicações, mas estou eu a fazê-lo!
Sr. Presidente, é lamentável o que ocorre. No
dia em que venho aqui o Jornal O Estado de S.
Paulo publica, não na primeira página nem no primeiro caderno, lá no Caderno B, página 4, escondido lá atrás:
"Ex-donos do Nacional se negam a depor.

Os irmãos Marcos e Eduardo Magalhães Pinto, acionistas majoritários do Banco
Nacional, se recusaram, mais uma vez, a
prestar depoimentos na Comissão de A!?.suntos Econômicos - CAE -do Senado. O
depoimento dos irmãos Magalhães Pinto, a
respeito dos procedimentos conlábeis do
Nacional, estava marcado para hoje às 1O
horas.
O Senador Gilberto Miranda (PMDBAM) tinha pedido ao advogado do Nacional,
Sérgio Berrnudes, que intermediasse a ida
dos seus clientes a Brasma Ontem, porém,
o advogado enviou uma carta· a Miranda, explicando os motivos pelos quais o pedido
não seria atendido.
"Entendo que eles não ·sejam obrigados a comparecer, já que a Constituição não
dá poderes à comissão para ouvir depoimentos desse tipo", explicou· Berrnudes, repetindo a justificativa estratégica que utilizou
para que o ex-vice-presidente da área de
controladoria do Nacional, Clarimundo SantAnna, também não precisasse dar seu depoimento.
Policia Federal - No domingo, vence o
prazo inicial de 30 dias para que o delegado
Paulo Lacerda, da Polícia Federal (PF), en.cerre a fase de inquérito para.apurar as fraudes no Nacional. A PF deverá pedir prazo
um pouco maior.•
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Há pouco, ouvia do me gabinete um Senador
lendo, na íntegra, o expediente do advogado dos
Magalhães Pinto para a Comissão. Informava que
os mesmos haviam ido a uma comissão do Banco
Central, onde tinham prestado depoimento. Mas,
aqui no Senado Federal, eles consideravam inconveniente prestar depoimento, porque poderiam passar por constrangimentos. Sr. Presidente, os Magalhães Pinto, segundo informa seu advogado, não podem passar por constrangimento, mas eu, como Senador da República, posso passar pelo constrangimento de vir à tribuna da Casa a que pertenço para
tratar desse assunto.
Sr. Presidente, em todo esse episódio há um
consolo para mim, para todos nós e para a opinião
pública nacional. O Presidente_ da República fez uma
declaração da maior importância, de repercussão internacional, na sua última estada em Buenos Aires:
"Se eles forem condenados pela Justiça, serão presos!". O Presidente da República é um homem de
boa-fé, de mLita boa-fé, Sr. Presidente. O tempo
passará. O Presidente da República ficará com sua
boa-fé, e o povo brasileiro também. Veremos todos
eles na cadeia, Sr. Presidente. Sabe como? Talvez
num romance de ficção, porque material existe sobre o assunto, o acervo é vasto. Quem sabe num filme de ficção - que possa até, quem sabe, receber o
Oscar que •o Quatrilho" não conseguiu levar-, onde
essa gente vai parar na cadeia após a expàctativa
de muito boa fé do Presidente da República
_
Sr. Presidente, a vida pública é um corredor
polonês. Há uns que nem ousam entrar, com medo
dele; chegam à porta do corredor e recuam - resolvei'Tl-Se profissionalmente na iniciativa privada
Não creio que alguém possa percorrer o corredor da vida pública sem apanhar. Ninguém percorre
o corredor polonês da vida pública gratuitamente. Eu
o tenho percorrido e quero fazer um registro aqui:
vou continuar a percorrê-lo. Quem, como eu, nasceu
no Norte, apanhou oito malárias, duas hepatites, viveu e integrou o grupo autêntiico do Congresso Nacional na época da ditadura militar, na época do Al5, não arrepia carreira com facilidade. Perdoem-me
a expressão: sou como filho de pobre, toma banho
de chuva mete o pé na lama pega bicho de pé e
topa qualquer parada, para não dizer outra coisa,
sem problema, Sr. Presidente. Vou continuar. Sei
que os inimigos, no caso ai, são bastantes podero-.
sos. Não tem problema
lamento profundamente que o Congresso, por
uma série de razões, não tenha votado - talvez não
consiga votar- uma lei de imprensa Não uma lei de
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imprensa para garrotear a imprensa, porque não
existe democracia e não pode existir parlamento
sem imprensa fivre. O direito tão reclamado de liberdade de imprensa não é o do diretor do jornal, não é
o do dono do jornal, não é o do editor do jornal, não
é só o do jornalista. O direito de imprensa é um direito de todos e fundamentalmente um direito de opinião pública.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou um parlamentar como os senhores, que posso vir a esta tribuna me defender. Tenho a imunidade. Uns na imprensa têm a imunidade e a irresponsabilidade. Há
até quem diga que é para recorrer a outras áreas,
mas tenho condições de vir a esta tribuna defenderme. Tenho condições de contratar advogados para
atuarem em meu favor.
O que me preocupa, na ausência de uma lei de
iml?rensa, é esse tipo de notícia:
"Escola é acusada de prostituição" (30
de março de 1994, um jornal de São Paulo
publicava): "Menino de 4 anos, vitima de
abuso sexual, diz que tirou fotos nu com
professoras. Diretora nega As duas crianças foram examinadas ontem no IML, que já
constatou a violência O Delegado Antonino
Primante, da 6" DP, diz que há suspeita de
que a escola sirva de fachada para utilizar
crianças· para fotos e filmes pornográficos.
"Vamos investigar se a escola tem registro
na Secretaria de Educação.•
No outro dia:
"Abuso sexual.•. Teria praticado ato libidinoso com menino de 4 anos. Envolvido
agora é o motorista da Escola de Base, sócio do Shimada".
Em 31 de março:
"Motorista da escola é acusado de
abuso sexual.• "Escola pode ter drogado
crianças.• "IML examina garoto de 4 anos
para saber se, além de violentado, ele teria
sido obngado a se drogar.•
Aí aparece um jornalista mais afoito e informa:
"CPI pedirá quebra do sigilo de suspeitos de abuso sexual".
Um deputado ficou logo empolgado e achou
que o assunto deveria ser objeto de um CPI e que
deveria ser quebrado logo o sigHo bancário dos professores.
Numa revista de circulação nacional: •uma escola de horrores. Mães acusam uma creche de São
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Paulo de promover orgias sexuais com crianças de 4
anos de idade. •
•o abuso·sexual já está provado". •ea- ·
sal acusado de abuso sexual é preso.• Outros quatro envolvidos no caso do abuso de
aluno da Escola de Educação Infantil de
Base estão foragidos•.
Mais uma notícia:
"CPI investiga escola acusada de abuso sexual".
Na Câmara dos Deputados, uma CPI passou a
investigar o caso, tal a sua repercussão.
"Acusados de abuso, pais de alunos são presos."
"CPI pede quebra de sigilo bancário.• "Decretada a prisão temporária dos donos dos colégios".
"Alunos da Base reconhecem casa do americano."
"No local, havia mais de 1oo fotos de crianças e
adolesCentes nus•.
Sr. Presidente, o que aconteceu ao final? Nesse espaço de tempo, a escola foi quebrada, totalmente danificada As pessoas tiveram que mudar de
residência A escola acabou.
Ao final, vem a compensação:
"Tragédia de enganos: como a falsa
acusação de abuso sexual numa escolinha
destruiu a vida de 3 casais inocentes. Nunca
mais eles vão apagar da memória o inferno
em que mergulharam a partir das 6 e meia
.da tarde, do dia 28 de março passado, uma
segunda-feira Nesse dia, Paula e Maurício,
Saulo e Mara, lcushiro e Maria Aparecida,
três casais de classe média de São Paulo,
foram levados a uma delegacia, acusados
de promover orgias sexuais com um grupo
de crianças da Escola de Educação Infantil
de Base, em São Paulo. O delegado, Eldécio Lemos, com 1o dias de investigação,
concluiu que os seis eram culpados. Deu
entrevistas anunciando que seriam denunciados •por violento atentado ao pudor e formação de quadrilha". Na imprensa, os acusados foram tratados como titios tarados e
pedagogos da pornografia Chegaram a ser
instados na CPI sobre prostituição· infantil,
na Câmara dos Deputados. A escola foí saqueada Quebraram-se vidros. Levaram-se
os móveis e os equipamentos e se espalharam fezes pelo chão. A casa de um dos acusados ganhou uma pichação que dizia:
•morte ao estuprador". Na semana passada,
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dois meses depois ·que a investigação foi
entregue a outro delegado, a polícia encerrou os seus trabalhos. Sua conclusão: "Todos são inocentes. • A matéria ainda prossegue.
Sr. Presidente, seria bom uma nova lei de imprensa neste País. Não para proteger parlamentares
como eu, que têm a tribuna da Casa e a audiência
privilegiada do Senado da República - posso ainda
contratar advogado - mas uma lei de imprensa para
a Paula e o Maurfcio, o Saulo e a Mara, para o lcushiro e a Maria Aparecida. Esta reportagem da Revista Veja diz que eles acabaram. Não há mais a escola. Eles se mudaram da casa em que moravam. Têm
medo de sair de casa, de ir simplesmente à feira. 1:
preciso uma nova lei de imprensa para essa gente
que não tem como recorrer numa situação dessa ordem.
A mim não, Sr. Presidente. Vou continuar. Sei
que não vai parar. Não há problema. Venho de longe e vou continuar a percorrer o corredor polonês, e
esta gente fique certa de que não tenho conveniência alguma, a não ser ao ter vindo para cá e tentar
cumprir o meu mandato com dignidade. E vou fazêlo. Portanto, não retiro absolutamente nada do que
disse e repetirei aqui tudo o que disse a respeito do
sistema financeiro nacional, que precisa também ser
mudado.
Portanto, Sr. Presidente, entendo o que aconteceu: foi apenas uma encomenda, feita para tentar
também intimidar o Líder do PMDB nesta Casa e
que representa o Estado do Pará.
Não conseguiram, Sr. Presidente, e não vão
·conseguir.
O Sr. Hugo Napoleao - Permite-me V. EP um
aparte?
O SR. JAOER BARBALHO - Concedo, com
muita honra, o aparte ao Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleao - Eminente Uder Jader
Barbalho, ouvi com a maior atenção tudo o que V.
Exª disse na tarde de hoje da tribuna do Senado Federal. Quero dizer que conheço sua vida pCblica,
sua ação coerente e reta, podendo invocar aqui as
situações em que fui e sou colega de V. EP, por
seis vezes: duas na Câmara dos Deputados, ao
tempo em que V. Exª ocupava o Ministério da Previdência e Assistência Social e eu o da Educação, no
Governo do Presidente desta Casa, ex-Presidente
da República, José Sarney; outra quando eu ocupava o Governo do Estado do Piauí e V. ExA, pela primeira vez, o Governo do Estado do Pará; outra
como Senador; e, !l!;lora. como Uderes partidários,
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membros do Colégio de Lfderes. Nem sempre estivemos de acordo, nem sempre estivemos do mesmo
lado, nem sempre estivemos na mesma trincheira, o
que dá maior autenticidade a este aparte. V. Ex" não
precisava, pelo menos aos meus olhos, vir dizer o
que efetivamente não aconteceu - e a Casa toda
sabe disso. Mas V. Ex~. ao contrário, preferiu fazêlo, dando a nós o direito de ouvi-lo, o que é o mínimo a que V. Ex" tem direito nesta sua brilhante carreira de homem público. Aqui eStou, portanto, para
reiterar a minha admiração, o meu espírito de companheirismo. Estaremos juntos, se Deus quiser, na
mesma trincheira, na maioria das vezes, ou em todas as vezes. Se acaso estivermos novamente em
campos separados, seremos defensores, no entanto, da mesma idéia de um Brasil que tenha o cunho
de seriedade que V. Ex" tão bem defende.
O SR. JAOER BARBALHO - Senador Hugo
Napoleão, recolho a manifestação de V. ~- Tem
sido tarnbéln para mim um privilégio a convivência
com V. Exa, não só nesta Casa, mas~ IDngo do
nosso tempo de vida pü:Jiica- no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Ministério e com o CQ.Iega
Governador de Estado.
Sensibiliza-me muito a manifestação de V. EP,
mas me senti no dever de dar esta satisfação à
Casa.
O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V. EP um
aparte?
.
. .
O SR. JAOER BARBALHO - Concedo, com
satisfação, o aparte ao Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elclo Alvares -Senador Jader Barbalho,
eu gostaria de colocar dentro deste aparte uma parcela muito grande de sinceridade, sinceridade que
está dentro de mim em manifestações permanentes
a V. ExA. Ao longo do tempo, cada vez mais nos
aproximamos. Ternos tido conversas pessoais, que
são conversas de sentimento. E hoje aqui, neste primeiro trecho do meu aparte, Senador Jader Barbalho, eu não poderia ter outro comportamento a não
ser dizer a V. EP que não recolho apenas agora a
evidência do seu pronunciamento. Refleti muito sobre esse episódio e lhe passei, em conversas soltas,
algumas opiniões, e todas elas convergiram exalamente para esse ponlo que considero muito importante, que é o exercício da vida pCblica, o exercício
do mandato. A minha solidariedade a V. ExA nasce
exatarnente desse sentimento que é de todos, o
sentimento de justiça, de que se apure a verdade e
.que não póssarn ser repetidos fatos como esses
desses professores do Estado de São Paulo. Senador Jader Barbalho, não perdendo de maneira ne-
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nhuma a intensidade do aparte na questão de solidariedade, quero dizer V. Ex,'- como Líder do Governo, que não tenho dúvida nenhuma - e faço questão de declarar neste plenário - que qualquer autoridade do Governo Fernando Henrique Cardoso e o
próprio Presidente da República, que lhe tem o mais
alto apreço, seria capaz de permitir, em conluio,
qualquer tipo de manobra que viesse exatarnente
atentar contra a honra e a dignidade de V. Exll, que
são patrimônios, de todo modo, inteiramente inatingíveis por qualquer tipo de critica que não tenha o
respaldo da verdade. Quero dizer a V. Exll, em relação ao Ministro Pedro Malan e ao Presidente Gustavo Loyola, que, nesse episódio e em outros, sou testemunha permanente do apreço que eles dedicam a
V. Ex". E se alguém, por acaso, dentro da·mecãnica
de Governo, tiver um gesto em relação a V. Ex'- que
não seja de apreço, esse alguém não comunga com
o pensamento do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, não acompanha o raciocínio do Presidente
Gustavo Loyola e tampouco do Ministro Pedro Malan. Conforta-me Isso, eminente Senador Jader Barbalho, pois num aparte em que coloco a solidariedade do Senador Elcio Alvares, sinto-me inteiramente
à vontade para dizer, com toda tranqOilidade, que o
Governo do Presidente Fernando Henrique - e tantas vezes V. ExA também já participou de reuniões
na intimidade do Governo - seria incapaz de dar profação a qualquer fato que fosse demeritório de uma
linha de improbidade do Governo. Esses banqueiros
que, por acaso, cometeram crime - e esses crimes
virão a ser identificados na Justiça brasileira - não
terão do Governo do Presidente Fernando Henrique
nenhuma condescendência. Esta é a palavra i:lo
Presidente. Logicamente, o Presidente, em respeito
à harmonia dos Poderes, deixa no âmbito do Judiciário - o Executivo já mandou a representação.
Acreditamos sinceramente, Senador Jader Barbalho,
que a Justiça brasileira não vai deixar que se frustrem as expectativas de punição severa àqueles que
não souberam honrar o exercíci.o de cargos ligados
diretamente ao povo brasileiro. Feita esta ressalva,
quero dizer de coração que a sua trajetória é importante na vida pública brasileira Esses embates servem para retemperar o seu posicionamento. V. Exll
tem demonstrado nesta Casa, em iodos os momentos, ser um Parlamentar inteiramente preparado
para a vida pública Não desejo que o episódio ocorrido com V. Exll acontecesse comigo ou com qualquer outro companheiro, pois sabemos até onde vai
a dor da honra, que é diferente de tudo. Não é uma
dor material, é uma dor que marca a alma da gente.

a
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········--···---Neste instante, portanto, sabendo que V. Ex'- vive
um momento mu~o importante da sua vida pública,
quero dizer,.na singeleza das minhas palavras, que
V. ExA tem a minha solidariedade. E que Deus venha protegê-lo sempre na vida pública, para que tenha a grandeza de compreender os atos, quando
são atos fomentados exatamente na falsa verdade.
Era o que eu goataria de dizer com muito empenho,
e manifestar mais uma vez, independentemente do
apreço de vida pública, a minha amizade pessoal.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador Elcio Alvares.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que sejam breves nos apartes, uma
vez que o tempo do orador eatá terminando.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
desejo agradecer o aparte do Senador Elcio Alvares
e a manifestação de solidariÉldade antecipada que
S. Ex" teve em relação a mim, ainda no diã de ontem, quando me visitou no meu gabinete, e a outros
Senadores, inclusive o Senador Antonio Carlos Magalhães, que ontem me pediu que transferisse para
hoje este meu pronunciamento e que também manifestou a sua solidariedade antecipadamente.
Portanto, quero agradecer a S. Ex'-5 e a tantos
outros companheiros que foram ao meu gabinete
com a manifestação de apreço para com a minha
pessoa Sou mlito grato.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex~ um
aparte?
.
O SR. JADE R BARBALHO - Ouço V. Ex'- com
prazer.
O Sr. canos Bezerra.- Senador Jader Saibalho, gostaria de expressar a minha solidariedade e
da bancada de Mato Grosso, representada pelos
Senadores JCiiô Carripos e Jonas Pinheiro, e lembrar a esta Casa que não é a primeira vez que esse
jornal procede dessa maneira. Fui vítima de um procedimento semelhante a es5e por parte desse jornal,
só que não era uma senhora, mas um senhor, dez
dias antes da eleição de 1994, no sentido de inviabilizar a minha candidatura. Esse jornalista, sem me
ouvir, publicou uma matéria mentirosa, que me agredia violentamente e que foi, inclusive, rrtotivo de dissabor na minha posse aqui ~ o Presidente José Sarney e V. Ex« sabem disso, já que essa matéria foi republicada no dia de nossa posse, aqui; no Senado
da República V. Exª tem razão quando afirma que
temos que ter uma lei de imprensa mais enérgica,
para não permitir fatos dessa natureza; que jornalistas ajam como pistoleiros que recebem encomendas
para matar uma pessoa. V. Exll.comparou muito bem
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essa jornalista com um pistoleiro, que sai e mata
friamente as pessoas sem sequer lhes conhecer. E
o mais grave em nosso País é que há um conluio de
interesses entre os banqueiros, as grandes empresas e parte da imprensa nacional. Há menos de um
mês, um· dos jornais mais saudáveis do País, um
dos mais respeitáveis, associava-se a grupos financeiros e a grandes grupos empresariais; sócios de
fato. Tálvez isso possa comprometer a idoneidade
do jomal, no meu ponto de vista. E o que há neste
País é esta aliança que precisa ser desmontada. E
aí procurou transformar-se as vítimas em vilões,
como V. Exª colocou muito bem em seu pronunciamento. Portanto, Senador Jader Barbalho, nós que o
conhecemos de muitos anos e lutamos na mesma
trincheira por muitas e muitas vezes, acreditamos na
ilibação de V. Exi-, na seriedade com que exerce a
vida pública. Receba aqui a solidariedade minha e
de toda a bancada do Estado de Mato Grosso.
O SR. JADER BARBALHO - Senador, sou
muito agradecido pela manifestação de V. Exi-, e
agradeço também aos companheiros que integram a
bancada de Mato Grosso por esse gesto de solidariedade para comigo.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me V.
Ex'- um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Ouço o Senador
Ronaldo Cunha Uma
. O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Jader
Barbalho, fui ao seu gabinete para ievar-ltie ·a testemunho pessoal da minha solidaried8de, e me permita V. Exi- que eu leve à Casa o testemunho que me
comoveu ante a gravidade desse fato. No instante
em que o visitava. V. Exi- recebia um telefonema do
seu filho. Sentia no seu semblante o· quanto de dor
V. Exª acumulava. a sua dor própria e a dor do seu
próprio filho, indignado com a injustiça que se fazia
ao pai. E ali tive oportunidade de aumentar a minha
emoção ao dizer, relembrando um falo que todos conhecem na história, do _episódio de um sacerdote
que era vilipendiado, agredido, insultado e que um
dia, já desesperadQ-ante todos os insullos, foi procurado pelo seu agressor, aquele que havia estraçalhado a sua honra, destruido a sua própria vida interior. E o agressor ia ao sacerdote para pedir perdão,
reconhecendo que tudo aquilo que dissera e proclamara aos quatro ventos não era verdade, era injúria.
era calúnia, era difamação e agressão a sua honra,
e pedia ao sacerdote, como homem virtuoso e representante de Deus, que o perdoasse. Todos sabem
dessa his1ória. E o sacerdote disse: perdOo, mas
você tem que pagar. Há uma penitência para isso,
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há uma reparação que se impõe para isso. Você vai
,ao alto da igreja, na torre, leva penas, muitas penas,
solte-as uma por uma, depois desça e recolha as
penas. Se você fizer isso, você recompõe a minha
honra É isso, Senador. Nélson Hungria dizia que
para o Direito o maior bem é o bem da vida, mas na
vida o maior bem é o bem da honra. Depois que se
estraçalha. que se ofende, que se denigre e que se
despedaça, depois que - como disse o Senador Elcio Alvares - se sente a dor da honra, nada mais a
repara. nada mais a recompõe, nada mais a reconstrói, a não ser o conforto da confiança dos amigos,
dos contidadãos, daqueles que convivem com a
pessoa atingida. V. Ex'-, neste instante, assim como
recebeu do seu filho o testemunho de solidariedade,
recebe manifestações solidárias de seus pares. Mas
recebe também o testemunho da Nação inteira, pelo
trabalho que desenvolve nesta Casa, com altivez e
coragem. Homem do Norte, que vai para a chuva como. V. Exi- disse -. não vai desistir em tunção de
uma tempestade. Sua altivez, seu caráter indõmito,
sua força o conduzirá erguidamente à frente, com o
testemunho e o respeito dos seus pares e dos seus
concidadãos. Esta mensagem não é só minha, mas
de toda a bancada da Paraíba por inteiro.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado.
austre Senador.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos
Srs. Senadores que sejam breves nos apartes, uma
vez que o tempo do orador está esgotado e a Mesa
deseja manter a mesma posição que tem mantido
sempre de cumpridora do Regimenlo.
O SR. JADER BARBALHO - Quero agradecer
a V. Exi-, Senador Ronaldo Cunha Uma, esse testemunho de apreço, de amizade, de solidariedade, e à
bancada da Pai'Siba
Em relação à questão da honra. Sr. Presidente,
lembro-me- e não vou declinar o nome - mas record<Hne bem, eu era Ministro e estava em companhia
do Ministro lris Rezende e do Ministro da Justiça no
Aeroporto Internacional de BrasRia, e comentávamos a respeito dessa questão, dos processos relativos à restauração da honra O então Ministro lris
Rezende nos dizia que, em havendo passado pelo
Governo de Goiás, havia movido mais de vinte pro-.
cessas e não conseguira resposta de nenhum deles.
O Ministro em tom, evidentemente de brincadeira,
disse que a questão da honra só se resolve com o
rebenque. Eu então respondi ao Ministro: que a imprensa não ouça que o Ministro da Justiça diga que
a questão de honra se resolve com o rebenque.
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Lamentavelmente, Sr. Presidente, bater-se às
gortas da Justiça. a resposta é quase nenhuma, com .
todo o apreço que tenho ao Poder Judiciário do meu
País. Os prazos prescrevem, a legislação é frouxa e
não se consegue absolutamente nada.
-Não pretendo, Sr. Presidente - quem sou eu? usar do rebenque, muito menos contra o poderoso O
Estado de S. Paulo. Não me anima a empreitada.
O Sr. Fernando Bezerra - Permite-me V. Ex~
um aparte, Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO - Concedo o aparte ao Senador Fernando Bezerra, posteriormente ao
Senador Ramez Tebet e ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Fernando Bezerra - Nobre Senador .;ader Barbalho, diferentemente da maioria dos Senadores que fazem esta casa, vivencio a minha primeira experiência pariamentar. Quero dizer, com
muito orgulho, que tem sido para mim uma lição de
vida, uma agradável surpresa, diferentemente daquilo que muitas vezes encontrei na mídia nacional. E
encontro em V. Exª, como lfder do meu partido, o
verdadeiro exemplo de um patriota, de ·um homem
plillico que se preocupa com o futuro do País e
exerce a liderança nesta Casa com competência,
com dignidade, com honra, com inteligência Somente hoje, ao aqui chegar, tomei conhecimento da
injusta agressão que o Jornal O Estado de S. Paulo
fez a V. Exll. Quero, em meu nome pessoal, prestarlhe a minha solidariedade e, em nome dos meus
companheiros do PMDB do Rio Grande do Norte, dizer que todos nós estamos solidários com V. Exª e
indignados com a agressão de que V. Exll é vítima.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Ser.sdor Fernando Bezerra, pela solidariedade.
O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex"- um
aparte?
O SR. JADER BARBALHO- Concedo o aparte a v. Exª.
O Sr. Ramez Tebet- Senador Jader Barbalho,
positivamente - V. Exª pode acreditar - não é só o
sentimento da amizade que me une a V. Ex"- que faz
com que eu me manifeste neste instante. Mais do
que o sentimento de amizade, move-me um outro
sentimento: o de justiça. Uder Jader Bartlalho, não
conheço outra atividade que não a atividade política
que retroceda tanto no tempo. E V. Ex"-, que tem
uma vida plillica de muitos e muitos anos dedicada
ao seu Estado e ao seu País, está sendo vítima de
uma acusação de mais de uma década. Senador Jader Barbalho, lembro-me de um escritor francês que
disse que da calúnia sempre fica alguma coisa. Mas
também sei que a vida pública de V. Ex"- suplantará
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aqtilo que, por acaso, possa ficar da acusação de
que está sendo vítima. Todos nós, que somos seus
liderados no PMDB e que, dentro do partido, ousamos divergir de V. Ex" e até mesmo de atitudes tomadas aqui dentro do Senado da República, o conhecemos e sabemos de sua conduta retilínea. Neste momento, quero dar-lhe a minha modesta e humilde solidariedade e ílizer que realmente sei o
quanto representa o poderio da mídia, do quanto ela
é capaz. Porém, quero também fazer justiça aqui.
Ontem, quando ouvi a notícia, repelida em um dos
canais de televisão, a respeito do assunto que leva
V. Exll a falar da tribuna, ouvi do jornalista Boris Casoy aquilo que todos gostaríamos que acontecesse,
isto é, que ninguém seja julgado por precipitação e
muito menos por antecipação: Sabemos da sua conduta retilínea e ela, passada, presente ou futura, haverá, por certo, de abafar qualquer resquício que
possa ficar de uma acusação de décadas que V. Exª
está sofrendo nesta hora e neste momento.• Queria
pedir permissão a V. Ex.. e ao Presidente, que toca a
campainha, para dizer que o Senado hoje estâ sendo brindado. Estâ aqui um homem que honrou o Senado da República com a sua cultura e combatividade e que hoje, quando estamos clamando por
justiça, empresta o seu talento e a sua cultura ao órgão mâximo do Poder Judiciário neste Pafs. Tratase do ex-senador e hoje Ministro Paulo Sro$Sard, a
quem quero tnbutar aqui também a minha homenagem neste momento.
O SR. JADER BARBALHO - Agradeço a manifestação de V. Exll.
Quero também ressaltar o registro que de fato
o jornalista Boris Casoy fez, ontem, no noticiário dizendo que não era justo fazer-se um tipo de imprensa onde se ouve um lado e não se dá a oportunidade para o contraditório.
E quero juntar-me às homenagens que V. Exª
faz pela presença do ex-senador, ex-Ministro da
Justiça e Ministro do Supremo Tribunal Federal, esta
grande figura de homem público que honra o nosso
País que é o MinistrQ Paulo Brossa,rd.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Exª um
aparte?

O SR. JADER BARBALHO - Com muita alegria, ouço o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Meu prezado líder, as
manifestações feitas aqui ao firme pronunciamento
de V. ExO. são claras. O seu discurso, o seu pronunciamento foi muito incisivo. Mas preocupa-me - permita-me V. Exll - o seguinte fato: saíram as notícias
no jornal, sai o pronunciamento de V. Ex.., saem os
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nossos apartes e terminou o assunto. Como disse o
nobre líder, hoje aconteceu com V. Ex•. V. Ex•, com
um discurso, respondeu. Mas e o que aconteceu
com aquelas famílias acusadas injustamente com
relação à escola? E o que acontece por ai? Fica
como .fica. Creio que poderfamos aproveitar o momento que estamos vivendo para aprofundarmos
este debate. Ele é difícil, ele é complicado, ele é absolutamente complexo. Na verdade, nunca se chega
a nenhuma conclusão. Mas alguma coisa poderia
ser feita. Alguma coisa deveria ser feita. Não pode
acontecer! Hoje foi com V. Exª-, outro dia foi com outro Senador. Já aconteceu o mesmo com vários Senadores. Periodicamente isso tem acontecido e em
nada tem resultado. E é esta - volto a dizer - a desgraça que existe no Brasil: a impunidade. O jornal
publica mentira hoje e a verdade amanhã. Isso tira a
credibilidade da imprensa. Se num momento a imprensa faz uma afirmativa absolutamente inverídica
e mentirosa e no outro dia faz uma afirmativa absolutamente verídica e verdadeira, tudo é zero. Não vai
ninguém para a cadeia, não acontece nada O banqueiro continua banqueiro. Nada acontece. É por
isso que no Brasil nivela-se a classe política por baixo. Nivela-se a classe política por baixo exatamente
porque o que é sério ou o que não é sério vira manchete. E .nem um e nem outro resulta em cadeia ou
em multa. E a imprensa pode publicar a verdade ou
a menti:a, e nada acontece com ela. Não sei, mas
creio, Sr. Presidente José Samey, que pelo menos
tentar é necessário. Por exemplo, em cima do que
está acontecendo com V. Exª-, poderfamos designar
uma comissão para ir à sede de O Estado de S.
Paulo, perguntar o que houve, verificar o que houve
com o Banco Central e solicitar que se publique, em
wna página do mesmo tamanho, ou duas páginas
como parece ser o caso, uma notícia fazendo as devidas correções. Se é verdade, vamos verificar e
comprovar que é verdade, e vamos debater. Se é
mentira, vamos lá ouvir as desculpas e as explicações de que houve um equívoco aqui, houve um equívoco ali, houve um equívoco lá. Isso é o mínimo que
poderíamos fazer-com relação ao homem público.
Disse bem o nosso Senador pela Paraíba e poeta:
'"é como as penas, recolher não se consegue•. É
verdade. Mas, mesmo sendo como as penas que,
em se lançando a calúnia, não se recolhem mais,
pelo menos, se se der um espaço semelhante para
contraditar, o grosso fica esclarecido. Isto não pode:
duas páginas de jornal dizendo uma coisa, um brilhante pronunciamento dizendo outra e a imensa população brasileira no meio. V. Exi é carimbado no rol

dos culpados e fica por isso. Amanhã, serei eu; depois, será outro. O grave é que isso. é responsável
pelo que se chama impunidade. Como nenhum banqueiro ou nenhum grande político vai para a cadeia,
para o povo, somos todos iguais. Volto a repetir o
que tenho dito: no futebol, quem jogo bem, joga
bem, quem joga mal, joga mal. Na poesia, quem é
um grande poeta - o Dr. José Samey é um grande
poeta -, é um grande poeta; o Pedro Simon não é
poeta, não vale nada. Agora, em política, não dá
para dizer quem é bom e quem é ruim. Por quê?
Porque não se prova. Fala-se dos bons ou dos maus
exemplos. É sempre a mesma coisa. Por que, então,
não tentamos uma solução? EStá aqui um caso concreto. São duas páginas de jornal. O Banco Central
escreve uma carta dizendo que não há nada; o líder
do nosso partido diz que não há Que se utilize duas
páginas para esclarecer. Penso que o Presidente do
Senac!o Federal pode dirigir-se a S. Si, o Diretor do
jornal O Estado de S. Paulo, e solicitar um espaço
igual para esclarecer a matéria, pois se trata de um
líder do Governo, ex-Governador por duas vezes e
ex-Ministro. A título de dar uma continuidade ao feliz
e oportuno discurso de V. Ex'!, apresento-lhe esta
sugestão.
O SR. JADER BARBALHO- Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Pedro Simon, mas creio que
esta questão extrapola o Senado.
V. Exª se refere ao privilégio que nós, Senadores, poderíamos ter da interferência política proveniente "do Presidente do Senado, como Instituição.
Irei mais longe. É necessário que o Congresso Nacional tenha coragem de fazer uma nova lei de imprensa. O Parlamento pode a!é ser duramente críticado durante uma semana por votar uma lei que, efetivamente, permita à illllrensa investigar o que queira,
mas que a responsabilize quando cometer leviandade.
Seria uma semana de alaques, mas bastaria.
Sr. Presidente, há conveniências daqui, outras
de lá; medos daqui, outros de lá. Infelizmente, a lei
não sai. Dessa forma, um apanha num dia, outro
após. E mais: apanham os que não têm - como as
pessoas desta pequena escola - mandato para defender, os que não têm possibilidade de contratar
advogado. Esses continuarão apanhando. Portanto,
é necessária LIT12 lei de inprensa que não só possa
defender os políticos e parlamentares, mas que proteja
a sociedade como um lodo. QJe, efetivamente, o direito da illllrensa de informar seja mantido, mas que se
obrigue a haver responsabilidade e reparaç!lo.
O Sr. Onofre Quinan - Permite-me V. Exª um
aparte?
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O SR. JADER BARBALHO- Ouço com prazer
o nobre Senador Onofre Quinan.
O Sr. Onofre Quinan - Meu prezado companheiro, Senador Jader Barbalho. Em meu nome, em
nome do companheiro lris Rezende, que não está
presente, e do Senador Mauro Miranda, quero manifestar o nosso apoio e solidariedade neste processo
que, para qualquer homem público, seria um dos
piores desgastes que poderia haver. Eu e V. Exil militamos na mesma linha política durante 30 anos.
Conheço V. Ex"' sobejamente e sei que não merece
esse tratamento, como também outros companheiros aqui que já foram vítimas da imprensa irresponsável. Sabemos que existe a imprensa responsável e
a imprensa irresponsável, e penso que chegou o momento de dizer um basta a essa irresponsabilidade.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador Onofre Quinan, pela manifestação de solidariedade e dos Srs. Senadores Mauro Miranda e
lris Rezende.
O Sr. Renan Calheiros - Permite-me V. Exli.
um aparte?
O SR. JADER BARBALHO- Ouço com prazer
o nobre Senador Renan Calheiros.
O Sr. Renan Calheiros " Meu caro lfder Jader
Barbalho, o silêncio respeitoso com que o Senado o
ouviu indica que é chegado o momento de fazermos
estancar a maneira como homens públicos como V.
Ex'-, honrados, são covardemente agredidos e exposllls. Essa trapalhada a mais, meu caro lfder, objetiva, sem dÍJVida alguma, intimidar V. Exil, a bancada que V. Ex" dignamente conduz no Senado Federal e, por conseqüência, intimidar o Senado Federal.
V. Exil tem, portanto, a minha solidariedade, a solidariedade da bancada de Alagoas, do Senador Teotonio Vilela Alho e do Senador Guilherme Palmeira.
O seu pronunciamento é verdadeiro, irretorquível. V.
Exª tem o nosso apoio para que possa continuar a
rechaçá-lo dignamente, como vem fazendo neste
momento. Não dá mais, meu caro lfder, para ~
vessar desta forma, como disse, este corredor polonês.
·
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador Renan Calheiros, pela manifestação que V.
Exil faz, e aos companheiros de Alagoas.
O Sr. Gilberto Miranda - Permite-me V. Exi.
um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Ouço o Senador
Gilberto Miranda.
O Sr. Gilberto Miranda - Senador Jader Barbalho, receba o meu apoio e, tenho certeza, de tod!i
a bancada do PMDB, que V. Exª bem lidera, pelo
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valor, pela coragem, Aão que demonstra hoje, mas
que demonstrou quando tínhamos o País em plena
ditadura. V. Exª, que não tinha medo naquela época,
não vai ter medo hoje da imprensa. Há poucas semanas, passei pela mesma situação em que V. Exll
se encontra. Processar a imprensa é perda de tempo. O Presidente da República, que consegue abafar uma CPI, solicitou, há quinze dias, aos seus lfderes e a todos os líderes que apoiavam o Governo
que dessem um basta na imprensa e que houvesse
urgência para a matéria, para o projeto de lei que já
foi aprovado no Senado e que está f:lormitando na
Câmara Federal. Todos os líderes assinaram, e foi
dada urgência em plenário. Sabe o que aconteceu,
nobre líder? Uma semana depois, os donos da imprensa nacional vieram a Brasília, fizeram uma reunião no Palácio do Planalto, e todos os líderes retiraram a urgência. E me dizia um dos líderes: "Você
acha que sou louco de enfrentar a impreosa? Eu
não. Tenho loucura para outras coisas, ~ para
esse tipo não tenho". É lamentável que hoje~ na Comissão de Assuntos Econômicos, quando fiz a última pergunta aos díretores e ao Presidente da
KPMG, sobre se se tinha instalado no Banco Nacional uma quadrilha para assaltar o País em aproximadamente R$6 bilhões, foi-nos respondido que sim,
no sentido de que muitas pessoas contribuíram em
parte para que aquela fraude acontecesse. No entanto, não vi em nel)hum jornal, dado o poder dos
bancos, como V. Exil bem colocou, na primeira página do Estadao ou de qualquer jornal, a manchete:
"Quadrilha do Banco Nacional assalta a Nação, enquanto morre-se por água contaminada na hemodiálise, em caruaru•. Tenho certeza de que V. Exil continua tendo o apoio e o respeito, não só do PMDB,
mas de toda esta Casa, como demonstraram os
apartes.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eminente
líder, peço que V. Exll ajude a Mesa e colabore para
que a Presidência seja coerente e não seja acusada
de que tenha sido condescendente com o líder do
seu partido.
O Sr. Valmlr Campelo - Permite-me v. Exª um.
aparte?
..
O SR. JADER BARBALHO - Concedo o aparte ao nobre Senador Valmir Carnpelo.
O Sr. Valmlr Campelo - Sr. Presidente, serei
bréve. Gostaria de falar em meu nome e em nome
da Liderança do PTB. Nobre Senador Jader Barbalho, nem mesmo o diScurso verdadeiro e convincen-
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te de V. Ex" irá apagar o estrago. E não digo estrago
político, pois V. Ex" nãp precisa disso, porque tem
em seu Estado, o Pará, um trabalho realizado com
firmeza. segurança e honestidade; tem também o reconhecimento do seu povo, que já o elegeu por mais
de duas vezes ao governo. Mas digo o estrago moral, não somente de V. Ex.., mas, principalmente, de
sua família. V. Ex~ foi acusado injustamente, e quem
mais sofre com isso são seus filhos adolescentes, é
toda a sua famfiia, nobre Senador. Conheço pouco
V. Exª. Trabalho a seu lado há pouco mais de um
ano, mas já é o suficiente para se conhecer o homem de bem, o caráter, a honestidade, a amizade, a
sinceridade e, sobretudo, a leáldade. V. Exll. continua
tendo o meu afeto e a ninha admiração.
. O SR. JADER BARBALHO - Muito -obrigado,
nobre Senador Valmir Campelo, pela manifestaÇão·
de V. Ex".
O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Ex"'
um aparte?
O SR. JADE R BARBALHO- OUQO o Senador
Sebastião Rocha. com muito prazer.
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Jader Barbalho, percebo sinceramente o que V. Ex" está sen-.
tido neste momento, pois já ft.i vítima. várias vezes,
de matérias caluniosas na imprensa. Fui o primeiro
político do Amapá a receber uma indenização por
danos morais de um jornal, exatamente por entender·
que, nesses momentos, devemos enfrentar a imprensa e tentar repor a verdade, quando nossa hon"
ra é colocada sob dúvidas. Agora mesmo, deverei
impetrar uma açao contra o jornal o. Liberal, do EstaâoâoParã-;que tamoem pi.J)JiCOu matéria liiiierlrli•
ca a meu respeito. Tomarei as providências cabfvels. Faço coro a V. Ex" e apóio plenamente a sua.
busca pela agilização da votação da lei de lmpren-·
sa no Congresso Nacional. Fiz esse apelo também
quando denunciei a matéria caluniosá de O Liberal.
e reforço aqui essa reivindicação de V. Ex... Faço
isso, inclusive, em nome da Banceda do PDT. Esperamos que, de fato; o Congresso possa votar essa
lei, para que, da imprensa, também seja cobrado
responsabilidade e não apenas lhe seja dada a liberdade que ela sempre questiona e que tem. Solidarizo-me, pois, com V. Ex" e agradeço pelo aparte.
O SR. JADER BARBALHO -Agradeço, Senador Sebastião Rocha, a solidariedade de V. Ex"-.
O Sr. Roberto Requlao - Senador Jader Barbalho, concade-me V. Ex" um aparte?
O SR. JADE R BARBALHO - OUQO V. Ex"- com
prazer.
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O Sr. Roberto Requlao - Senador Jader Barbalho, não resta a menor dúvida de que V. Ex•, neste momento, é objeto de uma conhecida manobra diversionista. Como no teatro grego, os jornais são o
palco, os jornalistas são os atores, mas, atrás disso
tudo, o deus ex machina manobra os cordéis e esCreve o script Não há a menor dúvida de que o
Congresso Nacional tem sido atacado para desviar a
atenção da opinião pública e dirigir a mídia num sentido diverso do grande escândalo financeiro que vivemos, do Proer, do desfalque dos bancos e de tudo
isso que foi objeto de uma saudável tentativa frustrada de organizar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. No momento em que coloco a minha solidariedade atiVa e combatente à disposição de V. Ex",
gostaria de chamar a atenção para outro fato: ao
mesmo tempo em que tudo isso acontecia, colocouse para discussão no Congresso Nacional, como
manobra diversionista de origem conhecida, .a reeleição. E o Pais passa a discutir coisas absolUtamente
sem importânCia, questões adjetivas, quando o grande problema. qual seja, o da corrupção do Sistema
Financeiro, é tirado de foco. v.. Ex" está sendo alvo
de uma manobra extraordinariamente bem urdida e
esse deus ex machlna, o deus atrás do palco,
como o deus dos espetáculos gregos, é um deus conhecido. ·
·
O SR. JADER BARBALHO- Senador Roberto
Requião, agradeço a manifestação de solidariedéide
de V.. Exót.e c:On5idero que de .fafQ .é muito preocupante, pois, .nCI momento em que esses escândalos
estão aí, trata-se_de questões, como há pouco falei,
. em:reia:çãoao-senaoo;~tentanooâenegffr é inümiâar
esta Casa. ·
O Sr. Sérgio Machado- Permite-me V. Exª
um aparte? ·
··· ·
·
O SR. JADER BARBALHO- ÜUQO V. Ex• com
prazer.
.O Sr. Sérgio Machado- Senador Jader Barbalho, como tive o privilégio de conviver com V. Ex"
nestes últimos dois anos aqui no Senado, pude ver a
coragem e a garra do homem que construiu-ti vida
andando e abrindo estradas diante de dificuldades.
Tenho certeza de que todo homem que tem honra
fica indignado quando é acusado injustamente. E foi
isso que V. Ex" demonstrou aqui com todas as letras, mostrando o que fez, o que fará e que não tem
medo de nada. Trago aqui a solidariedade do Bancada do PSDB a V. Exa e à sua famflia, pois sei
como dói a injustiça.
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O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador Sérgio Machado. Gostaria de agradecer as
.manifestações de V. Exªs.
Penso que, nesta questão sobre a qual estamos discutindo, esse episódio ocorrido comigo é
menor, pois hoje sou eu, amanhã será outro, dentro
ou fora desta Casa
Insisto em que é necessário tratar deste asslllto com responsabilidade, pemútindo à imprensa
cumprir seu papel importante na sociedade, mas
não permitir que seja instrumento de injustiça neste
País.
·
O Sr Pedro Piva- V. EP me permite um aparte, nobre Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO - Pois não, nobre
Senador Pedro Piva
O Sr. Pedro Piva - Senador Jader Barbalho,
tenho o privilégio de ser seu companheiro aqui no
Senado. Tomei-me há pouco tempo seu amigo e admirador. Ouvi a manifestação de todos os Srs. Senadores a respeito da provocação sobre V. EP. Gostaria de dizer a V. EP, Senador, que ninguém passa
pela vida impunemente. E ninguém perdoa o sucesso. V. EP é um homem de sucesso. Foi Deputado,
Senador, Governador e Ministro por duas vezes. Foi
sempre vitorioso em sua vida politica e tem uma
vida pessoal, com seus filhos e sua ramma. inteiramente organizada Senador Jadet Barbalho, não tenho mais nada a dizer além do que já foi dito. V. Ex",
hoje, passa por· um dia difícil, mas que seFásuperado, certamente, através da.solidariedade que ora recebe dos seus amigos e de seus companheiros.
Quero deixar, em meu nome pessoal e em nome do
meu Estado, atendendo ao pedido do Sr. Presidente
para que seja breve, um grande abraço. Felicidades,
Senador. Vá em frente! Estamos com .V. EPI
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
meu companheiro, Senador Pedro Piva Aliás, V.
Ex" foi daqueles que, desde ontem. já se manifestavam. mesmo antes de o\JVÕr aquilo que pode ser
considerado a minha versão, apesar dos falos aqui
apresentados. Quero agradecer mais este manifestação de V. Ex". ·
O Sr. José lgnáclo - Permite-me V. Ex" um
aparte?
..
O SR. JADER BARBALHO -Ouço o'·~nador
José lgnácio.
•,
O Sr. José lgmicio - Senador Jader Barbalho,
penso que o silêncio com que o Plenário da
ouviu V. Ex" e os apartes que lhe foram dados por
quase todos os Srs. Senadores são bem eloqOentes
para dizer da sintonia que o Senado tem com V. Ex"

casa
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em face desse episódio. V. Exª sabe que esses fatos não acontecem gratuitamente. Percebo que há
uma espécie de orquestração. Tenho a impressão
de que isso já vai sendo notado, não como episódios
isolados; eles têm uma certa ligação entre si. Evidentemente, quero proclamar isso muito claramente.
Não vejo como seja possível que uma autoridade
governamental, a partir da cúpula do Governo, quer
dizer, o Presidente Fernando Henrique, o Presidente
do Banco Central, que eles realmente estejam integrando um esforço no sentido de orquestração contra quem quer que seja, contra uma instituição ou
contra sàus integrantes. Mas vejo que alguma coisa
há. Tem-se utilizado a imprensa, jornalistas às vezes
até bem intencionados, para, por trás deles, essas figuras sempre agirem de uma maneira muito parecida, isso em revistas, em jornais. Estou percebendo
isso muito claramente. São aquelas figuras, homens-<:ebola. que não têm caroço. InclusivE! eles fogem do desmascaramento, porque têm medo de serem encontrados. Mas uma hora vão aparecer. Vejo
impressões digitais de algumas figuras, percebo que
isso não é gratuito. Quero dizer que me solidarizo
com Ex". Sei da combatividade com que V. Ex• se
entrega às suas lutas. Certamente isso gerou múto
antagonismo. V. Ex" é um homem ardoroso, determinado, disputa suas causas com múta determinação, tem espírito plblico e certamente é um homem
que age com correção. Quero, nesta oportunidade,
dizer da minha solidariedade a V. Exª. Sei o quanto
é duro um golpe desse. Alguém dizia que a dor moral não mata, mas anestesia as pessoas. Ponha
num homero..sofrido uma dor moral. t como estar
contra uma procissão: ele vai esbarrando como se
fosse um vegetal contra as outras pessoas que vêm
em sentido contrário. Quer dizer, a dor morat não
mata, mas anestesia as pessoas. Tenho a consciência de que esse. refrigério, esse reconforto que lhe é
dado pelo Plenârio da Casa certamente vai ajudá-lo
e múto a amenizar seu sofrimento numa hora dessa
e certamente seu próprio ânimo de homem vencedor
de tantas lutas que vai levá.Jo a pináculos mais altos. Tenho a consciência de que esse conjunto de
fatores vai ajudá-lo a superar os obstáculos de agora e os vindouros. Sua vida plblica, como disse
bem, é um corredor polonês, como é a de todos nós,
e certamente vamos sair lá na frente vitoriosos porque lutamos o lliim Combate.

v.

O SR. JADER BARBALHO- Senador José lgnácio, so!Hhe múto grato pelas referências de V.
Ex" e dos colegas, que me sensibilizam múto e me
reconfortam.
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Ouço o Senador José Alves.
.,
O Sr. José Alves - Quero deixar consignada
ao nobre Senador Jader Barbalho, combativo Líder
do PMDB nesta Casa, a minha irrestrita solidariedade e parabenizar V. Ex• pela clareza da análise que
realiza nesta Casa
O SR. JADER BARBALHO - Mu~o obrigado,
Senador, pela manifestação de solidariedade de V.

Ex".
Ouço o Senador Gasildo Maldaner e, por último, o Senador Carlos Wilson.
O Sr. Casildo Maldaner - No momento, Senador Jader Barbai ho, nosso Líder, em que a Casa se
solidariza com V. Exª, quero aprove~ para trazerlhe a solidariedade do nosso Partido em nível nacional. Uso aqui as expressões do nosso 12 Vire-Presidente do Partido Executivo Nacional, Deputado Federal Marcelo Barbieri, que aqui veio em sl.bstituição
ao nosso Presidente, Paes de Andrade, que se encontra no exterior, representando, então, com isso, a
Executiva Nacional do Partido., Está aqui também o
nosso 22. Vice-Presidente, Senador Ronaldo Cunha
Lima, e eu também faço parte também da Executiva
do PMDB. Neste momento, do Oiapoque ao Chuí,
entre o Oceano AUãntico e a fronteira com os países
do ocidente, todos nós, irmanados a V. Ex<, que é
nosso Líder, de coração, Senador Jader Barbalho,
trazemos n~ solidariedade. E é aquilo que V. Ex'l
dizia: saiu do Norte com os pés no chão, enfrentando chuvas e tempestades. Meu pai me disse uma
vez, em momentos difíceis que passei em meu Estado, Santa Catarina: "Meu filho," - ele disse mais de
uma vez - •você não nasceu em no~ de trovoada
para andar assustado". Acr~ que V. Ex< também,
por isso, siga em frente!
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador Casildo Maldaner, por sua manifestação.
Incorporo isso na presença do Deputado Barbieri,
deixo meus agradecimentos pela solidariedade nacional do Partido.
O Sr. Carlos Wilson - Senador Jader Barbalho, V. Ex" me concede um aparte?
O SR. JADER BARBALHO- Ouço V. ExA.
O Sr. Carlos Wilson - Senador Jader Barbalho, confesso que não precisava ouvir nenhuma explicação de V. Ex". TIVe o privilégio e a sorte de conviver com um dos mais combativos Parlamentares,
como Deputado Federal, numa época dura, a da repressão, da d~dura, e o Deputado Jader Barball:lo
sempre foi um referencial de honestidade, de cerração, de combatividade, de amizade para com seus
companheiros. Nesta tarde isso aqui se repete no
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Senado, e, praticamente, por unanimidade,
Ex"
recebe o conforto dos seus Pares. Isso não é de se
estranhar para quem o conhece, para quem acompanha sua luta Por isso trago também em meu
nome, de um velho admirador, a minha solidariedade ao velho e grande companheiro Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO - Senador Carlos
Wilson, meu agradecimento. Quero dizer a V. Ex<
que é um privilégio conviver, ter a sua amizade e ser
testemunha também da carreira que V. Ex< fez no
Congresso e no Executivo.
O Sr. Totó Cavalcante -SenadOr Jader Barbalho, V. Ex• me concede um aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Ouço o Senador
Totó Cavalcante.
Sr. Presidente, antes de encerrar o meu pronunciamento também quero conceder a palavra ao
Senador José Fogaça que, aliás, penso, é o autor do
projeto relativo à Lei de Imprensa
.
O Sr. Totó Cavalcante- Senador Jader Barbalho, gostaria apenas de me solidarizar com V. Ex<,
tendo em vista que, deSde adolescente, aqui representando um Estado vizinho ao seu, o Estado de Tocantins, tenho acompanhado a sua luta e a ·sua
hombridade politica. Nós, que convivemos com V.
Ex< no Pará; combatendo a mafe~ e desbravando a
Amazônia, cantada e decantada por todos os sulistas, queremos dizer-lhe que a vida p(bfica,do homem está exposta a esses acontecimentos. Senador
Jader Barbalho, quero neste momento lembraraquela história do piloto da última guerra mundial,
que voava até o campo de concentração inimigo e,
de repente, percebia que algo corroía a tela do
avião, o que o levaria ao perigo. Ele pensou em voltar para acabar com aquele barulho, mas percebeu
que se tratava de um rato. Assim, procurou voar
mais alto, foi ao campo de concentração inimigo
para atacá-lo e voltou. A moral da história é a seguinte: voando mais alto, como V. Exa, é que haveremos de proporcionar a este País a verdadeira democracia; os ratos não resistem a grandes alturas,
conforme V. Ex< declarou em seu pronunciamento
nesta tarde. Muito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO - Muito obrigado,
Senador, pelas manifestações de solidariedade de
V. Ex'l, que inicia uma convivência que, sei, será
proveitosa para o Senado e para o Estado que V.
Ex< representa nesta Casa
Ouço, antes de encerrar, o aparte do Senador
José Fogaça.
'.·
O Sr. José Fogaça - Senador, antes quero fazer um reparo que é de justiça e de necessidade. O
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autor e propositor da Lei de Imprensa nesta Casa é
o Senador Josaphat Marinho. Eu fui apenas o Relator e, portanto, autor do substitutivo que acabou sendo aprovado no Senado. Justamente por isto, porque me dediquei a essa tarefa com muito denodo e
muita insistência pessoal, parece-me que o episódio
que está sendo vivido por V. Exª talvez seja daqueles males que podem vir para bem. Ou seja, deve-se
tirar dessa situação um ensinamento, uma lição
exemplar que produza eficazmente resultados concretos na ação parlamentar do Senado e da Câmara. A Câmara está com o projeto de Lei de Imprensa
hã alguns anos. Veja que o jornal traz acusações
contra V. Exª que são frontais, detalhadas e, como
disse V. Exª, recolhidas de 12 anos atrás. O que
pode fazer V. Exª, mediante instrumentos legais hoje
existentes, para provar a sua inocência? Há uma Lei
de ·Imprensa, Senador Jader Barbalho, datada de
1967, que conta com instrumentos que são até pesados: reclusão, prisão de autores que agem de máfé, prisão por calúnia, difamação e até por injúria
Essa lei, que tem mais de 25 anos, é absolutamente
ineficaz, inoperante. Nesses 25 anos, não há um só
jornalista, não há um só dono do jornal que tenha
ido para a cadeia por causa de um ato delituoso.
Longe de mim querer que alguém vá para a cadeia,
o .que estou querendo mostrar é que uma lei com
esse tipo de punição é ineficaz. Existe a lei, ela é severa. Centenas de processos contra jornalistas· foram promovidos; verdadeira ou não verdadeira, a
matéria ou o jornalista que acusa, denuncia, calunia
quem quer que seja, não sofre qualquer pu:~ição, o
resultado é sempre o mesmo: é nulo, é nada Neste
momento, se contasse V. Ex" com uma Lei de Imprensa eficaz, eu não tenho nenhuma dúvida de que
V. Ex" faria valer, por meio da justiça, o que está fazendo valer aqui da tribuna do Senado, ou seja, produzindo a confiança dos seus colegas, porque suas
palavras são capazes de produzir esse sentimento
de solidariedade. Há dois inimigos da Lei de Imprensa, o primeiro g_rupo é formado pelos idiotas da truculência, aqueles que dizem que querem ver jornalista na cadeia, porque essa Lei de Imprensa, como
nenhuma outra, não vai botar nenhum jornalista na
cadeia, porque os juízes não põem jornalista na cadeia, condenado ou não condenado. Não há exemplos, Senador. Alguém pode trazer exemplos de prisão de jornalista, mas resultante da aplicação da lei
de segurança do regime militar, mas não da Lei de
Imprensa Há um outro tipo de inimigo da Lei de Imprensa: o oportunista da impunidade. V. Ex" vai ver
jornalistas importantes dizerem que eles não podem
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receber um tratamento especial, que é preciso haver
contra eles a punição. de privação de liberdade, a ·
punição de se ir para a cadeia como qualquer outro
cidadão. Por que essa afirmativa é um oportunismo,
é um desejo de impunidade? Porque eles sabem
que pena dessa ordem os juízes não aplicam contra
jornalista Não há um exemplo, na história recente
dos 25 anos do Brasil, de um jornalista que tenha
sido colocado atrás das grades pela prática de calúnia, difamação ou de injúria. No momento em que V.
Ex" se indigna e traz um depoimento que a todos
está comovendo, tenho a impressão de que a lição
que precisa ficar é que não podemos ser nem os
idiotas da truculência, que querem punir de uma maneira que não conseguem punir, nem os oportunistas da impunidade que dizem que querem para si
uma lei muito dura justamente para que essa lei não
exista. Queremos apenas uma Lei de Imprensa que
multe•. porque esse tipo de punição dói muitó no bolso. Ao fazermos isso, vamos verificar que não se repetem esses crimes quando praticados criminosa ou
delituosamente. Quero aqui me juntar a essa observação feita por todos: a justiça vem com uma lei eficaz. Obrigado.
O SR. JADER BARBALHO -Agradeço o aparte de V. Ex", Senador José Fogaça. Perdoe-me a incorreção de haver subtraído a autoria do Senador
Josaphat Marinho, um dos Senadores de maior e reconhecido brilho intelectual e de grande experiência
política neste País. É que participando desta nova
Legislatura, tenho tido dificuldades que V. Exª me
ajuda a esciarecer.
No caso, alegra-me que tenha sido o Senador
Josaphat Marinho o Relator e V. Exª o Relator com o
substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Jader Barbalho, peço a V. Exª encerre o seu discurso.
O Sr. Artur da Távola - V. Ex" concede-me um
aparte?
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
vou encerrar, mas não gostaria de fazê-lo sem ouvir
o aparte do Senador Artur da Távola que, aliás, é
homem ligado à imprensa
O Sr. Artur da Távola - Muito obrigado, Sr.
Presidente, à concessão do tempo. Senador, Jader
Barbalho, a Casa hoje parou para ouvi-lo, fenômeno
raro neste plenário após as votações de cada sessão, e o ouviu com respeito, com reverência não
apenas pelo que V. Exª significa como companheiro,
mas sobretudo pela qualidade e elevação do seu
discurso. A esses dois pont?s, somava-se outro, in-
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dispensável na comunicação da ora1ória: a sinceridade do depoimen10. E todos sentiram uma empatia
mui10 forte com V. Ex~. porque, de alguma maneira,
todos passaram por dores semelhantes em maior ou
menor escala. Do discurso de V. Ex~. além da ampla
e plena satisfação que V. Ex~ deu à Casa, de modo
cabal, ficará também um elemen10 de reflexão que,
a meu juízo, deverá permear todos nós, como polfticos, e os setores da imprensa, os mais responsáveis, até porque esses mesmos se10res têm demonstrado uma grande preocupação com a forma
pela qual o uso do poder vem sendo realizàdo na
imprensa brasileira Estamos a viver uma etapa, Senador Jader Barbalho, em que houve uma transfe.
rência da notícia como informação para a noticia
como espetáculo. Esta possui regras diferentes daquela E p. notícia como espetáculo existe em função
da grande competição que passou a existir entre os
órgãos de imprensa A notícia como espetáruo é regida pelas regras do espetáculo, quais sejam: a ênfase, a contradita, os esgares, o grotesco, a denúncia, o vigor.
O SR. PRESIDENTE (José 8amey. Fazendo
soar a campainha.) - Senador Artur da Távola, na
forma regimental, interrompo V. E~. porque não só
o tempo do orador está esgotado, como o tempo da
sessão está a esgotar-5e.
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da
sessão por 5 minutos, para que o orador conclua a
sua oração. (Pausa)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 5 minutos.
V. ~continua com a palavra.
O Sr. Artur da Távola- A notícia como espetácuro nem é da lavra do repórter, ela é da orienlação
geral da matéria jornalística em televisão, em ráã10 e
em jornal. O repórter tem até uma preocupação fao.
tual, nada obstante alguns repórteres até mais novos se impregnem da notícia espetáculo como regra
do seu comportamen10, mas ela vem de uma orientação que, às vezE!5, está acima Há várias palavras
para caracterizar a notícia espetáculo: esquentar a
matéria, aquecer a noticia, dar ou não dar lide. FalOs
do jargão jornalístico que significam exatamente não
considerar a informação por sua importãnc::ia intrínseca, mas pelo seu valor de contraste na sociedade,
de choque, de antagonismo. A notícia como espetácuro faz com que a opinião, muitas vezes, venha
embutida na informação. A lOdo instante podemos
verificar Isso. A noticia espetáculo faz com que o julgamen10 se sobreponha à apuração, e a matéria já
apareça, com apuração e julgamen10, juntos. E
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mais, que o julgamen10 não signifique escolha e sim
condenação. E mais, q\)6 a condenação signifique
&nchamen10. Estamos, portan10, diante de um problema ético de uma gravidade enorme. Problemas
éticos temos nós aqui diariamente. Problemas éticos
tem a Imprensa. Dentro da Imprensa, sei que hâ,
hoje, se10res seriamente empenhados em buscar
eqll1íbrio para o uso indevido do poder, que se
transformou num poder mui10 grande a partir da disseminação dos meios de comunicação no século
XX. E a partir do falO de ser poder, passa realmente
a haver uma disputa de poder entre o Congresso - o
Parlamento - e a Imprensa Repare V. ~ que hoje
não é mais o Parlarnen10 que pauta a Imprensa; é a
Imprensa que pauta o Pariarnento, gerando até dentro do Parlamen10 figuras que surgem e brotam, as
que chamo de flores do lodo, que já vivem em função de dizer algo que a Imprensa destaque para
destacá-lo como figura ética diante do lod?çal em
que a .média se transforma. Nós estamos, portanto,
mergulhados numa dolorosa disjuntiva, que,..:;õ terá
solução, a meu jufzo, com a maturidade, o ey.~iHbrio,
o avanço da própria democracia e até um elittJdo
mais profundo que políticos e jornalistas deveriam
fazer das suas relações porque em ambos há distorções, em ambos há boas intenções. Sei V. ~é um
grande leitor de JOsé Saramago. Trvernos já algumas conversas sobre-isso. Vendo V. ~a sofrer,
como sofreu na tarde de hoje, mas ao mesmo tempo
a realizar essa catarse tão bem compreendida por
seus companheiros, eu me lembrei de um ensaio~
bre a cegueira. Parece que uma cegueira coletiva
realmente toma conta de lOdos nós, e os falOs verdadeiros, os falOs importantes, os fatos significativos
para o Pafs ficam sen:.>re em segundo plano, enquanto que no primeiro plano existe apenas essa
idéia do denuncismo, essa idéia da dilaceração comum. Eu me lembrei - dando um salto do intelectual
Saramago para 1,1m compositor popular do Rio de
Janeiro - de Wilson Batista, um gênio da canção popular, que fez uma céletire polêmica com Noel Rosa,
num samba imortal - permita-me dizer a letra - no
qual conlDu a seguinte his1ória:
. Ten10u contra a existência num humOde barracão
Joana de Taf, por causa de um tal
João,
Depois de medicada retiroU-5e pro seu
lar.
A( a noticia carece de exatidão:
O lar não mais existe.
Ninguém volta ao que acabou.
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.Joana é mais uma mulata triste que errou,
Errou na dose, errou no amor.
Joana errou de João.
Ninguém notou, ninguém no!ou, nin-

guém "morou"
na dor que era o seu mal" - aí vem a
frase,
definitiva, que aplico a V. Exª-:
"A dor da gente não sai no jornal".
O SR. JADER BARBALHO - Obrigàdo, Senador Artur da Távola, pela manifestação que V. Ex"
faz, não só de solidariedade, mas do testemunho,
como homem de imprensa e como intelectual, com
que V. Ex" acaba de nos brindar nesta anátise.
Sr. Presidente, quero encerrar, agradecendo a
compreensão de V. Ex", agradecendo a compreensão e a solidariedade da Casa. Quero encerrar, Sr.
Presidente, prestando uma homenagem aos que fazem imprensa séria neste Pais. A minha homena.gem aos repórteres. aos jornalistas que fazem a cobertura do Congresso, que fazem .a cobertura. do
que ocorre neste grande pais, o Brasil..
Fui Deputado numa época em que existia censura, censura ao Congresso, censura à Imprensa. E
foi graças à união do Congresso com a Imprensa
que conseguimos romper com o autoriterisrno. com
a ditadura neste País.
Eu não poderia. da tribuna. Sr. Presidente, generalizar em relação a toda Imprensa A Imprensa
brasileira é um instrumen!o fundameiltal' p!!ffi a democracia. Ontem. como Deputado neste Congresso,
defendi a liberdade de imprensa Deixo esta tribuna
com o mesmo sentimento de que a liberdade de imprensa neste País deve ser mantida porque é fundamental para a sociedade e para a democracia brasileira.
Sr. Presidente, que bom seria 'se. eu pudesse
dizer que toda a Imprensa do Bíasil, neste momento,
cumpre este papel. ~ um pedacinho da Imprensa
As minhas homenagens aos repórteres, aos jornalistas, aos editores; aos diretores de Imprensa séria
neste País, (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Se a
Mesa pudesse apartear V. Ex", certamente que estaria de acordo com tudo o que foi manifestado pelo
Plenário e lhe emprestaria sua solidariedade. Infelizmente, o Regimento não lhe pennfte fazer isso.
Os Srs. Senadores João França, Lúcio Alcântara e Benedfta da Silva enViaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do dispos!o no art
203 do Regimen!o Interno.
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· S. Ex"s serão atendidos.
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, a questão das terras
indígen:;tS tem sido um grande tema de debate em
todo o inundo. Semana passada, por exemplo, fortes protes!os ecoaram em vários países da Europa,
no seio de várias organizações internacionais, por
ocasião da passagem por Londres do Ministro da
Justiça, Nelson Jobim. Ele foi explicar o real significado do Decreto no- 1.775, de os de janeiro passado,
que estabelece novos cmérios para a demarcação
das terras indígenas.
Ao ser questionado pela Anistia Internacional e
pela Survival lntematlonal, reunidas em um estúdio da rádio BBC de Londres, o Ministro Jobim assegurou que o referido Decreto Federal não tem o objetivo de permitir invasões de terras indígenas. Da
mesma maneira. não abre brechas para facilitar a
ação de empresas internacionais ou nacionais na
exploração irregular de recursos minerais, madeiras
ou outras matérias-primas nessas áreas.
Em um momento em que o debate sobre os direftos indígenas se transfere do Brasil para ocupar
espaços internacionais,· envolvendo centenas de Organizações Não-Governamentais, Governos e a própria Organização das Nações Unidas, é importante
alertar que a questão se toma delicada. Infelizmente, não se trata apenas da doação pura e simples de
terras. A questão é bem mais complexa e engloba
variáveis politicas, econômicas, sociais. culturais,
·
estratégicas e internacionais.
Não somos contra a demarcação das reservas,
mas somos contra os exageros. Todo cidadão brasileiro concorda que a demarcação das reservas indigenas é uma necessidade imperiosa Em contrapartida. não conseguimos conceber como menos de
dez mil indios possam precisar de noventa e cinco
mil quilOmetres quadrados ou seja. nove milhões e
meio de hectares de terra para preservar o seu habitat. conservar a integridade de sua cultura e do
. seu modo de vida e desenvolver suas atividades
econômicas de sobrevivência.
·
A partir de um geslO paternalista e por que
não dizer? irresponsável, ou ainda porque queria
agradar os grandes interesses internacionais às vésperas da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que se realizou no Rio de Janeiro, em 1992, o exPresidente Fernando Collor de Mello, através do DecreiO de 25 de maio de 1992, homologou as terras
ianomãmis, mesmo ferindo o inciso 11 do artigo 20 da
Constituição, que diz o seguinte: "São bens da
União: as terras devolutas indispensáveis à defesa
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da fronteira, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicações e à preservação ambiental, definidas em lei".
Inegavelmente, o gesto precipitado do ex-Presidente da República rendeu-lhe incontáveis aplausos da comunidade internacional. Até hoje, ainda
continua ele usufruindo os louros da medida, curiosamente, até da parte daqueles que insistem em se
posicionar como modernos, progressistas e defensores da ética e dos Direitos Humanos.
Não se pode negar que a revisão dos critérios
para a demarcação das reservas pode acirrar o debate num primeiro momento, mas, uma vez aprofundado esse debate, é possível que cheguemos a um
consenso. Existe terra suficiente na Amazônia para
brancos e para índios. O que é preciso ser feito é
uma distribuição racional. O que não é lógico é-que
se dê milhões de hectares mais de três Bélgicas a
um pequeno grupo de índios.
Inegavelmente, a extensão foi superdimensionada De outro lado, a área possui abundantes riquezas minerais, as quais, em virtude da demarcação das terras como reserva indígena, não podem
ser racionalmente exploradas em benefício da região e do país. Essa situação entrava o desenvolvimento econômico, provoca permanente cobiça internacional e, ainda mais grave, gera uma onda constante de violência e morte relacionadas com a exploração ilegal daquelas riquezas.
Sr. Presidente, Sr% e Srs.. Senadores, não podemos reduzir a questão da cobiça internacional a
um plano secundário. Não se trata de paranóia nem
muito menos do nacionalismo rornãntico que imperou no Brasil nos anos 50 e 60. Trata-se de fatos
concretos, de discussões que estão sendo realizadas no seio das Nações Unidas, das chamadas missões religiosas e das inúmeras Organizações NãoGovernamentais, as polêmicas ONGs, que atuam na
Região Amazônica protegidas por poderes supranacionais e em nome de interesses ainda pouco conhecidos.
Em 1993, &irgiu na Europa um documento preparado por um grupo de especialistas das Nações
Unidas que pretende dar às comunidades indígenas
do mundo inteiro o direito à autodeterminação. Garantir ao índio o direito de se organizar livremente,
de aspirar a maior participação e de ter maior aulllnomia é um dever do Estado. Todavia, o princípio da
autodeterminação é extremamente perigoso para o
Brasil e pouco realista para toda a comunidade indígena. O documento da ONU pode até refletir a realidade e as aspirações dos índios da América do Nor-
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te, mas nada tem a ver com a realidade indígena do
Brasil.
O direito à autodeterminação tem sido realmente uma reivindicação de comunidades indígenas
dos Estados Unidos e do Canadá. Aqui, no Brasil, tal
proposta geraria uma oposição frontal. O sentimento
de soberania de grandes setores da sociedade brasileira sobre a Amazônia não é desprezível. Por
isso, é preciso ocupar a região e explorar de maneira correta as suas riquezas. Serã uma grande burrice histórica continuar vendo o nosso povo morrer
miserável, sentado em toneladas de ouro, de cassiterita, de fosfato e de outros metais nobres.
É completamente ingênua a tese de que não
se pode mexer em nada na Amazônia. Tal posicionamento é !rufo da ignorância, da total falta de conhecimento sobre a realidade da floresta, e nada
tem de racional. Além disso, é um posicionamento
que nasce fora do Brasil e não passa de uma grande
farsa internacionaL Eles desejam, na verdade, preservar "o espaço do mercado madeireiro, mineral ou
animal monopolizados pelos grandes grupos econõmicos.
É completamente fora de propósito b!Õquear
imensas áreas e colocar em risco uma das mais ricas províncias minerais do mundo, província mineral
essa de grande ifl1)0rtanoia estratégica no mercado
mundial de matérias-primas. Tampouco temos o direito de deixar dormir em berço esplêndido bilhões
de dólares em recunsos minerais que serviriam para
desenvolver a região e tirar da miséria e da vida primitiva brancos e índios.
Só o debate aberto e democrãtico será capaz
de criar alternativas sólidas e contribuir para a edificação de uma Nação justa Entendo que quase todos os brasileiros desejam que a soberania nacional
seja mantida e respeitada, que os ianornãmis vivam
dignamente e em paz e que as grandes injustiças
que existem em nosso País sejam abolidas.
Em minha visão de homem do Norte, a questão indígena merece uma grande redefinição. Em
primeiro lugar, ela precisa ser colocada dentro do
verdadeiro contexto nacional e indígena. Nesse sentido, os valores indígenas precisam ser protegidos,
garantida a melhoria de vida das populações indígenas e promovida sem traumas, no caso dos índios
aculturados, a··stia Integração ao conjunto da sociedade. Temos de admitir que é quase impossível distinguir indefinidamente apenas algumas· dezenas de
milhares de índios no universo de quase 157 milhões de habitantes com um nível rutural bem mais
avançado.
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Em ~segundo lugar, não podemos ignorar a periggsa realidade implicada em termos o equivalente
a onze por cento do território nacional já demarcado
como área indígena ou em processo de demarcação. Não podemos nos esquecer tampouco de que
toda essa terra abriga apenas menos de 300 mil índios e que, no caso das reservas dos ianomãmis,
são quase 1O milhões de hectares para abrigar menos de 1O mil índios.
As pressões internacionais são grandes no
sentido de que seja mantida a aluai reserva demarcada do povo ianomãmi. O Governo alemão, por
exemplo, ameaça com o cancelamento de verba no
valor de 20 milhões de dólares prometida para a demarcação de outras áreas. Pressões ml.ito grandes
está fazendo também o Conselho de Arlic:Uação das
Organizações dos Povos Indígenas do Brasil, que
reúne mais de cem ONGs de defesa dos direitos dos
índios. Até a índia guatemalteca Rigoberta Menchú,
prêmio Nobel da Paz em 1992, deverá desembarcar
em nosso País para defender a manutenção de algumas aberrações, entre elas o aluai tenritório dos
índios ianomãmis. .
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o tamanho da Reserva lanomãmi é um verdadeiro absurdo.
cometido contra a segunança nacional. As imensas
riquezas lá existentes são o principal motivo do interesse de organizações estrangeiras e grandes empresas transnacionais em que se crie uma nação indígena na região. Para que o perigo não se transfonne
um dia em realidade, o Governo brasileiro precisa corrigir urgentemente esse ato insano que coloca em risco permanente a integridade tenritorial do Brasil.
Muilo obrigado.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, dentro de
sua programação de visita ao Ceará, esteve no município de Iracema, distante 283 Km de Fortaleza, viSitando famílias atendidas pelo Programa Saúde da
Familia, lançado no dia 22 de fevereiro pelo Governador Tasso Jereissati. O Programa já chegou a 32
municípios, beneficiando 143.570 familias, que representam 617.351 pessoas.
O Programa Saúde da Famnia resgata a experiência dos Agentes de Saúde, propondo um sallo
de qualidade na organização dos serviços e na prática da atenção à saúde. Numa verdadeira redefinição
de saúde pública, o Programa pontua a responsabi&dade e vincula os profissionais a um número determinado de famílias, numa base tenritorial estabelecida de atuação. À partir dos problemas e prioridades
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de cada localidade/população, o setor saúde deve
organizar-se, montando seu sistema de referência,
de acordo com a complexidade dos cl.idados necessitados e para resolver um problema que o nível local não tem condições de resolver.
As vantagens desse Programa são: a família
atendida pelos agentes de saúde tem no profissional
uma espécie de "médico de família", com visão integral e global de todos os seus memtiros; relação
mais humana entre profissionais de saúde e comunidade; maior satisfação da população; menor custo e
maior eficiência das ações de saúde; possibilidade
de internação domiciliar; e maior resolutividade das
ações de saúde, diminuindo a necessidade de transferência para outros serviços de saúde da região ou
_
da capital.
No município que foi visitado pelo Presidente
Fernando Henrique, Iracema, existem três equipes
de saúde, constituídas por agentes de saúde, enfermeira, .auxiliar de enfermagem e médico, todos vin- .
culados a unidade ambulatória, tipo Posto de Saúde.
São atendidas 3.520 fammas, beneficiando 15.136
pessoas. As unidades ambulatoriais estãq vinculadas ao Hospital Base, situado na sede do município.
Este, por sua vez, está vinculado aos Hospitais de
Referência (Regionais e da Capital).
O Programa Saúde da Família, em Iracema, se
propõe a dar prioridade à promoção e prote.ção da
saúde; mapear as áreas de risco, identificandb as fammas e cadastrando-as; identificar fatores biológi:
cos, ambientais, sociais, econõmicos e culturais que
possam interferir na saúde da comunidade; descentralizar programas de saúde, como prevenção do
cãncer ginecológico, imunização, controle de hipertensos e diabéticos, saúde da criança e pré-natal,
entre outros.
O modelo de atenção voltado para a família
pressupõe uma mudança radical na prática do setor
saúde, que tradicional e predominantemente tem se
voltado para a cura das doenças e recuperação da
saúde, relegando a segundo plano as ações de promoção da saúde e prevenção das doenças. O grande desafio será, portanto, transformar o Estado do
Ceará num grande laboratório de desenvolvimento
do modelo de vigilância à saúde da famflia
O Programa está sendo desenvolvido através
de parceria entre o Governo Federal .e Estadual e as
prefeituras municipais. Existem no Estado do Ceará,
excluída Fortaleza, aproximadamente 960.000 famíüas. Seriam, portanto, necessárias 960 equipes básicas de Saúde da Famnia Já foram implantadas,
com o apoio do Governo Federal, 183 equipes. Fal-
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tam, portanto, 777 equipes para ser atingido 100%
de cobertura nas cidades interioranas.
Cabe ao Governo Federal transferir para o Estado «lo Ceará, recursos de investimentos para os
gastos iniciais de implantação de 777 equipes de
Saúde da Família, no período de um ano (maio de
96 a maio de 97). Serão repassados R$ 2 milhões
mensais. O governo dará autonomia ao Estado para
o credenciamento dos municípios.
Já o Governo Estadual· tem como obrigação
manter o pagamento dos mais de oito mil agentes
de saúde e criar condições para que uma equipe de
40 técnicos da Secretaria-de Saúde preste assessoria aos municípios, no desenvolvimento do novo modelo de saúde e da organização dos sistemas locais
de saúde.
Com este programa, a administração Tasso Jereissati consoli~e como um governo inovador e
voltado para o atendimento das necessidades sociais da população.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
.
.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Sanadores, estamos a duas
semanas do julgamento dos quatro primeiros acusados do assassinato de oito menores na chacina da
candelária.
Esse crime terrível, executado com requintes
de covardia, que exterminou, na calada da noite,
crianças e adolescentes carentes que dormiam em
frente a igreja da candelária, no rio, abalou a opinião
pltllica de todo o País, repercutindo no mundo todo,.
mobilizando inclusive organismos como a anistia internacional.
O julgamento dos PM acusados está marcado
para o próximo dia 29. Ontem, participei de reunião
com organizações não-governamentais - IBASE,
CEAP, casa da paz, movimen10 nacional dos meninos e meninas de rua- para fonnar o fórum contra a
impunidade, que também contou com a presença do
representante do.!.JNICEF no Brasil, bem como integrantes do Ministério da Justiça.
·

.

Foi divt.dgado um manifesto intitulado mais uma
vez a impunidade?, contendo apelo a outras entidades, - como ABI e OAB - para que ;>e integrem ao ·
Fórum, na luta cidadã pelo cumprimento da lei e da
justiça. Além de buscar sensibilizar a opinião Pública
e promover a mobilização da sociedade civil . no
acompanhamen10 do julgamento, foi criada uma comissão técnica que indicará , um advogado, com
grande experiência em tribunais de júri popular, para
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aluar como assistente da promotoria. Pretende-se,
ainda, convocar órgão de comunicação de todo o
mundo para fazer a ÇQbertura jomalistica que o julgamento requer.
Esse fórum é de fundamental ii11Jl0rtãncia,
constituindo-se num instrumen10 vivo de acompanhamen10 e participação ativa da sociedade civil organizada, e de se10res governamentais, para fazer
frente à vergonhosa impunidade no País, infelizmente, a chacina da candelária não é um falO isolado.
Vivemos num contexto social em que a violência
contra crianças e adolescentes continua crescendo.
Os números são estarrecedores. Um documento da
polícia civil intitulado homicídios dolosos praticados
contra crianças e adolescentes no Estado do Rio de
Janeiro, aponta um aumen10 de 16,2% no número
de assassina10s contra menores em 1995, com relação a 1994. Em tennos absolu10s houve, em 1995,.
596 homicídios, contra 513 em 1994, isto.significa
um acréscimo de 93 assassina10s do ano passado
para cá.
Segundo pesquisas de organizaÇÕes não-governamentais, somente entre 1995 e 1996 o número
de assassina10s de menores se aproxima dos· 1.334
casos. Esse é o número verificado num período de 4
anos, entre 1985 e 1989. Naquele período, em função da repercussão nacional e internacional, esse
terrível fenOmeno começou a ser monitorado pelas
ONGS e pela Polícia CMI. Nos últimos cinco anos de 1990 a 1996 - foram exlem1inados quase 4 mil
menores. óu seja, os anos 90 têm sido palco de
maior lilolêricia contra a parcela mais vulnerável da
nossa população: os menores carentes, em relação
aos anos 80.
E além de todos os assassina10s computados,
328 crianças e adolescentes morreram sem assistência médica nas ruas do Rio, 68 cadáveres de menores foram encontrados cuja causa da morte não
foi identificada e 158 foram classificados como mortes suspeitas.
É inaceitável e merece o repúdio de toda a população, a falta de esclarecimen10s para todos esses crimes. Devemos fazer valer o Estatu10 da
Criança e do Adolescente, devemos fazer valer o
nosso Código Penal. Devemos fazer valer a nossa
lei, mobilizando-nos em inicfativas como a do Fórum
Contra a Impunidade, trabalhando pela garantia.da.
lisura do julgamen10 e de que os culpados sejam rigorosamente punidos.
_.
Quero manifestar meu reconhecimento e meu
irrestrito apoio ao fórum criado para acompanhar o
julgamento dos acusados das mortes na Chacina da
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Candelária. Tanto em seu trabalho de divulgação
junto aos órgãos de ilt"4lrensa como em sua firme
determinação de acompanhar o julgamento, cujo inquérito esteve sempre cercado de controvérsias,
pressões e até ameaças à vida das testemunhas
que, bravamente, se dispuseram a oolaborar para o
esclarecimento dos fatos.
Desejo fazer um apelo para que A Frente Parlamentar da Criança Contra a Violência, composta
de Pariamentares de todos os partidos, ofereça todo
o seu apoio unindo suas forças e sua representatividade a esse movimento legitimo, cujo objelivo maior está fundamentado na busca da aplicação
e do cumprimento da lei como um instrumento de
justiça para todos, imprescindfvel no estado democrático que se pretende o Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão ordinária de
amanhã, às 14h30min, a seguinte

GUAJARÁ-MIRIM LTDA. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Guajará-Mirim, Estado de Rondônia
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~ 177, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do

art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado
· com o art 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 177, de 1995 (n2116/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à FUNDAÇÃO CULTURAL
NOSSA SENHORA DA GUIA para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade
·
de Patos, Estado da Paràfba
(Dependendo de parecer da Com'.;são de Educação)

-4-'

ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~175,DE1995

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do
art 64, § 2", da Constitt.ição Federal, combinado
com o art 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2175, de 1995 (n2113195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à RÁDIO CULTURA DOS
INHAMUNS LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Tauá,
Estado do Ceará.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~176, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do

art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado
com o art 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2176, de 1995 (n2117195, na Câmara doS Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão deferida à RÁDIO EDUCADORA DE
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~183, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos
do art 64, § 2", da Constituição Federal, combinado
com o art 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n2 183, de 1995 (n2 77195, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à RÁDIO REAL FM LTOA.
para explorar seniiço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na Cidade de Cuiabã, Estado de
Mato Grosso.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)

-5PARECER Nl1.162, DE 1996
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n2 162,
de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n2 405, de 1995 (n2
1.373195, na origem), de 8 de dezembro último, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do &!nado a escolha do Senhor ALFREDO PERES DA SILVA, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos em-
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pregadores, no triêpiO de 1995 a 1998, na vaga de
Geraldo Aguiar de Brito V,iana.

-6MENSAGEM N"-124, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem no. 124, de 1996 (rJO. 156/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do .Senhor CYRO GABRIEL DO ESP[RITO SANTO CARDOSO, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com a função de
Embaixador do B~U!lt<Laos j:mirados Árabes
Unidos, exercer a de Embaixador do Brasil junto ao
Estado de Catar.

-7MENSAGEM N"-125, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplcmãtica
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem no. 125, de 1996 (n" 157196, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor CARLOS ALFREDO PINTO DA SILVA, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata,
para, cumliativamente com a função de Embaixador
do Brasil em Barbados, exercer· a de Embaixador do
Brasil em São Cristóvão e Nevis.
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na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor CLÁUDIO LUIZ DOS SANTOS ROCHA,
Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial
da Carreira de Diplomata, para exercer a fl.I1Çâo
de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica do Irã.

-10MENSAGEM N"-129, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
sobre a Mensagem no. 129, de 1996 {nº- 170/96, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor FRANCISCO DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto aos Estados Unidos Mexicanos e, cumulativamente, a de Embaixador do
Brasil em Belize.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h34min.)

ATA DA 39'-SESSAO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 1996
(Publicada no DSF, de 12 de abril dé 1996)

-aMENSAGEM N"-126, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão DiplomãtiCa
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
. sobre a Mensagem n<> 126, de 1996 (n" 158196, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor MARIO AUGUSTO SANTOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de DipiQmata. para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil
junto à República do Quênia, exercer a de Embaixador do Brasil junto à Repllllica de Uganda.

-9MENSAGEM N"-127, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomãtica
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no. 127, de 1996 (n" 159/96,

RETIFICAÇÕES
À Pãgina no. 6104, 1A coluna, republique-se, por
haver saldo com incorreções, o seguinte:

REQUERIMENTO N2 327, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2º- da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao
Presidente do Banco do Brasil, através do Senhor Ministro de Estado da Fazenda a seguinte
informação:
1 -Qual o montanle da dívida, atualizada, de
cada Senador e Deputado, segundo a relação anexa, junfo ao Banco do Brasil, bem como das empresas que os mesmos são acionistas. · ..
Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Senador Gilberto Miranda.
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NOME DO PARLliMEN'l'AR
ADEMJ:R ANDRADE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
ANTONIO CARLOS VALADARES
ARLINDO PORTO
AR'l'HUR DA TAVOLA
BELLO PARGA
BENEDITA DA SILVA
BENI VERAS
BERNARDO CABRAL
CARL.OS f!EZERRA
CARLOS PATROCINIO
CARLOS WILSON
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ESTADO

LEGENDA

GABINETE

TELEFONE

RAMAL

PA

PSB
Pl'L
PSB
P'l'B
·psoB
PFL
PT
PSDB··
PP
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U12
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•o2
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U49
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•••03
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•••19
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•03
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•04
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226.6842
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225.8515
224.6903
226.3488
224.7934
226.3245
224.2884
311.2081
224.9834
224.4266
223.2492
224.5884
226.3479
224.5380
224.1934
224.9934
224.3893
223.1549
224.4280
224.2853
224.8037
224.6803
321.5365
225.1745
224.0059
224.1984
224.9853
224.2009
323.2653
223.6792
224.1953
224.5903
224.4903
224.5490
224.8834
223.2488
224.4270
225.7561
224.7884
224.5934
225.8257
223.0313
224.8208
226.8917

2l01
2191
2201
2321
2431
. 3069
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3242
2471
2291
4068
2451
2141
3050
4229
2311
3213
3130
2331
4073
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2461
3493
2411
2131
2371
3203
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3245
3085
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2031
2441
2061
3067
4071
3197
2271
3173
2231
2361
4055
2391

BA

SE
MG
RJ
MA

RJ

CE
AM
MT

PMD~,

TO
PE

PFL
PSOB
PMOB
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POT
PFL
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PFL
PT11!
PPB
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PPB
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PMDB
PFL
PFL
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PMDB"
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"
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PFL
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E'FL
E'FL
PT

CASILDO MALDANER

se

COtl'l'INHO JORGE
01\RCY RIBEIRO
EDISON LOBÃO
EDUARDO SUPLICY
ELCIO ALVARES
EMJ:LIA FERNANDES
EPITACIO CAFETEIRA
ERNANDES AMORIM
ESPERIOIÃO AMIM
FERNANDO BEZERRA
FLAVIANO MELO
FRANCELINO PEREIRA
FREITAS NE'l'O
GERALDO MELO
GERSON CAMATA
GILBERTO MIRANDA
GILVAN BORGES
GUILHERME PALMEIRA
HUGO NAPOLEÃO
HtlMBERTO LUCENA
IRIS REZENDE
JADER BARBALHO
JEH ERSON PERES
JOÃO FRANCA
JOÃO ROCHA
JOEL OE HOLLANDA
JONAS PINHEIRO
JOSAPHAT MARINHO
JOSÉ ABREU BIANCO
JOSÉ AGRIPINO
JOSÉ ALVES NASCIMENTO
JOSÉ EDUARDO Otl'l'RA

PA
RJ
MA

SP
ES
RS
MA

RO

se
RN

AC
MG
PI
RN

ES
AM
AP
AL
PI
PB
GO
PA
AM
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TO
PE
M'l'
BA

RO
RN

SE
SE

•os

Ut07
li01
1103
•01
t23
i04
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DO PARLAMEN'l'AR

ESTADO

RS
JOSÉ FOGACA
JOSÉ IGNÁCIO
ES
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
DF
JOSÉ SARNEY - PIU:SitiEN'l'E DO SE!W)O AP
MT
JULIO CAMPOS
JtJN:IA MARJ:SE
MG
LAURO CAMPOS
DF
LEOMAR QU:IN'l'ANILHA
TO
LEV'l DIAS
MS
LUCIDIO PORTELA
PI
LUCIO ALCANTARA
CE
LtmiO COELHO
MS
LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA
PR
MARINA SILVA
AC
MARLUCE PINTO .
RR
MAURO MIRANDA
GO
NABOR JtJNIOR
AC
Nln' SUASstlNA
PB
ODACIR SOARES
RO
ONOFRE QUINAN
GO
OSMAR DIAS
PR
PEDRO · SIMON
RS
PEDRO PIVA
SP
RAMEZ TEBE'I'
MS
RENAN CALHEIROS
AL
ROBERTO FREIRE
PE
ROBERTO REQUIAO
PR
ROMERO JUCA
RR
ROMEU 'I'tJMA
SP
RONALDO CUNHA LIMA
PB
SEBASTIAO ROCHA
AP
SERGIO MACHADO
CE
TEOTONIO VILELA FILHO
AL
VALMJ:R CAMPELO.
DF
V:ILSON KLE~ING
se
WALDECK ORNELAS
BA
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PSDB
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PT
P~B

PMDB
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PDT
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PFL
PPr.

RAMAL

~~6. 7238
224.6934
224.4934
224.4149
224.4059
226.6939

3078
20~1

~01

2~4.2934

ttt08
128
107
tt53
•••01
••10
toa
••os
tttlO
9101
•o6
tlS
U6
ttt13
no
i01
na
i22
tOS
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tttl2
ttt06

225.5802
224.3059
226.2588
224,9803

2011
3429
4064
4018
2341
207l
3015
3055
:2'301

2~3.3019

~381

~~4.880"3

4059
2181
1101
2091
1478
4345
3218
3148
2121
3230
23Sl
2221
2261
2161
2401
2111
2051
2421
4241
3142
4094
1248
2041
22ll

···21

.

TELEFONE

t20
tt51
t02
t24
tttOS
tll3

~~4.66~3
2~4.3953

2~6.3485
~~4 ... 8009

2~4". 6997
224.7434
224.6834
311.~1U

226.4693
224 .·a9·o3
224.09-53
224.4389
224.7834
224.8262
226.3032
224.3853
226.2870
223.0315
311.2281
223.5100
225.7379
225.1628
223.6783
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NOME DO PARI.AMEN'l'AR
ABELARDO LUPION
ADJ!.O PRE'I"l'O
ADAUTO PERÉIRA
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADEMIR LUCAS - nc.l>Z Z1DD0
ADHE!!AR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AÉC:IO NEVES
AFFONSO CJIMARGO
AGNALDO TIMÓ'l'EO
AGNELO QUE:IROZ
AIRTON DIPP
ALBÉRICO CORDEIRO
ALBÉRICO FILHO - ~
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO SILVA
ALCES'l'E ALMEIDA
ALCIDES MODESTO
ALCIONE ATHAYDE - ..m..n·
ALDIR CABRAL - nc. DZ Z1D1X>

- """'"""'

.ALDO ARANTES
ALDO REBELO. -

ALEXANDRE i::ARDOso
AI-FY....NDRE CERANTO - ...,.,_
ALEXANDRE ·SANTOS
ALMINO AP'FONSO
ALOYSIO NUNES FERRE:IRA
ÁLVARO GAOD!NCIO NETO ·
ÁLVARO VALLE
ALZIRA ÉWERTON

ESTADO LEGENDA GABI:NE'l'E 'I'Et.E:FONE

PR
RS
PB
SE
ES

MG
SP
RS
RS
MG
PR
RJ

DF
RS
AL
MA

. SP
PI
RR
BA

.RJ

RJ
GO

SP
. RJ

PR
RJ

.SP
sp·

PB
RJ.
.AM

BL/PFL
352
•271
PT
BL/PFL
221
PSDB
732
PMDB
454
•576
PSDB
BL/PPB
403
744
PSDB
BL/PPB
621
PSDB
648
BL/PFL
233
BL/PPB
302
PC DO B •572
PDT
556
Ri./PTB
632
BL/PMDB 554
!!~/PMDB

BL/PMDB
liiL/PPB
J?--...,
BL/PPB

.

~L/PFL

PC DO B
~C DO B
PSB
BL/PFL
PSDB
PSDB
BL/PMDB
BL/PFL
'!L/PL
BL/PPB

ANA JÚLZA

PA

P'J'

ANDRÉ PUCC'INET I.J:

MS

ANl:BAL GOMES

CE
PA
MG
CE
PA
SP
MG

BL/PMDB
BL/PMDB
BL/PPB
?SDB
PSDB
BL/PMDB
PSDB
BL/PMDB
IEIL/PFL
PSDB
BL/PFL
PDT

ANl:VALDO VALE
ANTONIO AURELIANO -~~moan:
ANTONIO BALHMANN
ANTON:IO BRAS:IL
ANTON:IO CARLOS PANNONZIO
ANTON:IO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTON:IO FEIJll.o
ANT0N:IO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM

00071

c:e:

AP
PE
H'l'

324
537
902
954
719
904
735
924
205
"948
•368
437
626
833
826
909
933
U6
731
•570
"373
439
740
225
503406
738
423
829

318.5352
318.5271
318.5221
318.5732
318.5454
318.5576
318.5403
318.5744
318.-5621
318.5648
318 .• 5233
318.5302
318.5572
318.5556
318.5632
318.5554
318.5324
318.5537
318.5902
318.5954
318.5719
318.5904
318.5735
318.5924
318.5205
318.5948
318.5368
318.5437
318.5626
318.5833
318.5826
318.5909
318.5933
318.5646
318.5731
318.5570
318.5373
318.5439
318.5740
318.5225
.J 18. 5503
318.5406
318.5738
318.5423
318. 582,9

FAX
318-2352
318-227:
318-2732
318-2454

3~8-2744

318-2233
318-2572
318-2556

'
318-2324
318-2902
318-2954
000.0000
318-2904

ooo-oooo

318-2924
318-2205

318-2626
318-2833

318-2933
318-2646
318-273:

318-2435
3l8-2i4C
318-2503

ooo-oooc

3:8~242::

318.2829,

OÓ072

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOME DO p~

AN'l'ON:IO JOAQU:IM ARAÚJO
ANTON:IO JORGE
AN'l'ON:IO KANDIR
ANTONIO UENO
JV'.ACELY DE PAULA
ARI MAGAL!iXES
ARIOSTO HOLANDA - IZC. D'rNIO
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABÍLIO
ARMANDO COSTA
ARNALDO FAR_IA DE SÁ
ARNALDO MADEIRA - IIWLDI'I'C
ARNON I>EZE:RRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGÍL:IO
ARY KARA
ÁTILA LINS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO ~ES
AUGUSTO vrvEIROS
AYRES DA ctlNHA .
AYRTON XEREZ
B. SÁ
EIARBOSA NETO
I>ASÍLIO VILLANI
BENEDITO DE L:IRA
BENEDITO DOM:INGOS
BENEDITO GU:IMARAES
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
BETO MANSUR
BONIFÁCIO DE ANDRADA
BOSCO FRANCA
CANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
. CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINÁRIO
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS DA CMBRÁS
CARLOS MAGNO

-

""'-

--

ES'l'ADO LEGENDA GABJ:NE'l'E TELEFONE
MA---- I>L/PFL
217
318.5217
!>L/PP!>
TO
631
318.5631
SP
PSD!>
656
318.5656
I>L/PFL
PR
522
318.5522
BL/PFL
MG
201
318.5201
!>L/PP!>
PI
820
318.5820
CE.
PSDB
923
318.5923
SP
706
P.T
31a.5706
PI>
I>L/PMDB aos 31a.5805
BL/PMDI> 606 318.5606
MG
I>L/PPB
SP
929
31a.5929
PSDB
•473
SP
31a.5473
PSDB
CE
4l3
31a. 5413
917
RJ
BL/PFL
31a.5917
ElA
AM

SP
AM

MT

DF
AL

RS
RN

SP
RS
PI
GO
PR
AL

DF
PA
BA
RN

BA

SP
MG

SE
RJ

AC
RN

SP
RO
RS
AM

SE

~~/PFL

Abril de 1996

FAX
318-~217

318-2631
318-2656
318-2522
318-2201

318-2805
318~2606

318-2929
318-2413

-

312
318.5312
,
931
31a.5931 31a-293i
a17
31a.5al7 318-2817
730
31a.S730 31a-2.730
722
31a. 5722 318-2722
216
31a.5216 318-2216
229
318.5229 318-2229
530
318.5530 318-2530.
SOS
318.5508 318-2508l
660
318.5660 318-26601
•481 318.5481
na·. Sé43 3la-2H;:
643
"566
318.5566 318-256f
634
318.5634 318-2634
215
318.5215 318-221:
•277
31a .5277 318-2:z77
854
318.Sa54
74l
!1a.S741 31a-274l
55 a
31a.5558 318-255é
a11
31a.sa11
837
31a.5837 318-2837
235
318.5235 31a-2235
903
318.5903
628
318.562a 31a26"S
~BL/PPB
745
318.5745 31a-2?45
BL/PFL
213 : 318.5213
BL/PMDB 348 318.534a 318-2348
BL/PPB
342
318.5342 318-2342
•384
Pi:Yr
318.5384 318-2384
BL/PPB
515 318.5515
B!./PFL
946
318.5946

PSDB
BL/PMDB
BL/PFL
J;I,L/PPB
PPS
BL/PPB
BL/PPB
BL/PFL
BL/PFL
PSDB
PSDB
BL/PMDB
BL/PPB
BL/PFL
BL/PPB
BL/PPB
BL/PFL
BL/PFL
l?SB
BL/PPB
BL/PTB
BL/PMN
PSDB

Abril de !996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

·NCIIB :00 PARI.AJII!:N'l'.
CARLOS MEJ'.I-ES
CARLOS MOSCONI
CARLOS NELSON
CARLOS SANTANA
CÁSSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CÉLIA MENDES
CELSO CANIEL
CELSO RUSSOMIINNO
CÉSAR BANCEIRA
CKic:XO 8RÍGIJX)
CHICO DA PRINCESA CHICO FElUUMEN'l'A
CKICO VJ:GILAN'l'l!:
CIDINHA CAMPOS
CIPRZANO .CORREIA
CIRO NOGUEIRA.
CLAUCIO .CAJAJX)
CLEONlNCIO FONSECA
CONCEicXO TAVARES
CONFÚCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA - 11m.-.:
CUNHA BUENO
CONHA"LIMA
CANILO CE CASTRO
OARCI COELHOOARCtSIO PERONOI
DAVI ALVES SILVA
OE VELASCO

-

DELFIM NE'l"l''

OILCEU SPERAFICO
OILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DOMINGOS CC'l'RA
DOMINGOS LEONELLI
OUILIO PISANESCHI
EDZNHO ARATÍJO
EDZNHO BEZ
\
EDISON ANDRINO \
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
\
EDSON SILVA - SUI'Uiift
EDSON SOARES

00073

ES'rADO L.EGENDA GABlNE'l'E 'l'EI.El"ONE

MG
MG
SP
RJ

PB
AL

AC
SP,
SP
MA

AC
PR
MG
CF
RJ
RN

PI
BA
SE

RJ

RO
SP
BA
MA

SP
SP
MG
·TO
R;S
MA

SP
SP
PR
MS

'1'0

MA
BA

SP
SP

se

se
RJ

CE
CE
MG

~/PFL
243
PSDB
248
BL/PMCB 328
P'l'
•382
1\Í,~/PMCB 705
PSCB
727
BL/PFL
615
•479
1"1'
PSDB
756
BL/PFL
502
BL/PMCB SOl
~L/P'l'B
322
•274.
P'l'
P'l'
627
PD'l'
714
PSCB
839
BL/PFL
619
BL/PFL
630
BL/PPB
824
·n
825
BL/PMCB •s73
BL/PFL
460
PD'l'
832
BL/PFL
264
BL/PPB
533
BL/PPB
245
PSOB
862
BL/PPB
309
BL/PMCB 518
BLJPPB
852
BL/PSD
354
BL/PPB
Sll
746
J:!I,/PPB
EtL/PMCEI- 845
liL/PPB
728
•280
P'l'
637
PSD!t.
BL/P'l'B
940
BL/PMCB 323
BL/PMCEI 703
BL/PMCEI 639
P.gT
708
EIL/PPB
434
PSOEI
923
•584
PSOB

?.U:

318.5243 318-2243
318.5248
318.5328 318-2328
318.5382 318-2382
318.5705 318-2705
318.5727 318-2727
318.5615 318-2615
318.5479
318.5756
318.5502 318-2502
3l8. 5801
318.5322 318-2322
318.5274
318.5627 318-2.627
Jl8. 5714 318-:~;:..;
318.5839 318-2839
31.8.5619 318-2619
318.5630 318-263.0
318.5824 318-28'24
318.5825 318-2825
318.5573 318-2573
318.5460 318-2460
318.5832 318-283)
Jl8. 5264
318.5533 000-0000
318.5245--318-2245
318.5862 318-286:2
318.5309 318-2309
318.5518 318-2518
318.5852 318".2852
318.5354 318.2354
318.5511 318-:251! .
318.5746 318-2746
318.5845
318.5728
318.5280
318.5637
31.8.5940 318-2940
318.5323 318-2323 '
318.5703 000-0000
318.5639 318-2639
318.5708 318-2708;
318.5434 318-2434
318.5923
318.5584
'

00074

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOME DO PARI.AHI!:N'rAR
EDUARDO BARBOSA - nc.m U'l'AIX)
EDUARDO CAMPOS - nc.a DUDO
EDUARDO JORGE
EDUARDO MASCARENHAS
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS ABRAH!O
ELIAS MORAil
ELISEO MOURA
ELISEO PAJJILHA
ELISEO RESENDE
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVAI.IlO RIBEIRO
ERALilO TINOCO - nc.m aDIIO
ERALilO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EOJÁCIO SIMOES
'i:OLER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EORÍPEDES MIRANDA
EXPEDITO JúNIOR
EZÍiliO PINHEIRO
FÁBIO FELilMANN - nc.a D'l'lizxl
FÁTIMA Pf!T·"ES
FAUSTO MARTELLO
FELIPE MENDES
FÉLIX MENDONÇA
FERNANDO IliNIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO LOPES
E'ERNANilO LYRA - · LUD , .
FERNANDO RIBAS CARLJ:-nc.a 1ft.
FERNANDO TOIUIES
FERNANDO ZOl'l'O
FETTER JúNIOR
FEO ROSA
FIRMO DE CAS'1'RO
FLÁVIO ARNS
FLÁVIO IlERZI
FRANCISCO COELHO-nc.a -

ES'l'ADO
MG
PE
SP
RJ
PB
PA
PR
MG
MA

RS
MG

RR
RO
RS
PB
BA
AP
RS
·BA
AM
RJ
RO
RO
RS
SP
AP
SP
PI
BA
MG
PE
RJ
BA.
RJ
RJ
PE
PR
AL
SP
RS
ES

.

CE
PR
MS
MA

LEGENP~
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GA.BI:NE'I'E 'l'ELEFONE

PSilB
PS:S
~ ..
l':SilB
BL/PFL
BL/PMDB
BL/PMilB
PSilB
BL/PFL
BL/PMilB
BL/PFL
BL/PSC
PMilB
Pil~

BL/.PPB
aiiPFL
BL/PPB
PT
BL/PL
BL/PMilB
BL/PPB
Pil'l'
BL/PPB
PSilB
PSilB
PSilB
BL/PPB
5Io/PPB
BL/PTB
BL/PMilB
PT

PI?.
BL/PTB

ai:iPTB

Pil'l'
PSB
PilT
PSilB
PJ:!T.
BL/PPB
PSilB
PSilB
PSDB
BL/PPB
BL/PFL

•586
846
•371
•279
638
658
821
341
•565
804
204
739
318
930
840
310
726
952
•569
544
420
252
240
•568
•473
203
725
640
. 912·
307
427•
•374
827
256
. 944
901
322
501
7U
316
960
445
850
934
525

FAX

318.5586 318-2586
318.5846
318.5371 318-2371
318.5279
318.5638 318-2638
318.5658 318-2658
318.5821 318-2821
318.5341
318.5565
318.5804
318.5204
318.5739 318-2739
318.5318 3:8-2318
318.5930 318-2930
318.5840 318-2840
318.5310
318.5726 318·2.726
318.5952 318-2952
318.5569
318.5544 318-2544
318.5420
318.5252 318-2252
318.5240
318.5568 318-2568
318.5473 226-0592
318.5203 318-2203
318.5725 3U.2725
318.5640 318-2640
318.5912 318-2912
318.5307 318-2307
318.5427.
318.5374 318-2374
318.5827
318.5256 318-2256
318.5944
318.5901 226-3 687
318.5322
318.5501 318.2501
318.57U 318-2743
,318.5316 3l8-~3:t
,318. 5960 3l8·:096C
/:318.5445: 318-244!:
318.5850 318·285C
I'13l8. 5934 318-293~
. 318.5525

-
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

;OKE DO PARIJ!liEN'l'AR

FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO HORTA - """""""'
FRANCISCO RODRIGUES
FRANCISCO SILVA
FRANCO MONTORO
FREIRE JúNIOR
GAST.!O VIEIRA-nc.m: U'1'ADO
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENÉSIO BERNARDINO
GERMANO RIGOT'l'O
GERSON PERES
GERVÁSIO OLIVEIRA
GILNEY VIANA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HÉLIO BICtl'DO
HÉLIO ROSAS
HENRIQUE EDUARDO AI.VES
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
IULÁlUO COIMBRA
HOMERO OGOIDO
HOGO BIEHL
HOGO LAGRANHA
HOGO RODRIGUES DA CtlNHA
HOMBERTO COSTA
IBER.Sl FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACltEL
ILDEMAR KOSSLER
INACIO ARRUDA
INOCtNCIO OLIVEIRA '- r.tm:a Pn./Pft
ISRAEL PINHEIRO- nc.m: llftADO
ITAMAR SERPA
\
IVAN VALENTE
'
IVANDRO CONHA LIMA
IVO MAINARDI - ........r
JAIME FERNANDES -~
'
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGOELLI
(JAIR SIQOEIRA

00075

ESTADO LEGENDA GABDiE'l'E TELEFONE
RJ

MG
RR
RJ

SP
TO
MA

BA
MG
RS
PA
AP
MT

PB
PA
CE
PE
BA

SP
SP
RN

PI
MG
PR
p~

PR

se
RS
MG
PE
RN
MG

RO
CE
l?E
MG
RJ

SP
PB
RS
BA
MG
RJ

SP
MG

EL/PPB
512
EL/PL
540
BL/PPB
304
BL/PPB
716
407
PSDB
BL/PMDB 601
BL/PMDB 554
BL/PMDB 612
BL/l?MDB •571
BL/PMDB 838
BL/PPB
330
•574
PSB
•376
PT
BL/PMDB 442
PDT
534
BL/PMDB 919
P~B

430

PC DO B 456
PT
620
BL/PMDB *478
BL/PMDB 539
BL/PFL
414
BL/PPB
241
BL/PMDB 234
EL/PTB
816
BL/PMDB 958
BL/PPB
332
BL/PTB •367
BL/PFL
945
*282
PT
BL/PFL
609
BL/PPB
319
PSDB
614
PC DO B *582·
BL/l?FL
928
BL/PTB ·540
*286
PSDB
Fl1'

•671

BL/PMDB 605
BL/PMDB '228
BL/PFL
310
BL/PFL
333
BL/PPB *482

I':I'

'àL'/PPB

358
•370

318.5512
318.5540
318.5304
318.5716
318.5407
318.5601
318.5554
318.5612
318.5571
318.5838
318.5330
318.5574
318.5376
318.5442
318.5534
318.5919
318.5430
318.5456
318.5620
318.5478
318.5539
318.5414
318.5241
318.5234
318.5816
318.5958
318.5332
318.5367
318,5945
318;5282
318.5609
318.5319
318.5614
318.5582
318.5928
318.5540
318.5286
318.5671
318.5605
318.5228
318.5310
318.5333
318.5482
318.5358
318.5370

FAX
318-25.:.:
318-254C
318-2304
3l8-271E
318-240~

31'8-2601
318-2554
318-2612

ooo-oooc

318-2838
318-2574
318-237E
318.2442
318-'2534
318-2919
318-2430
318-2456
318-2620
318-2478
318-2539
318-2414
318-2234
318-2816
318-2958
318-2332

318-2282.
318-2609

ooo-oooo

J 18-2671:

Goo-oooc;

318-2223'
318-2310!
318-23331
318-2482:

00076
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NOIII!: DO PARLAME:N'rAR
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JAIRO"CARNEIRO
JANDIRA FEGHALI
JAQUES WAGNER
JARBAS LIMA
JAYME SANTANA
JER0NIMO REIS - nc.IOIIUDZD
JoAo .1\LBER.'l'O
JOAo ALMEIDA
JOAO COLACO
JO.llO COSER
JOAO FASSARELA
JoAo HENRIQtlE
JOAO IENSEN
JoAO LEAO
JOAO MAIA
JoAo MAT'l'OS - n:. 1011 UDZD
JoAO MELIJlO NE'l'O
JOAO MENDES
JOAO NATAl.
JOAO PAULO·
JoAO PIZZOLATTI
JoAO RIBEIRO
JOXO THOMÉ MES'l'RINHO
JOFRAN FREJAT
JONIVAt. LUCAS
JORGE ANDERS
JORGE KHO'CRY - ....1011 UDZD
JORGE TADEU Mtl"DALEN
JORGE WILSON
JOSÉ Al.DEMIR'
JOSÉ ANÍBAl. . - lolllD JOSÉ AUGUS'l'Ó.
JOSÉ_BORBA_ ;c ..
JOSÉ CARLOS Al.ELUIA
JOSÉ CARLOS COUTINHO
JOSÉ CARLOS LACERDA
JOSÉ CARLOS SABÓIA
JOSÉ CARLOS VIEIRA
JOSÉ CHAVES
JOSÉ COIMBRA
JOSÉ DE ABREU
JOSÉ EGYDIO
JOSÉ FOR'l'tl"NATI

-----
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ES'l'ADO LmENilA GABI:NE'l'E 'l'ELEFONE
RS
BA
BA
RJ

BA
RS
MA

SE
MA

BA
PE
ES
MG
PI
PR
BA

AC

se

SP
RJ
GO
SP

se
TO
11M

DF
BA

ES
BA
SP
RJ
PB
SP
SP

E'R
BA
RJ
RJ
MA

se
PE ·
SP
SP
RJ
RS

FAX

SL/PFL
441
318.5441
BL/PFL
422
318.5422 318-2422
BL/PFL •284
318.5284
pC DO B 443
318 5443 318-2443
*469
318.5469 318-2469
PT
dL/PPB •265
318.5265 318.226!0
PSDB
8l4
318 58l4 318.2814
BL/PMN
338 318.5338
BL/PMDB *264
318.5264
BL/PMDB 652
318.5652
psa
419
318.5419 000-0000
PT
514
318.55"14
PT
*283
318.5283
BL/PMDB 617
318 5617 318-2617
641
318.5641
318~264:
B~/PTB
PSDB
320
318.5320
BL/PFL
244
318.5244 318-2f4'
Bl./PMDB 662
318.5662
BL/PFL
828
318.5828 318-282é
BL/PTB
831
318.5831
Bli/PMDB 844
318.5844 3.18-284<;
•579
PT
318.5579 318-257!;
BL/PPB
306
318.5306 318-23ÕE
BL/PPB
339 318.5339
BL/PMDB *583
318. 558"3 318-258::
321 318.5321 318-2321
BY"/PPB
Bl./PFL I 815
318.5815 318-281:
PSDB
362
318.5362
· Bl./PFL
212
318.5212 318-2212
BL/PPB
552
318.5552 318-2552
318.5942
.Jii.L/PMDB 942
318.5236 318.236C
BL/PMDB 236
PSDB
624 . 318.5624 318-2624
PT
*366
318.5366
B:t.LPTB
$16
318.5616 3lS-2!iH
BL/PFL
856 318.5856 318-285E
BL/PFL
843
318.5843
936
l!SDB
318.5936 318-293e
*285
liSB
318.5285
'81./PFL
713
3l8.57l3 318-2713
PSDB
436 318.5436 318-2436
318.5823 000-0000
BL/PTB
823
pSI)B
331 318.5331 318-2331
318.5532 318-2532
Pl.
532
*372
318.5372 318-2372
PT
o

o

o

-
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NOME DO PARLAMENTAR

..

JOSÉ FRJ:'l'SCH
JOSÉ GENODlO
JOSÉ JANENE
JOSÉ JORGE
JOSÉ I.INHARES
JOSÉ LOZZ CI.:e:RO'l'
JOSÉ MACHADO
JOSÉ MAURÍCIO
JOSÉ MELO - •zc:· oz """"""'
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA
JOSÉ MÓCIO MONTEIRO
JOSÉ PIMEN'l'EL
JOSÉ PINO'l'TI
JOSÉ PRIANTE
JOSÉ REZENDE
JOSÉ ROCHA
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSÉ 'l'ELES
JOSÉ THOMAZ NONO
JOSÉ 'l'ODE - --.-.:
JOSZAS GONZAGA - nc.m: U"l'N»
JOVAZR ARAN'l'ES
JOLZO CESAR
Jl.lRAND'iR PAixJ\0
KOYU ZHA
LAEL VARELLA
LAZRE ROSADO
LAPROVI'l'A VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRZS'l'INO
LEOPOLDO BESSONE
I.EOR I.OMANTO
LIDIA QOINAN .
...
LZMA NE'1'TO ..
LINDBERG FARZAS ·
I.OCZANO é:AS'l'Ro
LOCZANO PIZZA'l'O
I.OCZANO ZZCA
I.OZS BARBOSA
LUÍS EDOAl'IDO - ftUlb&AZZ ta =-aa,
LOÍZ BRAGA
LOIZ BOAIZ
LOIZ CARLOS HADLY
LOZZ CARLOS SAN'l'OS-WID ...,......

ESTALO LEGENDA GABINETE ~CNE

se
SP
PR
PE

c:e:
PB
SP
RJ
AM

PE
PE
CE
SP
PA
MG
BA,
MG

SE
AL
BA

GO
GO
PI
SP
·. SP
MG
RN
RJ
RJ

se
CE
MG
BA

GO
RJ
RJ
Rlt

PR
SP
Rlt
BA

BA
ES
PR
SP

P'l'
P'l'
BI./PPB
BI./PFL
BI./PPB
BI./PMilB
PT
PD'l'
BI./PPB
5L/PFL
'BI./PFL
PT
BL/PMilB
BL/PMilB
'lat./PPB
BLlPFL
BL/PFL
BL/PPB
PSDB
BL/PTB
liL/PMilB
PSDB
BL/PFL
BL/PMDB
PSDB
BL/PFL
BL/PMilB
E.t./PPB
BL/PFL
. PD'l'
PSDB
BL/PTB
BL/PFL
.. EIL/PMDB
BI./PFL
··PC DO B
PSDB
BL/PFL

00077

FAX

*273 318.5273
*'270 318.5270 318-227C
608 318.5608
408 318.5408 318-240€
860 318.5860 ooo-oooc
938 318.5938 318-2935
*'276 318.5276
521 318.5521 318-252:.
*269 318.5269
314 318.5314 318-2314
458 316.5458 318-245~
*'281 318. 5281
303 318.5303 318-2303
752 318.5752 318-5752
250 318.5250 318-:2250
908 3l8.5908 318-2908
531 318.5531
438 3l~.5438 000-0000
812 318".5812 318-2812
212 318.5212
941 3l8. 5941 :318-2941
504 318.5504
654 318.5654 318-2654
417 318.5417 318.2417
*'575 318.5575
"721 318.5721 318-2721
650 318.5650 318-2650
737 318.5737 318-2737
516 318.5516
711 318'.5711
535 318.5535
402 318.5402
927 318.5927 318-2927
223 318.5223 318-2223
432 318.5432
*'480 318.5480 318-2480
401 318.5401 3!8-240:
541 318.5541 318:.25411
*'484 318.5484 318-2484,
?'1'
BI./PPB
340 318.5340 318-2340 I
BL/PFL
906 318.5906
BL/PFL
913 318.5913
BL/PL
327 318.5327
701 318.5701 318-:i701
PSDB
BL/PMDB 836 318.5836, 318-2836.
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NOME DO P.ARJ:.AME:N'.t!
LtJIZ !JANTAS - nc.zm
LtJIZ DtJRAo
LtJIZ FEENANDO
LtJI,í'- GtJSHIKEN
LtJIZ HENlUQtJE
LtJIZ MUNARDI
LtJIZ MOREIRA
LtJIZ PIAtlH'lLINO
MAGNO BARCELAR

lftiiDO

MALtJLY Nli:'rTO:
MANOEL CASTRO"
MARCELO BARBIDI
MARCELO DEDA
MARCELO TEIXEIRA
MÁRCIA CIBILIS VIANA
MAllCIA MAlUNHO
MARCIO FORTES
MARCIO RE:rNALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIA LAURA
MARIA vAI.ADlO
MARILtJ GtJ:!MARXES
MARINHA RAtJPP - nc.zm MÁRIO CAVAIJ·AZZI
MARIO DE OLIVEIRA
MÁRIO NEGROMON'l'E
MARISA SERRANO
MARQtJINHO CHEDID
MARTA StJPLICY
MA'l'HEOS . SCHMID'l'
MAtJRI SÉRGIO
MAt1RÍCIO CAMPOS
MAtiEÚCIO NAJAR
MAtiEÚCIO REQtn!O

MAURO FECURY
MAtlRO LOPES
MAX ROSENMANN
ME:NDES RIBEIRO - n c . a ME:NDONCA FILHO
MICHEL TEMER - !.:aa m . J MIGUEL ROSSE'l"l'()
~'l'ON ME:NDES

ESTADO LEGENDA GABINETE 'I'ELEFONE
AL
ES
AM

SP

se
RS
BA

PE
MA
SP
BA

SP
SE
CE
RJ
MA
RJ
KG

GO
MG
BA
MG
DF
GO
MS
RO

se.
KG
BA

MS
SP
SP
RS
AC

MG
SP
PR
MA
KG

PR
RS
PE
SP
RS

se

PSD
632
PDT
962
PSDB
943
•267
PT
BL/PMDB 209
•369
P'l'
BL/PFL
729
PSDB
224
BL/PFL
7l0
BL/PFL
219
760
!l;o/PFL
EIL/PMDB 910
PT
•383
BL/PMDB 210
950
E>D'l'
!i!SDB
921
FSDB
346
BL/PPB
819
~SDB

BL/PMDB
BL/PPB
BL/PMDB

PT
BL/PFL
BL/PFL
PSDB
BL/PPB
BL/PPB
PSDB
BL/PMDB
BL/PSD
.PT
PD'l'
BL/PMDEI
BL/PL
BL/PFL
BL/PMDB
:SL/PFL
BL/PFL
:SL/PMDB
BL/PMDB
. BL/PFL
BL/PMDB
PT
P'l'

227
220
313
350
*475
520
440
337
254
•381
345
237
736
360
807
343
239
242
635
935
841
758
222
717
•577
•385
715

318.5632
318.5962
318.5943
318.5267
318.5209
318.536.9
318.5729
318.5224
318.5710
na. 5219
318.5760
318.5910
318.5383
318.5210
318.5950
318.5921
318.5346
318. 58l9
318.5227
318.5220
318.5313
318.5350
318.5475
318.5520
318.5440
318.5337
318.5254
318.5381
318.5345
318.5237
318.5736
318.5360
318.5807
318.5343
318.5239
318.5242
318.';;635
318. 5.93 5
318.58-U
i 1 e ~'1-5-8.
318.5222
318.5717
318.5577
318.5385
318.5715

FAX
318-2632
318-2962
318-2267
318-2209
000-0000
3l8-2~24

318-2219
318-2760
318-2910
318-2210

-,
318-2H6
318-2819

318-2313
000-0000
318-2475
3l8-244C
318.2337
318-2254

:::8.273€

3l8. 263~

318-2758

3lS-2577

318-2715
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NOME DO PARLAMEN'l'AR
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA - L1- I'Df
MOACYR ANDRADE
MOISES LIPNIK
MOREIRA FRANCO
MURJ:LO PINHEIRO
MOSSA DEMES
NAIR XAVIER LOBO NAN SOOZA - IWLDift
NARCIO RODRIGUES NEDSON MICHELE'l'I
NELSON BO~IER - n:.a NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQOEZELLI
NELSON MEORER
NELSON O'l'OcH
NELSON PROENCA - n:x. - - ·
NELSON TRAD
NESTOR DOAR'l'E
NEO'l'O DE CONTO - n c . a NEWTON CARCOSO
.NEY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NILMARIO MIRANDA
NILSON·GIBSON
NILTON BAIANO
NILTON CERQUEIRA - nc.x NOEL DE OLIVEIRA
ODACIR KLEIN - ~m~. DI: ODELMO LEllO - L%Da IILI•n
ODÍLIO BALBINOTTI
OLÁVIO ROCHA ·
OLAVO CALHEIROS - llllftomln
ORCINO GONÇALVES
OSCAR ANDRADE - sm.am:
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSÓRIO ADJWINb
OSVALDO BIOLCHl:
OSVALDO COELHO;.•
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES DE ANDRADE
PAES LANDIM

---

ES'l'ADO

RJ
RJ
AL

RR
RJ
AP

PI
GO
MA

MG
PR
RJ

RS
SP
PR
CE
RS

MS
BA

se
MG

RN

PA.
MG
PE
ES
BJ

RJ

RS
MG
PR
PA
AL

GO
RO
MS
MG

AC

DF
RS

Pl!(
TO
PR
CE
PI

LEGENDA GABINETE TELEFONE
PT

232
•272
416
720
•266
305
7l2
941
525

---- ----·

FAX

318.5232 318.2232
318.5272
318.5416 318-241€
318.5720 318-272C
318.5266
318.5305 318-2305
n8:sn2 318-2712
318.5941
318.5525
•ses 318.5586 318-258€
"474
318.5474 318-247,
936 . 318.5936 318-293€
EI~/PL
• 13
318.5963
BL/P'I'B
920
318.5920 3l8-292C
BL/.PPB
916
318.5916 318-2916
PSCB
536
318.5536
BL/PMDB 405 318.5405
BL/PTB
452
318.5452
BL/PMDB 336 318.5336
BL/PMCB 637 318.5637 318-2637
Í!L/PMDB 329 318.5329 318-2329
!lt./PFL
326 318.5326 318-2326
•278
318.5278 318-2278
.l'SDB
•275
318.5275
PT
PSB
318.5410 318-2ÜO
410
BL/PPB
618
318.5618 .318-2618
BL/PPB
719
318.5719
BL/PMDB "476 318.5476
- 3
5L/PMDB 804 318.5804 318-2804
.BL/PPB
545 318.5545 318-2545
BL/PTB
318.5604 318-2604
604
PSDB
431 318.5431 318-2431
BL/PMDB 907 318.5907 318-2907
BL/PMDB' 335 318.5335
BL/PMCB 337 318.5337 318-2337
BL/PMóB 448 318.5448 318.2448
PSDB
318.5602 318-2602
602
BL/PFL
318.5433
433
BL/PFL
446 318.5446 318-2446
318.5925 318-2925
925
~L/PTB
318.5444 318-2444
444
~~/PFL
BL/PPB
318.5835 318-2835
835
P'l'
•ses 318.5585 318-2585
BL/PMDB t 14 318.5964
BL/PFL
560 318.5560 000-0000

PDT
BL/PPB
BL/PTB
BL/PMDB
BL/PFL
BL/PFL
BL/PMDB
PSL
PSDB
PT

00080
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ESTADO LEGE!I.'DA GABINS'l'E TELEFONE

NOME DO PAl!LAME:N'rAR
PAtlDERNE'l AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BERNARDO
PAULO BOIINHAtl'SEN
PAULo COJIDED.O
PAtli.O Dl!:t.GADO
PAULO FE:rJÓ - ..,.._
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAtli.O MOTJRAO
PAULO PAIM
PAULO IÚTZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEillUNHO ABRAo
PEDRO CANEDO
PEDRO COlU!.EA
PEDRO IRt1JO
PEDRO NOVAIS
PEDRO VALAI:l}-..RES - IIOJ'LIOift
PEDRO WILSON
PHILEMON RODRIGUES
PIMEN'l'EL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMtJNDO SAN'l'OS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAtli. BW.ÉM
RÉGIS DE OLIVEIRA
REINHOLD STEPHANES - 11%11. DE
REMI TRINTA
RENAN K!JR'l'Z
RENATO JOHNSSON
RICARDO !IARllOS
RICARDO GOHYtlE
RICARDO HER.ACLIO
RICARDO IZAR
RI'l'A CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBÉRIO ARAÚJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO BRAN'l'
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO FONTES

- .,.._

Abril de I 996

AM

se
PR

se
PR
MG
It:1

se
MG
SP
TO
RS

RS
l?A
PA
GO
GO

PE
BA
MA
SE
GO
MG
CE
CE
BA
PA

D'1" •

AP
MG
.SP
PR
MA
RS
PR
PR
PR
PE
SP·
ES

se
RR

GO
MG
It:1

l?E

BL/PPB
E!L/PFL
PT
BL/PFL
BL/PTB
PT
PSDB
EI!./PFL
BL/l?TB
BL/PFL
PSDB
i"l'
BL/PMDB
PT
BL/PMDB
B!./PTB
BL/PL
BL/PFL
BL/PMDB
Bt/PMDB
PSB
PT
!IL/PTB
PSDB
B!.o/PMDB
BI.iPPB
BL/PFL
PSB
BL/PFL
~L/PFL

BL/PFL
BL/PMDB
PDT ·
BL/PPB
BL/PFL
PC DO B
PSB
BL/PPB
BL/PMDB
BL/PMDB
BL/PPB
BL/PPB
PSDB
BL/PPB
BL/l?FL

260
718
•379
418
428
•268
904
325
207
507
311
·~71

222
•483
527
918
611
415
818
813
338
•587
226
231
636
858
809
734
206
939
322
543
810
513
412
613
846
623
905
•672

•sal
262
450
629
915

318.5260
318.5718
318.5379
318.5418
318.5428
318.5268
318.5904
318.5325
318.5207
318.5507
318.5311
318.5471
318.5222
318.5483
318.5527
318.5918
318.5611
318.5415
318.5818
318.5813
318.5338
318.5587
318.5226
318.5231
318.5636
318.585,8
318.5809
318.5734
318.5206
318.5939
318.5322
318.5543
318.5810
318.5513
318.5412
318.5613
':u8. 5846
Ú8.5623
318,5905
318.5672
318.5581
318.5262
318.5450
318.5629
318.5915

:?'IJ.
318-226C
318-271
318-237
318-H28

318-2325

318-2207
318-2507
000-0000
318-2471
318-2222
318-2483
318-2527
318.-2918
318-?611
318-2415
318-2Bl:l
318-2587
318.2818
318-223~

318-2636
318-2856
318-2734
318-2206
318-2939
318-2322

ooo-oooo
318-2412
318-2613

3:!.8-2905

318-2262
'318-2450
000-000C
318-2915
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NOME DO PARLAMEN'l'AR

ROSERTO FRANÇA
ROBERTO JEEl' ERSON
ROBER~O MAGALliXES
ROSERTO PAULINO - ac.D& li:II"DDO
ROSERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROSERTO SANTOS
ROSERTO VAL.ADJlO
ROBSON '1'ClMA
RODRIGtJE,S PALMA
ROGÉRIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
ROMEL ANÍZIO
ROMMEL FEIJÓ
RONALDO CEZAR COELHO - nc n&.lft.
RONALDO PERIM
RONIVON SANTIAGO

MT

RJ

PE
PB
CE
MA

BA

ES
SP
MT
MT

BA
MG
CE

PSDB
BL/PTB
BL/PFL
B'~/PMDB

BL/PFL
PSDB
PSDB
BL/PMDB

.rsL
BL/PTB
BLiPFL
BL/PFL
BL/PPB
PSDB.

RJ

P~DB

MG

SP

SL/PMDS
BL/PFL
BL/PFL
BL/PMDB
BL/PPB
PSDB
PS!lB

MG

PT

GO

BL/PMDS
BL/PMDB
BL/PFL
BL/PFL
.
PSDB

AC

RUBEM MEDINA

RJ

RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOM1o CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRA STARLING - L%DD PI"
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE·
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SESASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SÉRGIO AROUCA
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO CARNEIRO
SÉRGIO GUERRA. SERGIO MIRANDA - WZII PC do a
SÉRGIO NAYA
SEVERJ:ANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS SRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SÍLVIO ABREU'
SILVIO TORRES
SIMlo SESSIM

GO
PE
RR

MG
MA

MS
MA

se

PDT

RJ
AP
BA

PPS
BL/PFL

PE

PSB
PC DO B
.BL/PPB
PDT
BL/PPB
BL/PMDB
BL/PPB

MG
MG
BA

PE
MG

RO

PDT

MG

PM'

SP

PSDB
PSDB
BL/PMDB
!'•: DO B
~·soa

SIMARA ELLERY

RJ
BA

SOCORRO GOMES
SYLVIO LOPES - ourr.am:

RJ'

PA

822
208
425
315
607
529
U1

230
834
528
808
550
317
506
246
914
742
610
922
937
"578
538
•375
803
429
202
704
405
•576
724
301
214
426
462
435
830
707
932
625
211
723
709
238
404
246

318.5822
318.5208
318.5425
318.5315
318.5607
318.5529
318.5411
318.5230
318.5834
318.5528
318.5808
318.5550
318.5317
318.5506
318.5246
318-5914
318.5742
318.5610
318.5922
318.5937
318.5578
318.5538
318.5375
318.5803
318.5429
318.5202
318.5704
318.5405
318.5576
318.5724
318.5301
318-5214
318.5426
318.5462
318.5435
318.5830
318.5707
318.5932
318.5625
318.5211
.318. 5723
318.5709
318.5238
318.5404
318.5246

318-2822
318-2425
3~8-2607

318-2230
318:..2834
318-2528
318-2806
318-2550
318-2317
318-2914
318-2610
318-2937
318-2538
318-2375
318-2803
318-2429
000-0000
318-2576
318-2724
000-0000
3:8-2426
318-2462
318-2435
318-2707
318-2932
3l8-2625
318-2723
318-2709
318-24041
318-22461
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Nam DO PARI.AM!:N'l'AR

..
TALVANE ALBUQOERQUE
TEt.MA OE SOUZA

IaRST

TEt.MO

TETt ·BEZERRA

THEOOORICO FERRACO
TILOEN SANTIAGO
'l'UGA ANGEEIAMI
UBALOINO JtJNIOR

coRdA
tmiRATAN AGUIAR
tmSON BIINl)I!!IRA
URSICINO QUEIROZ
USHI'l'ARO KAMZA
v.AOAQ GOMES
VALDEMAR COSTA NETO
VALOENOR GTJEilES
VALOIR COLA'l"l'' - llm.Dift
VALDOMIIlO MEGER
VANESSA FEI.l:PPB
VIC PrRES FRANCO
VICENTE ANORÉ GOMES
VICENTE ARRUOA
VICENTE CASCIONE
UBALOO

ESTADO

ES
MG

PT

SP

PSOB
PSB
Bt./PMDB
PSOB
Bt./ PMOB
Bt./PFt.
Bt./PPB
Bt./PPB
Bt./Pt.
Bt./PPB
Bt./PMOB
Bt./PPB
PSOB
Bt./PFt.
PM'
PSOB
B!./PTB

SP

RS
M'1'

BA

PA
Cl!!
TO
BA
SP
SP
SP
AP

se

PR
RJ

PA
PE
CE

SP
GO•

VItroRIO MEDIOt.I
WAGNER ROSS:Z:
WAGNER SALUSTIANO
WAUlOM%RO FIORAVAN'l'l!!
WELIN'l'ON FAGtJNDES
WEI.SON GASPARINI
WERNER WANOERER
WIGBER'l'O TAR'l'UCE
WILSON BRAGA
WILSON BRANCO - - . . n
WILSON CliHPOs·
WILSON CIGNACHI
WILSON CtJNHA
WOt.NEY QUE:Z:ROZ
YEOA CRUS:Z:US

MG

R.EZENl)E

ZÉ GERARDO

PR
SP
SP

as·
M'1'

SP
PR
OF
PB
RS

PI!!
RS

SE
PE,
RS
MO

a:

d GOMES DA ROCHA

GO

ZII.A BEZERRA
'ZULAIE COBRA

AC
SP.

(A Mesa, para decisiíoi

GABINE'r'Z n:t.EFONE

Bt./?PB
258
•467
PT
Bt./PPB
424
Bt./PMI)B 802
Bt./PTB
702

.AL

VII 'P.R ROCHA
VIt.SON SANTINI

ZAIU

~

m.un.

Bt./PTB
PSOB
Bt./PMI)B
&t./PPB
PT

Bt./Pt.
PSOB
Bt./PFt.
Bt./PPB
PM'
Bt./PMI)B
PS%)8
Bt./PMI)B
BL/PFt.
PM'

PSOB
li%>/PMI)B
·'·
!f.liB
Bt./PSO
Bt./PFt.
PSOB

-

318.5258
318.5<&67
318.5424
318.5802
3l.8.5702
9l1 318.5911
562 318.5562
308 318.5308
218 318.5218
505 318.5505
• 46 6 318.5466
762 318.5762
344 318.5344
. 750. 318.5750
542 318.554.2
848 318.5848
662 318.5662
842 318.5842
517 318.5517
519 318. 5519
733 318.5733
603 318.5603
524 318.55:a
644 318.5644
633 318.5633
754 318.5754
509 318.5509
548 318.5548
•380 318.5380
523 318.5523
526 318.5526
806 318.5806
645 318.5645
642 318.5642
•472 3l.8.5472
421 318.5421
622 3i8.56:Z:Z
•580 318.5580
334 318.5334
956 318.5956
409 318.5409
356 311.5356
748 318.5748
510 318.5510
546 318. 55<&6

FAX
JlS-2258
3:8-2424
31·8.29ll
318-2562
318-2308

eoo-oooo

318-2505
318-2466
JlS-2762
318-2344
HS-2750
318-2542
318;-2848
318-2662
318-2842
JlS.. 25l9

318-2733
318-2603
318-2524
318-26.44
318-2633
318-2754
318-2509
318-2548
318-2380
318-2523
000-0000
318-2806
318-2642
318-2421
318-2622
318-2334
318-2956
318-2409
318-2356
318-2748
318-2510

Abril de 19%

ANAIS DO SENADO FEDERAL

À página n° 6139, 1• coluna, republique-se, por haver
saído com incorreções, o seguinte:
REQUERIMENTO N° 352, DE 1996
Senhor Presidente,
_
Nos termos do art. 56, item 11, da Constituição Federal,
combinado com o art. 43, item I do Regimento lntemo do Senado Federal,
requeiro licença para tratamento de saúde.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Senador Carlos
Patrocínio.

SENADO FEDERAL

Su-retarla de Aulattncla Médica e Social
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Ata da 43ª- Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de abril de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Odacir Soares, Ney Suassuna
Eduardo Suplicy e Francelina Pereira
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães Antônio Carlos Valladares - Arliildo Porto -Artur da
Távola- BeiJo Parga- Benedita da Silva- Beni Ve-.
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Darcy
Ribeiro - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Epitacio
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda- GHvam Borges- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - [ris Rezende - Jefferson Péres - João
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Alves - José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Arruda- José Samey -Júlio Campos
- Júnia Marise- Lauro Campos - Lucfdio Portella Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira- Marina·Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares
- Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Requião- Romero Jucá ~-Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Urna - Sebastião Rocha - Sélgio Machado- Teo~nio Vilela Alho- To1ó Cavalcante- Valmir Campelo - vnson Kleinliling - Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista de

presença actGa o~ de 74 Srs. Sena:lores.
Havencb rúnero regimenlal, deciMl álerla asessikl.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ~ Secretário em exercfcio, Senador
Eduardo Suplicy, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO

N9. 245196, de 4 de abril de 1996, do Ministro
da Fazenda, referente ao Requerimen1o no. 101, de
1996, de informações, do Senador Esperidião Amin.

As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.

OFfCIOS
DO MINISTRO DO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N~ 355196, DE 11 de abril de 1996, referente
ao Requerimento no. 212, de 1996, de informações,
do Senador Aaviano Melo;
N"- 356196, de 11 de abril de 1996, referente ao
Requerimento no. 98, de 1996, de informaÇões, do
Senador Pedro Simon.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 10.
Secretário em exercício, Senador Eduardo SL{llicy.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB N"-300196
Brasma, 16 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar o Senador João França, como membro Titular, em substill.ição ao Senador Pedro Simon, na Comissão de Assuntos Sociais- CAS.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jader Barbalho, Uder do PMDB.
.:~•• -~c-·· ~.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será
feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 12 Secretário em exen:lcio, Senador EduardoS~icy.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2. 363, DE 1996
Senhor Presidente,
.
Com fundamento no § 22. do art 50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art
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216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, pedido
de informações relativas as operações do Banco do
Brasil S/A:
1 - O Sr. confirma a informação de que o Banco do Brasil S/A foi encarregado da renegociação de
US$1 ,7 bilhão de títulos da dívida externa, em março último?
2 - Caso afirmativo, em que condições? Como
serão ressarcidos, ao Banco do Brasil, os valores referentes à operação?
3 - Quais os rebatimentos do procedimento
adotado nos balanços do Banco do Brasil?
4 - Quais as relações existentes entre a operação e os conseqüentes procedimentos adotados e a
chamada operação de Salvamento do Banco do
Brasil?
·
5 - Quais os valores envolvidos nesta operação de Salvamento?
6 - Qual o montante de recursos devidos pela
União ao Banco do Brasil?
7 - Quais foram os termos da negociação com
os agricultores em débito como Banco do Brasil no
que se refere ao ressarcimento àquele agente financeiro dos valores correspondeilles? Qual o valor total relativo à operação?
8 - A privatização do Banco do Brasil jâ foi
objeto de discussão no Ministério da Fazenda, na
atual gestão? Caso afirmativo, em que termos?
Justificaçao

Os jornais têm noticiado matérias que, de um
lado, manifestam a preocupação do Governo Federal com a situação atual do Banco do Brasil, espelhada em seu últimos balanços, o que justificaria
para
uma chamada Operação de Salvamento
aquela instituição financeira. Por outro lado, são veiculadas matérias que dao conta de possíveis operações do Banco do Brasil, sob ordens do Governo
Federal, que lhe poderiam ser lesivas e, paradoxalmente, causadoras .de seu quadro de dificuldades.
Como exemplo cita-se matéria da Folha de S. Paulo, de 9-4-96, assinada pelo Jornalista Aloysio Biondi, sob o título O desmonte do BB, na qual afirmase que em fins de março o 88 foi obrigado a engolir
a renegociação de US$1,7 bilhão de titulas da dívida
externa que o T escuro deveria ter pago há muito
tempo. Tais titules teriam sido trocados por NTN,
cujos rendimentos seriam inferiores àqueles que o
mesmo Governo paga aos investidores que compram titulas no mercado interno. A mesma matéria
avalia as repercussões negativas para o Banco do
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Brasil, dos moldes em que se efetivou a negociação
das dívidas dos agricultores inadimplentes. ··
São essa as razões que justificam o Requerimento de Informação, em cumprimento ao que dispõe a Constituição de 1988.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1996. Senador Pedro Simon.

(À mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 364, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no § 2º- do art 50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja encaminhado pedido
de informações ao Senhor Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, Dr. Luiz Caries Mendonça de Barros, através d9 Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, Senador José Serra, relativas à privatização
das empresas Pronor e Nitrocarbono:
1 - Quais as composições acionárias (capital
votante, preferencial e total), anteriores e posteriores
_à privatização, das empresas em questão?
2 - Qual o valor obtido nessas alienações, qual
o percentual obtido em Real (R$) e quais as moedas
de privatização utilizadas?
3 - No caso de utilização de moedas de privatização, hoLNe financiamento propiciado pelo BNDES ou
por agentes por ele credenciados? Em que condições?
4 - Quando foi demonstrado o interesse das
fuldações de seguridéde social do Estédo da Bahia e
do Banco do Brasil em participar dessas privalizações?
5 - Qual era a posição do Grupo Mariani em
relação ao aumento de sua participação acionária
naquelas empresas?
6 - No caso específico do Banco do Brasil,
qual o seu interesse em participar dessas privatizações, através da BBDTVM? O Banco do Brasil já havia
participado, anteriormente, de outras privatizações no
PND? Se afirmativo, em quais empresas e quais os
valores envoMdos?
7 - Quando se iniciou a participação do
BNDESPAR na Patroquímica da Bahia e qual a evolução dessa participação até sua alienação?
8 - Por que tal participação permaneceu por longo período e porque atingiu percentual tão elevédo?
9 - Quando foi decidido, pelo BNDESPAR, o
desinvestimento na Petroquímica da Bahia? (em 3112-91, segundo o Relatório Anual de Atividades do
Sistema BNDES, a participação na Petroquímica da
Bahia era, ainda, de 54,24% do capital tota~.
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1O - Qual o critério de definição do valor de
venda da participação do BNDESPAR na Petroquímica da Bahia?
11 - Qual o valor obtido nessa alienação? Houve financiamento? Em que condições? Se afirmativo,
as parcelas do financiamenlo estão sendo honradas?
12 - Requer-se cópia do inteiro teor da documenlação que justifique as informações presladas.
Justificação
A Pronor e a Nitrocarbono, empresas controladas pelo Grupo Mariani, foram desestatizadas em
5-12-95, e as participações da Petroquisa, nessas
empresas, 49,27% e 24,63%, respectivamente, foram adquiridas, majoritariamente, pelo Banco do
Brasil Distribuidora de Tí!Uos e Valores Mobiliários
(BBD1VM) e por urna associação de fundações de
seguridade social do Estado da Bahia (Faelba, Bases e Previnor), corno pode ser depreendido da!'
atas das assembléias gerais extraordinárias da Pronor e da Nitrocartlono realizadas em 4-1-96 e publicadas na Gazela Mercantil de 12-2-96.
Era de se esperar que o Grupo Mariani não demonstrasse interesse em despender maiores recursos na privatização dessas empresas, porque jã as
controlava A privatização d3 Pronor e da Nitrocarbono poderia caminhar, então, para o insucesso,
pois não haveria corno encontrar interessados em
participar dé e111>resas na condição de minoritários,
sendo desconhecedores do setor e com um único
acionista controlador. No entanto, o Banco do Brasil
e as fundações do Estado da Bahia, ligadas ao Governo Estadual e às en-presas petroquímicas de Camaçari, participaram do leilão.
Desde 27-11-95, voltou a ocupar o cargo de
Vice-Presidente do BNDES, condutor do Programa
Nacional de Desestatização, o Sr. José Pio Borges
Castro Filho, oriundo do quadro de executivos da
Petroquímica da Bahia S.A., 6111lresa holdlng do
Grupo Mariani, em seus investimentos petroquímicos. É a segunda vez que o Sr. Pio Borges ocupa
esta posição. A primeira vez, no Governo Collor,
quando era Presidente do BNDES o Sr. Eduardo
Modiano. Durante esta primeira gestão, o BNDE5PAR alienou, em leilão especial na BVRJ, em 3G-292 (dia seguinte à instalação do processo de impeachment do Presidente da República), a participação de 28,75% do capital total que o próprio
BNDESPAR detinha na Petroquímica da Bahia Naquele mesmo ano, jã havia alienado os outros .
25,49% do total de 54,24% que o BNDESPAR detinha naquela empresa, jã de longa da1a (década de
70). O adquirente, segundo matérias publicadas em
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jornais da época, foi a ·ssM Petroquímica, empresa
do Grupo Mariani.
Tendo em vista o exposto, julgo necessãrias as
indagações encaminhadas ao Sr. Presidente do
BNDES, através do Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, que têm como objetivo único a
transparência no processo de privatizações encaminhado pelo Governo Federal, através do Programa
Nacional de Desestatização.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1996. - Senador Pedro Simon.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno desta Casa
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que serã lida pelo Sr. 1g Secretário em exercicio, Senador Eduardo Suplicy.
'
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N"-18, DE 1996
Dá nova redação ao artigo 11" da
Constituição Federal, suprimindo o inciso 11, que trata da unicidade sindicaL
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Artigo 1"J?_uprima-se o inciso 11 do artigo 11" da
Constituição Federal, renumerando-Se os demais.
Justificação
A presente Emenda à Constiltição justifica-se
pela necessidade premente de atualizar a Constiltição Federal à Convenção/87 aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, nos Estados Unidos da América - na conferência de 17 de junho a
1o de julho de 1948, na cidade de São Francisco -,
entrando em vigor em 4 de julho de 1950.
Os avanços promovidos pela Constituição Federal de 1988 são indiscutiveis em diversos aspectos. Infelizmente, no tocante à organização sindical,
permaneceu o principio da unicidade sindical, contrariando, jã naquela época, a necessidade de adolar outro modelo de organização sindical, mais flexível e adequado à moderna relaç!lo capital-trabalh,
corno é a aspiração da grande maioria dos sindicatos.
Se ainda hoje convivemos, no Brasil, com vãrias relações de produção, que vão desde o absurdo
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trabalho escravo até o novo paradigma de produção
da 3'- Revolução Industrial, a Constib.ição Federal
não pode ficar subordinada aos interesses conservadores de modelos antigos. Ela tem a obrigação de
ser a indutora do novo e do futuro, estim!Jando e
respaldando ações e instituições que façam avançar
a justiça social. Um movimenlo sindical solidamente
instituído e cc-responsável socialmente não pode
conviver com estruturas corporativistas herdadas do
fascismo. É de fundamental imporlância para as organizações sindicais a adoção da pluralidade e a
sua liberdade de associação.
É um direito das classes se oJ9anizarem em
um, dois, três ou mais sindicalos; é uma decisão que
cabe só a eles lomar, sob a luz do acúmulo OJ9anizacional e das exigências das novas formas de produção, enfim, do contexlo em que se inserem na
base produtiva. Por fim, é importante lembrar que a
instituição sindical fortalecida se constitui num poderoso instrumenlo negocial para promover a distribuição de renda e um novo pacto social, tão necessários à nossa sociedade desigual.
Diante disso, o Congresso Nacional não pode
mais adiar sua responsabilidade de decidir sobre a
mudança na Constituição Federal referente à OJ9anização sindical. Neste sentido, espero contar com o
apoio dos Ilustres Pares para a aprovação desta
Emenda Constitucional.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1996. - José
Eduardo Outra -AntOnio C3rlos Valadares - Antonio Carlos Magalhaes - Ademir Andrade - Sebastião Rocha - Freitas Neto - Lucldio Portella José Agripino - Waldeck Omelas - Marina Silva
- Osmar Dias - Jader Barbalho -Eduardo Supllcy - Lúcio Alcântara - Benedita da Silva - Lauro
Campos -Jefferson Péres -José Fogaça - Epitr
cio Cale1eira - Emandes Amorim -Romeu TumaJosé Alves - Romero Jucti - CasDdo Maldaner Carlos Wilson -João França- Humberto Lucena.

(A Comissão de Constituiçao, Justiça e
Cidadania.) .
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
Hda está sujeita às disposições específicas constantes nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência designa os Deputados, cujos nomes constam do ofício, para fazerem parte da Comissão Mista
de Planos, Orçamenlos Públicos e Fiscalização.
Há oradores inscritos.
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A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente,. peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V.
Exll a palavra, por 5 minutos.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como LIder. Pronuncia o seguinte dlscwso. Sem revisão da
oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores,
não há futuro para um mundo constituído por grande
número de predadores, de poluidores, de pessoas,
organizações e selores sem visão de desenvoMmenlo sustentável, de longo prazo.
Não há futuro quando essas grandes e perigosas concentrações de poder não têm - ou operam
deliberadamente como se não tivessem - a noção de
que o lucro fácil de hoje pode significar a catástrofe
de amanhã
Eslou recebendo Oficio da Associação dos Municípios do Lago de Fumas, apresentando o relalo
do Primeiro Encontro dos Municlpios Atingic!Qs pelos
Lagos.de Fumas, no meu Estado de Minas ·Gerais,
em que se enfatizam as "injustiças a que foram soometidos com o processo de enchimenlo dos reservatórios das hidrelétricas, especialmente no que diz
respeilll à Região do Vale do Rio Grande.•
'
Trata-se de assunlo da maior importância para
o desenvolvimenlo de Minas Gerais, para a preservação do meio antliente, para o uso atual e futuro
dos mananciais hídricos de Minas Gerais.:
A importância desse assunlo pode ser verificada pelo·fato de que o Lago de Fumas posst.i um volume de água sete vezes superior ao da Bafa da
Guanabara, no Rio de Janeiro.
Meu compromisso pessoal com a defesa do
meio antliente não me permite calar ante a falta de
providências adequadas por parte das autoridades
governamentais, ante as promessas não realizadas
pelos governantes, dos programas não cumpridos, e
dos objetivos proclamados e não realizados.
O Lago de Fumas está poluído por resíduos
sanilários e industriais, lançados cliretamente, sem
qualquer tratamento técnico.
Trinta e quatro municlpios do Estado de Minas
Gerais estão sendo díretarnente prejudicados pela
contaminação das águas do Lago de Fumas, o que
representa um perigoso foco de enfermidades para
essas populações, que não mais dispõem de água
Umpa e de boa qualidade.
O res!Jtado dessa situação é, resumidamente,
o seguinte: o meu Estado, Minas Gerais, exporta
en919ia limpa e barata para outras regiões do BrasA
e, ao invés de receber uma merecida compensação
por essa extemalidade positiva para o desenvoM-

00090

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mento de outras regiões, recebe, em troca, poluição
e desorganização de suas atividades econõmicas.
Trata-se de situação inaceitável, não apenas
em relação a Minas Gerais, mas de algo deplorãvel
para qualquer Unidade da Federação.
O mais grave de todo esse quadro é a situação
de penúria das populações que foram expulsas de
suas terras em decorrência do represamen10 das
águas que formam o Lago de Fumas.
·
As indenizações pagas aos moradores da área
inundada foram irregulares, de valor muito abaixo do
de mercado, não permitindo que essas pessoas, humildes agricul10res, conseguissem recomeçar suas
alividades em outras localidades.
Trata-se de situação df.4llamente injusta e inrqua: os pequenos agricul10res ·perdem com a indenização a preço vil, perdem com a expulsão de suas
~rras; são obrigados a emigrar e nada recebem em
compensação.
As principais conseqüências dessa falta de visão das au10ridades governamentais são a desestruturação das alividades econõmicas preexistentes,
o desemprego, a favelização, o subemprego, a degradação ambiental e os desajustamen10s sociais,
pessoais e familiares de grande número de pequenos agricul10res.
Nada disso é considerado pelos grandes projetes de usinas hidrelétricas: basta verificarmos que
multidões de desempregados foram gerados por !!aipu, para cuja construção foram expulsas de suas
terras cerca de 42 mil pessoas; em Sobradinho, foram expulsas aproximadamente 70 mil pessoas.
O chamado Plano 2.01 o da Eletrobrâs expulsarã cerca de 300 mil pessoas de suas terras; o que
significa verdadeira tragédia humana para essas famílias, as quais dificilmente receberão alguma compensação digna por serem obrigadas a realizar essa
nova diáspora
O Governo Federal e as empresas encarregadas de implantar esses grandes projetes hidrelétricos precisam urgentemente refletir sobre as graves
conseqüências sóciais e econõmicas desses megaempreendimentos.
Não se pode encarar a retirada forçada de milhares e milhares de fanulias, de seres humanos,
como uma mera questão de cus10/beneffcio econõmico, muito menos como um problema de engenharia, economia ou gerência de projeto.
t necessário previamente se encontrar uma soIUÇ{o para os grandes contingentes de desempregados, principalmente mãrJ.de.obra nlkl qualificOOa, que
surge após a conclusão das obras de engenharia
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· · Até o presente momento, as empresas responsáveis pela implantação desses megaproje10s têm
sido incapazes de assumir os custos sociais decorrentes de sua ação; elas não compensam as chamadas extemalidades negativas que produzem para as
populações locais.
As populações diretamente afetadas pela inundação de suas terras pagam um preço extraordinariamente al10 para o desenvolvimento de outras regiões do País.
O progresso resultante da energia elétrica gerada em solo mineiro não re10ma às populações expulsas de suas terras; esse benefício é exportado e
serve principalmente para aumentar as desigualdades regionais, piora a distribuição de renda em nosso País e para que algumas regiões continuem mais
ricas e a maioria de nossos municípios continuem
mais pobres.
Muitas dessas pessoas que 10mam as decisões que implicam a expulsão de milhares e milhares
de pessoas de suas terras nunca viram um migrante, nunca sofreram privações, nunca participaram de
uma tragédia humana dessas proporções: conhecem
o assunto, ao máximo, do ponfo de vista teórico.
Por isso, Sr. Presidente, concluindo aqui a minha manifestação, eu desejo reafirmar que tudo
aquilo que es10u defendendo, neste momen10, após
o encaminhamento deste manifesto do.s Municípios
que integram a região do lago de Fumas, eu o faço
em benefício das populações que são aletadas pelos grandes projetes hidrelétricos. Ela não se aplica
apenas ao meu Estado, Minas Gerais, mas igualmente a todas as regiões geoeconõmicas brasileiras, que passam por problemas dessa mesma natureza
t verdade que esses proje10s e a construção
dessas usinas são importantes e fundamentais para
a geração de energia elétrica em nosso País, mas
nós não podemos e não pode também o Governo
Federal dissociar a questão econõmica da questão
social em proje10s dessa natureza
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. por permuta com o Senador Eduardo Sf.4llicy. S. Exª disporã de 20 minutos.
O SR. LOCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e
Srs. Senadores, a ausência de uma política nacional
no se10r pesqueiro, desde meados de 1984, tem
provocado vários problemas pela falta de fomento à
pesquisa, extensão e linhas de créãliO pesqueiro.
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Contrariando a tendência de crescimento da
produção pesqueira nos países latino-americanos, a
pesca brasileira caiu de 1 milhão de toneladas, em
1985, para cerca de 750 mil toneladas, em 1993. No
mesmo período, o pescado passou da segunda fonte nacional de proteína animal para a inexpressiva
quarta posição.
Hoje, os principais recursos pesqueiros explorados se encontram ameaçados pela sobrepesca,
em função do aumento excessivo do esforço de pesca e pela poluição ambiental. Grande parte da frota
empresarial está sucateada, e as empresas acumulam déficits operacionais pelo alto custo de captura e
pela baixa produtividade.
O pescador artesanal permanece desorganizado e desassistido: menos de 1O% de seu universo
(estimado em 700 mil no Brasil) contribuem para a
Previdência Social e são amparados pela lei do seguro-desemprego nos períodos de defeso.
A especulação imobiliária e a ocq:Jação desenfreada do litoral brasileiro estão acabando com as
comunidades pesqueiras, afastando os pescadores
de suas áreas de pesca
A produção agrícola ainda é de pouca expressão se comparada a outros países em condições
mais adversas que as nossas.
O mar brasileiro representa uma importante
fonte geradora de alimento, emprego e divisas. Na
aqOicultura, as potencialidades se manifestam através da existência de aproximadamente 5,2 milhões
de hectares de águas públicas, represadas para fins
diversos, que favorecem o crescimento da atividade
extensiva e intensiva e de um litoral com cerca de 8
mil quilômetros de costa.
Já na piscicultura, o País dispõe de condições
ecológicas (solo, água e clima) propícias para ser o
maior produtor mundial de peixe.
Para se reverter lodo esse quadro, retomando o crescimento do setor, é preciso reordenar as
ações da pesca e da aqOicutura, com a participação efetiva do Governo e do setor produtivo, redefinindo, com clareza, a competência de cada um,
no sentido de evitar desperdícios de recursos humanos e financeiros, como também paralisação de
ações.
A implantação de uma política nacional que
,priorize esses dois importantes setores da economia
(pesca e aqOicultura), além de investimentos em recursos humanos, através de programa de capacitação, sãq ações fundamentais para o fortalecimento
do setor, a exemplo do que é feito nos países líderes
mundiais na produção pesqueira
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Para discutir esses assuntos, realizou-se no
dia 18 de março próximo passedo, em Fortaleza, no
Ceará, um debate sobre a questão da pesca no BrasR.
A Presidente do Sindicato da Pesca do Ceará,
Elisa Gradvohl, ressaltou a importância da pesca
marltima que, no caso do meu Estado, contém um
investimento de mais de US$ 300 milhões entre barcos, frigoríficos e outras instalações. Queixou-se que
a pesca se ressente, em primeiro lugar, de uma política de desenvolvimento, de um órgão que centralize
esse política, da escassez de recursos, da pesca ilegal da lagosta, inclusive, da de tamanho pequeno,
declarando-se, ainda, contrária à paralisação da
pesca da lagosta, o chamado perlodo defeso.
Na ocasião, os participantes também defenderam a introdução da pesca oceânica no Estado,
além da lagosta, que é predominante. Na verdade,
não se entende que navios de várias bandeiras, tais
como chilenas, equatorianas e chinesas, atualmente
pesquem entre o Nordeste brasileiro e o Golfo da
Gl.iné e não exista uma indústria nacional de pesca
de longo curso.
Foi citado o salto dado por um vizinho nosso, a
Argentina. Em 1995, o país emibaroou para o exterior US$293 milhões em pescados contra US$140
milhões em carne bovina, seu produto mais tradicional. A intensificação da pesca na Argentina começou
há quatro anos, quando investimentos maciços de
empresas nacionais e estrangeiras foram destinados
ao setor. Estima-se que, desde o início dos anos 90,
US$400 milhões foram inje!ados na compra de barcos e na construçao de novas plantas industriais. A
captura saltou de 545 ml toneladas para 1 milhão de
toneladas, em 1995, um aumento de 93%. Enquanto
isso, no BrasU, observa-se a estagnação e até o inicio de um processo de decadência.
Ainda nesse seminário a que me referi, foram
prestadas informações de que existem parceiros de
elevado nível tecnológico que poderiam ser atraídos
ao Brasil, necessitando-se a simplificação e regulamentação sobre o capital estrangeiro e oferecimento
de estímulos ao capital nacional.
Para reverter todo esse quadro, retomando o
crescimento do setor, faz-se necessário reordenar
as ações de pesca e aqOiciJtura, com a participação
efetiva do Governo e do setor produtivo, redefinindo
com clareza a competência de cada um no sentidQ
de se evitar desperdício de recursos humanos e financeiros e também a paralisação de ações.
A pesca é uma contribuinte para a questão do
emprego, pois, para cada individuo que captura no
mar, há geração de sete a oito empregos em terra
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Ressaltou-se, ainda, a necessidade da existência de
escolas náuticas e pesqueiras para a qualificação de
mãCKle-obra, que no Brasil praticamente inexiste.
Uma questão que está em andamento no âmbito do Governo Federal é a proposta para operacionalização e redução do preço do combustível utilizado pela frota pesqueira nacional.
O Sr. Ney Suassuna - Permtte-me V. Exi' um
aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, com
todo o prazer, concedo o aparte ao nobre Senador
Ney Suassuna
O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, quero felicitá-lo pelo tema que traz, que
também é importante para a Paraíba. Sabemos que
para o Nordeste, onde são tão poucas as oportunidades de emprego, a pesca é muito importante e as
nossas costas se dão bem para isso. A Paraíba também está buscando agilizar a pesca; acabou de ganhar um barco da Galícia de doação; estamos fazendo pesca de atum e tentando conseguir convênios com outros barcos pesqueiros para montar, lá
em Cabedelo, um porto pesqueiro. Estamos muitos
pontos abaixo do Ceará, que já é tradicionalmente
um grande pólo pesqueiro de lagosta, camarão, etc,
mas é preciso que se olhe com cuidado para essa
área, que não só trará proteínas para o nosso povo
que precisa, como gerará empregos e divisas, uma
vez que esta é uma área exponencial de emprego.
O pescador lá gera na ponta muttos empregos,
como bem V. Ex"- está dizendo.
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A atividade de captura da pesca tem no combustível seu custo variável de maior importância, por
ser um insumo insubstituível. Sua importância no
custo final, que no Brasil é superior a 40%, varia de
acordo com o produto, área de pesca, importãncia
do pescado na estratégia alimentar de cada país,
sendo aceitos internacionalmente parâmetros ao redor de 20% do custo total de captura, podendo chegar a patamares mais elevados em pescarias especiais. O normal, no entanto, é que o Estado, em função de suas políticas de emprego e produção de alimentos, interfira nesse elemento de custo como estratégia de fomento e controle da produção.
Países como a Espanha, onde o pescado é
fundamental na alimentação e na manutenção de
empregos, ubliza-se, além dos incentivos dispensados à pesca pela Comunidade Européia, o artifício
de um óleo diesel de coloração diferente para facilitar a fiscalização da u!Jlização do insurno vendido a
preços abaixo do mercado, a fim de se evttar o desvio
do óleo diesel que é vendido mais barato para a pesca
e que ele pudesse ser utilizado para outras finalidades.
O preço do diesel manlimo no Brasil alcança
US$360 a tonelada, contra US$200 na Argentina,
US$169 no Uruguai e US$60 na Venezuela Isso,
praticamente, tira do Brasil toda a competitividade e
capacidade de concorrer, porque o óleo diesel, que
é um insumo importante para a pesca industrial, é
extremamente caro.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado,
Senador Ney Suassuna. A questão da pesca no
Nordeste é da maior importância, porque é uma alternativa econômica válida e urna fonte de geração de empregos. Não quero nem falar da pesca
continental nos açudes e qual potencial tem para
gerar proteínas. O Departamento Nacional de
Obras contra a Seca tem tecnologia, adquirida a
partir da colaboração de países como a Hungria e é
capaz de fornecer alevinos, que permttem uma rápida reprodução d~ espécie e têm uma proteína de
alto valor nutritivo que serviria mutto para evitar o
quadro de desnutrição que existe no interior do Nordeste.

Embora o Ceará tenha vocação para a pesca
marítima, tanto industrial quanto artesanal, e para a
pesca continental - aquela feita nos açudes -, gostaria de, neste momento, determinar a análise da pesca da lagosta, a mais importante e a que enfrenta
maior crise.
A pesca da lagosta no litoral do Ceará é uma
atividade de elevada importância social e econômica
para todo o Estado, especialmente para os municípios da faixa litorânea. Milhares de empregos são
gerados pela atividade e estima-se que mais de cem
mil pessoas dela dependem, direta ou indiretarnente.
As exportações, normalmente, giram em tomo de
2.500 toneladas de cauda por ano, o que corresponde ao ingresso de dividas da ordem de U$50 a 60
milhões no Estado.

Em nenhum país pesqueiro o preço do óleo
diesel marítimo se equipara ao do combustível de
transporte, não só pela pesca ter como característica a de produtora de alimentos, como também porque é uma atividade altamente empregadora e que
apresenta, além disso, extrema velocidade na criação de novos postos de trabalho.

Hoje, no entanto, é uma atividade praticada
majoritariamente de forma ilegal. A frota, em grande
parte, não é autorizada pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- lbama Utilizam-se artes de pesca proibidas, além
de capturar significativamente indivíduos abaixo do
tamanho permitido.
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Dentre as razões para a grande quantidade de
barcos não permissionados, destaca-se a inadequação da norma que, em meados da década de 70, limitou a frota lagosteira ao exato número de barcos
operando na época Tratava-se de uma frota basicamente do tipo industrial, pertencente a empresas e
grandes armadores de pesca Ao longo dos anos,
com a diminuição dos rendimentos das pescarias da
lagosta, parte dessa frota foi desativada ou dirigida
para outras atividades, ao tempo em que a frota dos
pequenos armadores independentes foi crescenclo
sem controle e sem que fossem feitos estudos no
sentido de adequar a legislação à nova realidade.
A frota lagosteira totaliza, hoje, cerca de 1.500
embarcações. No lbama estão registradas cerca de
300, porém não se sabe quantas dessas últimas estão efetivamente operando, mas está perfeitamente
caracterizado que hã barco demais para pouca lagosta. Grande parte da frota é composta por barcos
de madeira, com comprimento variando entre 8 a 14
metros e, em geral, não autorizado.
A utilização da caçoeira intensificou-se nos últimos anos em função dos custos que, segundo os
pescadores, são menores do que os dos manzuás,
além do fato de que os barcos de menor porte têm
mais dificuldade de operar com manzuá, devido à limitação de espaço. Alterações tecnológicas e operacionais tomaram essa arte da pesca, antes condenada como predadora, um apetrecho com nível de.
degradação ambiental aparentemente aceitável.
A pesca de mergulho com a utilização de compressores é um grave problema. Por limitações humanas, as operações são realizadas em águas com
profundidade de até 20 metros, onde é maior a concentração de lagostas jovens, com comprimento
abaixo do mínimo permitido pela legislação. Por sua
vez, os pescadores mergulhadores não recebem
qualquer treinamento - e isso é algo verdadeiramente criminoso - para exercer essa arriscada atividade,
sendo freqüentes os acidentes, inclusive com vários
casos de morte ou lesões definitivas do sistema nervoso central. Acrescente-se a isso os conflitos entre
os pescadores. Aqueles que utilizam outras artes de
pescas reclamam revoltados o roubo do material de
pesca e produtos de pescarias que, segundo os
mesmos, é praticado pelos mergulhadores. Trata-se
de verdadeiro saque ou pirataria.
A pesca de unidades com tamanho abaixo do
permitido constitui-se o mais sério problema que enfrenta o lbama. Devido a grande quantidade de pequenas embarcações operando e a dispersão dos
locais de desembart!ue. são muito grandes as diii-
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culdades para implementar um efetivo controle. Embora a maioria das empresas processadoras não recebam a lagosta pequena, algumas o fazem visando, principalmente, a demanda do mercado externo.
Além do mais, há comercialização no mercado interno. Há, portanto os corruptos que sobrevivem em
função dos corruptores, aliás compradores em grande parte identificados.
Obviamente, a simples aplicação de uma forte
fiscalização, diante do quadro aluai, geraria conflitos
com conseqüências imprevisíveis, pois entende-se
que algumas normas têm que ser revistas. Existem
localidades, por exemplo, onde operam dezenas de
embarcações, todas sem permissão de pesca do
lbama.
As ações e medidas vêm sendo discutidas, não
apenas em fóruns técnicos, como os Grupos Permanentes de Estudos - GPEs, promovidos pelo lbarna,
mas também com o segmento produtivo e au!Qridades
mun~ e estaduais, com vistas ao aprirnorilmento,
sociabilização e aplicação das mesmas. No nosso entender, normas para serem cumpridas têm de ser compreendidas e aceitas pela maioria da sociedade. .
Aqui, é importante enfatizar que na aluai circunstância em que se encontra a pesca da lagosta,
principalmente devido à grande quantidade e dispersão dos locais de desembart!ue, nenhuma medida
que vise o controle ·da pesca de lagosta. terá sucesso sem a efetiva participação das admirústrações
municipais. O envolvimento destas em todas as fases da exportação lagosteira é fundamental, desde a
captura até a comercialização, passando, obviamente, pela fiscalização e medidas de regularnen!ação,
que deverão ser objeto de portarias e outras medidas jurídicas, discutidas com as comunidades como
forma de dar maior aceitação às medidas.
A análise dos dados apontam para os dois
mais graves problemas da indústria lagosteira do
Estado do Ceará e, de resto, do Nordeste do Brasil:
primeiro, o desequilibrio populacional, pela excessiva redução dos estoques e, segundo, o aumento de
custo de produção, conseqüência da redução da
captura por unidade de esforço. Ressalte-se, ainda,
que a estimativa da captura máxima sustentável foi
feita considerando apenas a área compreendida entre os Estados de Pernambuco até o Ceará, e, hoje,
a área de pesca vai desde o Estado do Pará até o
Espírito SaniD.
O Sr. Roberto Requiao - Permite-me V. Ex"um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o nobre
Senador Roberto Requião.
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Sr. Roberto Requlao- (: sirllJiesmente para
lowar a preocupação de V. ExA com a perenidade
da lagosta no litoral do seu Estado e do Norte do
Brasil e deixar um testemunho. O Paraná é um Estado de pequeno litoral, qualquer coisa entre 60 e
80Km. E a pesca predatória acabou não só com a
lagosta, mas com todas as outras espécies. Não temos mais lagosta, não temos mais camarão; e a
pesca no litoral do Paraná, hoje, é um exercício de
paciência que nunca chega a lugar algum A sua
preocupação e as medidas concretas que possamos
tomar nesse sentido irão garantir a perenidade da
pesca, a sobrevivência dos pescadores e a manutenção de uma atividade que garanta a subsistência
e proteína para milhões de brasileiros.

O reordenamento da pesca da lagosta vem
sendo exaustivamente discutido entre os diversos
segmentos do setor no Comitê de Pesca do Estado
do Ceará. A partir dessas discussões, foi elaborado
um documento no qual constam as propostas para
se atingir este objetivo.
Dentre as medidas propostas, para serem implementadas no período de 1o anos, destacam-se
as seguintes.
Promover o reordenamento da pesca da lagosta no Ceará, revertendo a situação aluai de sobrepesca para o nível de exploração sustentável (social,
ambiental e econômico), através do estabelecimento
e aplicação efetiva das medidas de ordenamento ne-

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senador,
toda razão. Estados como o do Rio Grande do Su, que tem uma intensa atividade pesqueira,
como Santa Catarina e mesmo como o Paraná têm,
hoje, essa atividade em franca decadência por uma
série de razões, inclusive por uma pesca predatória
que diminuiu mtito a população de peixes e crustáceos, tomando a atividade pesqueira mLito maior e
antieconômica e, conseqüentemente, muito mais
cara. De forma que é preciso que o Governo acorde
para isso, inclusive depois de uma série de alterações na administração federal: extinguitH;e a Sudepe,
criou-se uma Secretaria e, depois, colocaram tudo
no lbarna, que teve que desenvolver uma atividade
corllJiexa. Isso porque, ao mesmo tempo em que
ele tem que preservar e defender as espécies, ele
teria que estimular a pesca honesta, decente e correta, que respeita o meio ambiente, além da defesa
e preservação das espécies. Tudo isso não vem
ocorrendo.

Estabelecer um sistema de fiscalização integrada envolvendo os governos - federal, estadual e
municipal, com o apoio do setor produtivo e comunidades pesqueiras.
.
P.romover ações de educação ambientai e a difusão de informações, buscando apoiar a participação da sociedade na gestão dos recursos ambientais, em especial do Plano de Ordenamento da Pesca da Lagosta.
Manter o tamanho mínimo de captura como
instrumento de prateção do recurso, com os valores
de 11 cm de cauda para a lagosta verde e 13cm para
a lagosta vermelha A tomada do comprimento poderá ser feita, indiferentemente, com rabo aberto ou

V.

~tem

Eu teria que ler o restante do meu pronunciamento, mas vou concluir, justamente, por uma série
de propostas que resultaram, no CeaJá, desse diálogo entre pescadores artesanais, pescadores industriais, setores do Governo Estadual e Federal. Essas
sugestões visam, de Um lado, preservar as espécies; e, por outra, criar oportunidade de trabalho
para toda essa legião de pescadores artesanais,
empregados de grandes efTllresas que exploram a
atividade pesqueira. Com tudo isso, a lagosta é o
segundo item da pauta de exportações do Ceará;
portanto, é uma atividade econômica importante.
Acontece que os barcos estao obsoletos, precisando
ser renovados; não há linha de financiamento para
isso, e a atividade está entrando em franco processo
de deterioração e decadência.
Sr. Presidente, volto à leitura do meu discurso.

cessárias.

_

.

fechado.
Manter a proibição da pesca de mergulho com
compressor.
Estabelecer um prazo para a regularização dos
barcos que compõem a frota lagosteira do Estado do
CeaJá, cadastrada pelo lbama alé 31-12-94. As embarcações que não se regularizarem dentro do prazo
estabelecido, terão seus registres e pennissão de
pesca cancelados.
lrllJiementar, a partir deste ano de 1996, o processo de redução do esforço de pesca confonne sistemâtica incfJCada anteríonnente, oom vistas a manter o esforço de pesca recomendável.
Agilizar e garantir a aprovação do projeto de lei
de criminalização da pesca, em andamento no Congresso Nacional.
Por outro lado, caberia no campo do fomento,
algumas medidas dentre as quais inclui-se a centraUzação em Lm órgão específico das ações relativas
aosetqr,

t

necessário. criar &nhas de crédito especificas
para aqLisição de materiais de pesca, inclusive para
incentivar a substituição dos aluais compressores
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usados na pesca da lagosta, com ênfase para áreas
do litoral, consideradas problema em 'termo do exercício da pesca predatória de lagosta.
Criar linha de crédito específica para reforma e
modernização de barcos de médio e pequeno portes.
Realizar estudos com vista a redução do ICMS
do óleo diesel e derivados, utilizados pelas embarcações pesqueiras.
Criar postos regionais para processamento de
lagosta por cooperativas de pescadores.
Implantar escolas de pesca destinadas a pescadores artesanais ou industriais.
Porém, reiteramos que o fato mais importante
que constrange aqueles que desejam o soerguimento e o avanço da pesca marítima no Brasil, é a falta
de um interlocutor e de uma política para a área
Com a extinção da Sudepe, criou-se a orfandade, e
o lbama tem outras atribuições que não inclui o fomento ao setor pesqueiro.
Gostaria de finalizar registrando que estou no
Senado Federal, ao lado dos companheiros da Câmara dos Deputados, claramente envolvido em estudos e na elaboração de subsídios que permitam ao
Governo, em parceria com a iniciativa privada, soerguer e avançar em medidas viáveis e passiveis de
implementação, que a exemplo da Argentina, permitam colocar o Brasil no ranking de pesca que ele
merece estar.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcántara, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se-

cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 1~ Secretário.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiávef.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Presidência concederá a palavra, mas pediria a V. Exll
que realmente fosse breve. porque, em seguida,
está inscrito o Senador Eduardo Suplicy, e o tempo
deste primeiro período da sessão termina às
15h30min improrrogavelmente.
V. Exi' tem a palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, serei tão breve quanto Pepino,
o Breve, pai de Carlos Magno, o rei da França.
Recebi uma comunicação do MST - Movimento
dos Trabalhadores Rurais sem Terra- no sentido de
que, hoje, 17 de abril, às 6h30min da manhã, cerca de
três mD famífJas, cadastradas pelo MST, ~
uma área da Fazenda Gia::ometi, no llllllicípio de Rio
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.Bonito de lguaçu - PR. Essa área está situada entre
a cidade de Laranjeiras e Chopinzinho (PR-158).
aproximadamente a 30Km de Laranjeiras do Sul.
Sr. Presidente, a Fazenda Giacometi possui 83
mil hectares; é o maior latifúndio do nosso Estado, o
Paraná, em área contínua, e abrange cinco municípios. A empresa proprietária dessa área é uma madeireira de um grupo económico gaúcho, com sede
em Porto Alegre, que se dedica basicamente à extração de madeira. A área - e aqui vai o testemunho
do ex-Governador do Paraná - é extraordinariamente mal-utilizada. Quando Governador, verifiquei que
os títulos de propriedade eram, em sua maioria,
questionáveis quando existiam.
Essa situação levou a madeireira, durante o
meu Governo, a manifestar, inclusive, a intenção de
negociar com o Governo assentamentos em parte
dessa área. São 3 mil famílias, portanto, 1O mil pessoas. Na década de 80, o Governo Figueireqo havia
decretado a desapropriação da área, por ser um latifúndio de dimensão.
A minha manifestação, neste momento,. é de
solidariedade a esses trabalhadores que fazem uma
greve ao contrário. Enquanto diversas categorias fazem greve para não trabalhar, esses trabalhadores
sem terra, esses agricultores da região oeste e sudoeste do Paraná estão acampados, na beira da estrada, pedindo a oportunidade de lavrarem a terra e
produzirem alimentos para os brasileiros.
Solidarizo-me com as reivindicações da comissão do MST, que solicita do Governo do Estado a
formação de uma comissão para negociar com o
grupo Giacometi a desapropriação, a compra, a verificação dos títulos de propriedade, a garantia de
uma cesta básica enquanto o acampamento subsistir. E, fundamentaimente, uma vez que o acampamento se dá à margem da rodovia, que é apenas
uma manifestação de intenção de ocupar uma área
sem título de propriedade assegurado, garantido, líquido e certo dos propiietários, que não se transforme mais esse acampamento num caso de violência
poficial.
O Governo do Paraná gastou ou pretende gastar R$500 milhões para que a Renault abra uma fábrica em São José dos Pinhais, o que, possivelmente, dentro de 5 a 7 anos, gerará 2 mil empregos. Seria muito mais adaquado e apropriado que se fizesse
um esforço agora para evitar a violência e assentar
3 mil fammas, o que daria emprego garantido a cerca de 7 a 8 mil pessoas.
Sr. Presidente, eu gostaria de dar mais uma
notícia. Há dois anos, o Governo do Paraná cons-
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!ruiu uma ponte entre o Paraná e o Estado de Missiones, entre o Brasil e a Argentina Essa ponte foi
produto de um acordo entre o então Chanceler Fernando Henrique Cardoso e o Presidente Menem, da
Argentina. Resolvemos construí-la com recursos do
próprio Estado, para que, rapidamente, essa fronteira fosse aberta, pois ela viabiliza a Ugação entre o
sudoeste do Paraná e a região de Foz do lguaçu,
sem que se passe por dentro do Parque Nacional do
lguaçu. Construímos essa ponte sem solicitar recursos da União, tampouco da Argentina. Queríamos
resolver um problema social e econômico sério.
Há dois anos, o Governo do Paraná entregou
essa ponte para a Governo Federal, mas até hoje
ela não foi aberta. Há mais ou menos 1o ou 15 dias,
a nosso Presidente viajante esteve na Argentina e
garantiu a abertura da ponte no dia 20, em declaração conjunta com o Presidente Manem. Os argentinas já estão na ponte; já ocuparam a ponte, já ocuparam a gendarmaria e o abrigo da aduana, construído pelo Governo do Paraná, porque é uma aduana comum. Mas o Presidente parece que esquece
rapidamente a que diz nessas viagens: até agora,
esqueceu de assinar o decreto que cria a administração aduaneira de Andresito e Capanema, inviabilizando a presença da Polícia Federal e da Receita
Federal, que estão absolutamente de acordo com a
abertura. Há dois anos existe uma ligação esquecida
entre a Paraná e a Estado de Missiones, entre o
Brasil e a Argentina, por absoluta falta de competência na administração das negócios da República
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa
agradece a brevidade com que se pronunciou o Senador Roberto Requiãa.
Concedo a palavra ao ncbre Senador José
Eduardo Outra, como Líder, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, com certeza, serei ainda
mais breve que o ncbre Senador Rcberto Requião.
Neste momento em que occrre uma greve dos
servidores públicos federais, e continuamos vendo a
intenção do Poder Executivo de usar medidas draconianas contra as servidores, como a ameaça de aplicação do Decreto ~ 1.480, de 3 maio de 1995, quero informar à casa que apresentei requerimento no
sentido de que a Projeto de Decreto Legislativo ~
45, de 1995, de minha autoria, seja apreciado diretamente pelo Plenário da Casa
O referido Projeto de Decreto Legislativo visa
sustar a Decreto n" 1.480, de 3 de maio de 1995, do
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Poder Executivo, que dispõe sobre os procedimen-

tcs a sere.-:1 adotados em casa de paralisações das
serviços públicos federais e dá outras providências.
No meu entendimento, esse decreto do Executivo é Hagrantemente inconstitucional, porque,
na prática, procura regulamentar o direito de greve
no serviço público. Todavia, a própria Constituição
Federal estabelece que a regulamentação do direito de greve no serviço público só poderá ser feita
por lei complementar e nunca por decreto presidencial.
Nesse sentido, apresentamos projeto de decreto legislativo que visa sustar o decreto do Presidente
da República. O Projete foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado
Federal, no dia 11 de maio de 1995, mas foi distribuído ao Senador José lgnácio Ferreira apenas no
dia 24 de agosto de 1995. Até o momento, Sr. Presidente, não foi apresentado um parecer a esse projete de decreto legislativo, e, em função disso, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania não
pôde se manifestar.
Já ouvimos, por diversas vezes, manifestações
por parte de Senadores nesta Casa, no sentido de
que a Executivo estaria exorbitando de suas atribuições ao legislar e ao invadir as prerrogativas do
Congresso Nacional. Isso acontece não só em relação às medidas provisórias, mas também, no meu
entendimento, relativamente a esse Decrete n"
1.480:· sob a alegação de dispor sobre procedimentos a serem ado!ados em caso de greve das servidores públicos, na prática, ele procura regulamentar
a direito de greve do serviço pltilico, o que, pela
própria Constituição, como já foi dito, só poderá ser
feito por lei complementar.
Nesse sentido apresentamos esse requerimento, que esperamos seja aprovado pelo Plenário da
Casa para que ele se manifeste sobre a questão e
procure impedir, na prática, não apenas nos discursos, que o Executivo continue exorbitando de suas
atribuições.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A
Mesa informa aos Srs. Senadores que temos, na
Ordem do Dia da sessão de hoje, matérias que
exigem votação com quorum qualificado e, portanto, apela aos Srs. Senadores que já confirmaram suas presenças no painel eletrônico de votação - temos 50 Senadores presentes no Senado
Federal - que compareçam ao plenário para a votação dessas matérias.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA · Sr. Presidente,
peço a palavra corno Líder, após o discurso do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso) • Sr. Presidente, Sr>s e Srs.
Senadores, temos observado verdadeira enxurrada
de pronunciamentos ora do Presidente da Repúbli·
ca, ora de seus Ministros de Estado, por meio de publicidade paga, sobre os mais diversos assuntos.
Nesses últimos tempos, o Governo, utilizandose de recursos de cerca de R$3 milhões do BNDES,
tem realizado uma campanha publicitária em favor
daquilo que, a seus olhos, considera o melhor no
que diz respeito à reforma da Previdência no País,
sem destacar que essa reforma, por exemplo, corta
diversos benefícios, direitos adquiridos • sobretudo
de certas categorias que não podem ser consideradas das mais privilegiadas no País; mas não corta
benefícios previdenciários de categorias privilegia·
das, seja de magistrados, de Parlamentares ou outras
categorias; não se preocupa tanto com o aumento de
arrecadação, nem com a eliminaçao de fraudes, mas,
enfim, apresenta o ponto de vista do Governo.
Ora, uma ~ vantagens dos meios de comuni·
cação é seu poder extraorclin.ário. Hoje, pelo rádio e
televisão, podem-se alcançar todos os recantos do
País. Praticamente, é possível fazer chegar aos
olhos e ouvidos da população o ponto de vista de
quem tem tànto poder de se utilizar dos meios de
eomunicação.
Mas o que acontece nos países mais desenvolvidos e democrãticos? Vou citar o exemplo, entre
outros, dos Estados Unidos da América Atualmente,
pelo sistema de televisão por cabo, chegam até nós
imagens dos meios de comunicação dos Estados
Unidos da América, por exemplo, da CNN, ou de
emissoras da França, da Alemanha ou da Espanha,
e o que ternos observado? Quando o Presidente da
República dos Estados Unidos discursa em pronunciamentos periódicos ou quando considera importante falar pelo rádio ou pela televisão, em seguida, fala
sobre o mesmo aSsunto o representante da oposição. Se o Presidente Bill Clinton fala, imediatamente, com igual tempo, mesmo espaço, mesmo canal
de televisão, mesmas emissoras de rádio, fala também, expondo o seu ponto de vista, o porta-voz do
Partido Republicano.
Ora, se o Presidente da República, seus Ministros de Estado, a qualquer momento no País, sempre que considera que haja interesse público em explicar algo pelo rádio e pela televisão, esse direito
lhe esté garantido.
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No Brasil, hoje, não se garante às Oposições o
direito de também expressarem o seu ponto de vista. Em função disso, e para corrigir essa anomalia,
estou dando entrada, hoje, em um projéto de lei que
dispõe sobre a convocação de redes de radiodifusão
e de televisão, nos seguintes termos:

"0 Congresso Nacional decreta:
Art 12 Na preservaçã:l da ordem p(br~ca
e da segurança nacional ou no interesse da M
ministração, as emissoras de radiodifusão poderilo ser convocadas para, gratuitamente, formarem ou integrarem redes, visando à divuf..
gação de assuntos de relevante importância
§ 1~ A convocação prevista neste artigo somente se efetivará para transmitir pronunciamentos do Presidente da República,
dos Presidentes da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Supremo Tribunal
Federal, assim como • e este é o actéscirno
que faço àquilo que ainda não é lei, mas que
representa, hoje, o decreto sobre tal assunto •
do Líder da Oposição no Congresso.
§ 2"- Poderão, igualmente, ser convocadas as emissoras para a transmissão de
pronunciamentos de Ministros de Estado,
autorizados pelo Presidente da República
§ 32 A convocação das emissoras de
radiodifusão é da competência. do Ministro de
Estado Chefe do Gabinete Civil da PresidêrJ..
cia da República e se efetivará porintermé-dio da Secretaria de Imprensa e Divulgação.
§ 4º- Fica facultado à Oposição no Congresso Nacional, constituída na forma do
Regimento Interno do Congresso, toda vez
que o Poder Executivo usar da. prerrogativa
de falar em rede nacional, utilizar o mesmo
tempo e espaço que este, num prazo não
superior a dois dias úteis, para manifestarse sobre o mesmo assunto.
§ ~ No caso de a Oposição no Con·
gresso Nacional decidir pronunciar-se em
rede nacional, na forma do § 4º-, incumbirá
ao Presidente do Senado Federal receber a
requisição e encaminhá-la imediatamente ao
Gabinete Civil da Presidência da República,
que procederá à convocação da rede no
prazo de 48 horas.
Art 2~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 3º- Revogam-se os Decretos n%
84.181, de 12 de novembro de 1979, e
86.680, de2 de dezembro de 1981."
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A justificação dá-se nos seguintes tennos:
•com a democratização das relações
sociais, bem como das relações entre o Estado e a sociedade, algumas pendências
restaram para ser sanadas ao longo do tempo. Essas pendências se vão mostrando à
medida em que se vão vivenciando as experiências relacionais e sentindo a presença
dos resquícios aulorilários.
Um desses resquícios que deseqtilibram as relações entre o Estado e a sociedade é a prerrogativa que tem o Poder
Executivo de monopolizar o uso das redes
de rádio e televisão para pronunciamentos
por ele considerados importantes. É bem
verdade que essa faculdade é estendida à
Câmara dos Deputados, Senado Federal e
Supremo Tribunal Federal, através de
seus titulares, mas essa faculdade raramente é utilizada, tendo funcionado, na
prática, como um trunfo do Presidente da
República
Outra coisa é a possibilidade de se informar a população sobre o contraditório
existente no tema de um pronunciamenlo
presidencial, para dar um exe!llllo. O que
ocorre, hoje, é que o Presidente da República utiliza esse recurso para reforçar sua posição, com o inegável peso da "voz oficial",
sem que a população tenha condições de
recebê-la criticamente.
O que se propõe, então, é a possibDidade de uma voz discordante, ou apenas
com outra ótica, se apresente, através do
mesmo canal, para trazer a público outra
versão, faceta ou aspeclo do que se está
apresentando à nação como falo de "relevante importãncia".
Chamamos a atenção para o falo de
que, pelo presente Projelo, a Oposição no
Congresso Nacional não tem o poder discricionário de convocar as redes de radiodifu.
são, mas sim de utiHzá-las como uma espécie de eco, Ioda vez que o Poder Executivo
delas lançar mão. Isso evita que seu uso
seja malbaratado, ou utilizado com propósitos político-partidários, ou mesmo para propaganda politica
Convoco meus nobres Pares a prestar
apoio e aprimoramerno ao que considero
mais um passo na democratização da sociedade brasileira. •
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O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, nobre Senador Sebastião Rocha
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Eduardo
Suplicy, v. Ex", mais uma vez, traz para apreciação
do Senado da República uma matéria de elevado e
relevante interesse público, que deve merecer não
só o apoio de todos nós, mas também os aplausos.
Um dia desses, eu estava assistindo à televisão e vi
a propaganda, por exemplo, da reforma previdenciária. Para mim não há dúvida de que o conteúdo dessa matéria publicitária é de natureza enganosa e,
portanto, ela deveria ser enquadrada também na lei
que regulamenta propaganda enganosa Vou inclusive examinar o texto do projelo de V. Ex~ para ver se
cabe alguma ressalva a respeito disso. O Governo,
na verdade, não está transmitindo o que é verdadeiro através daquela mensagem, através de várias. outras publicidades. No caso da previdência, então, é
muilo claro que o Governo diz que não está Stbtraindo nenhum direito previdenciário do trabalhador,
quando, na verdade, todos sabemos que muda mtita coisa na vida, no dia-a-dia dos trabalhadores com
a reforma da previdência, excluindo, sim, alguns direitos que hoje lhes são assegurados. Portanlo, manifeslo-me favoravelmente ao seu projelo. Acho que
ele é justo e coerente e deve merecer a anãlise profunda de todos nós, Parlamentares, aqui no Senado
Federal e, depois, na Câmara dos Deputados. E
com os aprimoramentos que V. Ex._ inclusive dissa
serem necessários, quem sabe possamos concluir
por uma lei que crie o eqtilibrio, para que a população possa, de falo, ter o contraditório nessas questões, e, baseando-se nisso, possam se posicionar os
vários segmentos da sociedade em apoio ao Presidente ou em apoio aos segmentos da Oposição. Por
isso, parabéns a V. Ex'- pelo projeto que apresenta.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as
suas considerações, obviamente construtivas, Senador Sebastião Rocha, e gostaria de dizer que estou
encaminhando aos Líderes de todos os Partidos cópias deste projeto para que façam sugestões.
.
Gostaria de dizer que, no Regimento Comum
do Congresso, da Câmara e do Senado, no seu art
4", consta que:

•Art 4" São reconhecidas as Uderan-

ças de cada Casa, constituídas na forma
dos respectivos regimenlos.•
O Regimenlo do Senado fala em líder da maio:;
ria e líder da minoria, mas não está constituída no
Senado a liderança da minoria Seria importante que
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fizéssemos, até para efeito deste projeto, uma adaptação no Regimento Comum, definindo o que seria a
liderança da· minoria ou a liderança da oposição,
para que inclusive pudesse haver um entendimento.
Poderia haver uma espécie de rodízio entre os partidos de oposição, para cada tema, ou a oposição deveria se entender sobre como o seu porta-voz, o seu
líder, ou o especialista, em cada momento, em um
assun!O; se manifestaria quando o Presidente da
República ou o Ministro de Estado falasse.
: O Sr. Lúdio Coelho·- Senador Eduardo Suplícy, V. Exª me permite urh aparte?
··
· ·O St.' Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex'lum
aparte?
. O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouvirei V. Ex"
com 'mUita honra. Em seguida. o Senador Lúcio Alcântara
·
·
· · ·O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Senador Eduardo Suplícy, o tempo de V. Ex~ extingue-se
às 15h34min, quando iniciaremos a votação da Ordem do Dia Com todo o respeito pelos Senadores
que desejam aparteâ-lo, eu pediria a V. Ex"· fosse
moderado na concessão de apartes.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Peço que haja
tempo para os Senadores Lúdio Coelho e Lúcio Alcântara, pelo menos.
O Sr. Lúdio Coelho- Senador Eduardo Suplícy, permita-me discordar totalmente da posição de
V. Ex". O Executivo é o Executivo, o Legislativo é o
Legislativo. Se o Executivo deseja transmitir à Nação suas posições, nao cabe ao Legislativo contestar o Executivo no ato. Então, que o Congresso Nacional reserve te111'0 para fazer suas ·comunicações
e não conteste o Poder Executivo nas suas decisões. É o que penso. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V.
Exª, é uma opinião interessante. Mas, quem sabe, o
Congresso Nacional pudesse ter a oportunidade de
manifestar a palavra dos partidos que apóiam e dos
que não apóiam o Governo.
Hoje, o fato concreto é que somente o Executivo está utilizando os meios de comunicação, sem
dar oportunidade pára que a Oposição possa também extemar o sàu ponto de vista sobre cada assunto.
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Ouço V. Exó!.
O Sr. Lúcio Alcântara - Vou ser breve, Senador Eduardo Suplícy. V. Ex" já esclareceu um ponto
que.seria objeto da minha intervenção. Não há essa
· rr.aioria e minoria, quer dizer, Governo e Oposição

00099

bem definidos. Existem partidos que fazem oposição
e outros que apóiam o Governo. Então, é difícil identificar a quem seria atribuída, no caso de o projeto
de V. Ex" se transformar em lei, essa responsabilidade de falar, por exe111'IO, pela Oposição. Em segundo· lugar, através da leitura rápida que V. Ex• fez,
nao consegui assimilar totalmente a proposta, mas
existe hoje· um. dispositivo no Código Nacional de
Telecomunicações - creio que da década de 50 que dá ao Presidente do Congresso Nacional o poder de convocar cadeia de rádio e televisão para fazer qualquer pronunciamento de interesse da instituição. Ao que me consta, pelo menos durante o
meu tempo de vida pública, nunca ouvi falar que algum Presidente do Congresso se tivesse utilizado
desse dispositivo, mesmo quando o Congresso é injuriado, caluniado, mal interpretado ou é transmitida
equivocadamente a sua posição através da imprensa. Portanto, entendo que, antes de enveredarmos
por esse caminho e dar a vez à Oposição, seria o
caso de o Congresso inclusive se utilizar de uma
prerrogativa que já existe e que nunca foi utilizada
Assim, V. Ex"' suscita um debate importante. Não
adiro ao projeto de V. Ex", mas me disponho a examiná-lo, porque entendo que aí há algo que não podemos ignorar, que é essa falta de oportunidade do
Congresso para veicular suas posições, independentemente de se tratarem de teses defendidas
pelos partidos que apóiam o Governo ou pelos partidos de. oposição.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Tem razão V.
Exª ao apontar a existência do Decreto n" 52.795, de
31 de ou!lbro de 1963, que aprova o regulamento
do Serviço de Radiodifusão, modificado exatamente
no artigo sobre essa matéria pelo Decreto n" 84.181,
de 12 de novembro de 1979, que fala:
"Art. 87. Na preservação da ordem pública e da segurança nacional, no interesse
da administração, as emissoras de radiodifusão poderão ser convocadas para, gratuitamente, formarem ou integrarem as redes, visando à divulgação de assuntos de relevante importância
§ 12 A convocação prevista nesse artigo somente se efetivará para transmitir pronunciamentos do Presidente da República,
dos Presidentes da Câmara, do Senado e
do Supremo T ribtlnal Federal .••"
Assim, o Presidente do Senado e da Câmara
têm essa prerrogativa. E estou aqui, não apenas por
decreto, mas por projeto de lei, permitindo à Oposi-
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ção o direito de também se pronunciar sobre um assunto.
Por exemplo, agora o Governo está enviando
uma série de mensagens no sentido de que não vai
aumentar o salário mínimo de acordo com o INPC.
Obviamente seria adequado que houvesse pelo menos um mínimo de reajuste, de acordo com a variação do INPC, que, nos últimos 12 meses, foi de
20,05%. Menos que isso, seria estranho.
Se o Governo vai justificar isso pelos meios de
comunicação, dizendo que só cabe o ajuste de acordo com o valor da cesta bãsica•. sem considerar os
demais itens, como aluguel, seJViÇOS e outros, seria
importante que houvesse a oportunidade do esclarecimento, o que poderia beneficiar o fortalecimento
da democracia
Muito obrigado, Sr.Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O
projeto apresentado pelo eminente Senador
Eduardo Suplicy será numerado, publicado e encaminhado à Comissão de Educação para decisão
terminativa.
·
A Mesa solicita o comparecimento dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes ao
plenário, uma vez que haverá votação nominal para
toda a Ordem do Dia
Logo após a Ordem do Dia, a Mesa concederá
a palavra ao Senador Sebastião Rocha
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre
a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO- 70, DE 1996
Dispõe sobre a convocaÇão de
des de rádio difusão.

re-

O Congresso Nacional decreta:
Art 1Q Na preservação da ordem pública e da
segurança nacional ou no interesse da Administração, as emissoras de radiodifusão poderão ser convocadas para. gratuitamente, formarem ou integrarem redes, visando à divulgação de assuntos de relevante importância
§ 1Q A convocação prevista neste artigo somente se efetivará para transmitir pronunciarnenkls
de Presidente da República. dos Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, assim como do Uder da
Oposição no Congresso.
§ 2" Poderão, igualmente, ser convocadas as
emissoras para a transmissão de pronunciamentos
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de Ministros de Estado, autorizados pelo Presidente
da República
§ 3"- A convocação das emissoras de radipdifusão é da competência do Ministro de Estado Chefe· do
Gabinete Civil da Presidênc.ia da República e se efetivará por intermédio da Secretaria de Imprensa e Divul-

gação.
.§

.

Fica facultado á Oposição no Congresso
Nacional, constituída na forma do Regimento Interno
do Congresso, toda vez que o Poder Executivo usar
da prerrogativa de falar em re(je nacional, utilizar o
mesmo tempo e espaço que este, num prazo não
superior a dois dias úteis, P.ara manifestar-se sobre
o mesmo assunto.
·
§ SQ. No caso de a Oposição no Congresso Nacional decidir pronunciar-se em rede nacional, na
forma do § 4Q, incumbirá ao Presidente do Senado
Federal receber a requisição. e encaminhá-la imediatamente ao Gabinete Civil da Presidência da República, que procederá à convocação da rede no prazo
de 4.8. horas.•
Art 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3"- Revogam-se os Decrekls nl1.·84.181, de
12 de novembro de 1979, e nl1. 86.680, de 2 de de·
zembro de 1981.
4Q

Justificàção
Com a democratização das relações sociais,
bem como das relações entre o Estado e a sociedade, algumas pendências restaram para ser sanadas
ao longo do tempo. Essas pendências se vão mostrando à medida:em que se vão vivericiando as experiências relacionais e sentindo a presença dos
resquícios auklritários.
Um desses resquícios que desequilibram as
relações entre o Estado e a sociedade é a prerrogativa que tem o Poder Executivo de monopolizar
o uso das redes de rádio e televisão, para pronunciamentos por ele considerados importantes. É
bem verdade que essa faculdade é estendida à
Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal, através de seus tituares,
mas essa faculdade raramente é utilizada. tendo
funcionado, na prática, como um trunfo do Presidente da República
Outra coisa é a possibilidade de se informar
a população sobre o contraditório existente no
tema de um pronunciamento presidencial, para
dar um exemplo. O que ocorre, hoje, é que o Presidente da República utiliza esse recurso para reforçar sua posição, com o inegável peso da voz oficial,
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sem que a população tenha condições de ~ la
criticamente.
'
O que se propõe;· então, é a possibifid8de ~
que uma voz discordante, ou apenas com outra ólica, se apresente, através do mesmo canal, para trazer a público outra versão, faceta ou aspecto do que
se está apresentando à Nação como falo de "relevante importância".
Chamamos a atenção para o falo de que, pelo
presente ·Projelo, a Óposição no Congresso Nacional não tem o poder diSC9éionário de convocar as
redes de radiodifusão~-s sim de utilizá-!~ como
espécie de eco, toda v que o Poder Executivo delas lançar mão. Isso ita que seu uso seja malbaratado, ou utiJizado co;il propósitos político-partidários;
ou mesmo para prppaganda pol ilica. ·
- Convoco méus nobres pares a prestar apoio· e
aprimoramenlo-lao que considero mais um passo na
de~o da sociedade brasileira
Sala dàs Sessões, 17 de abril de 1996. - Senador Eduardo Supllcy.
I

/
f.

LEGISLAÇÃO CITADA
ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N2 84.181,
DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979

Altera a redaçao do art. 87, do Regulamento dos Serviços ele RadlodlfusAo,
aprovado pelo Decreto no- 52.795, ele 31
de outubro ele 1963.
DECRETO N2 86.680,
DE 2 DE DEZEMBROOE1981

~

· -~

Define a competência do Ministro
de Estado Chefe do Gabinete Civil
para convocaçao de emissoras de radlodifusao.
•~•ooonooooo o o •• •• oooouoo . .~.;onnooooo uoooonooooooooooonooooooooouooouono

(À COmissllo de El:iucaçao - Decis4o
Terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O projeto será pubfiCado e remetido à comissao competente.
Sobre a mesa, projelos de lei que serão ridos
pelo Sr. 1"- Secretário em exercfcio, Senador Valmlr
Campalo.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 1\12 71,
DE 1996-COMPLEMENTAR
Estabelece os prazos para envio, ao
Congresso Nacional, dos projetos de lei
· do plano plurianual, da lei de diretrlzes
orçamentárias e do orçamento anual, nos
temias do ai1. 185, § 92, I, da Constituiçao
Federal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1"- O projeto de lei do plano plurianual, previslo no art 165, § 92, I, da Constituição Federal,
será encaminhado pelo Presidente da República ao
Congresso Nacional até nove meses (31-3) antes do
encerrameniD do primeiro exercício financeiro do
mandalo presidencial e devolvido para sanção até
seis meses (15-6) antes do encerramenlo da sessão
legislativa
· Art 22 O projeto de lei das diretrizes or:çamentárias,,previslo no art 165, 11, da Constituição Federal, será encaminhado pelo Presidente da República
ao Congresso Nacional· até nove meses e meio (153) ·antes do encerramento 'do exercício financeiro e
devolvido para sanção até seis meses antes do encerrameniD da sessão legislativa (15-6).
Art 3"- O projeto de lei orçamentária anual será
encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até cinco meses antes do encerramenlo do exercfcio financeiro anterior (31-7) e devo!~
vido para sanção até o encerramento da sessão legislativa (15-12).
Art 4R Se até o encerramento do exercfcio finÍin<iEíiro anterior, a· lei orçamentária não tiver sido
aprovada, a programação constante da proposta rametida ao Congresso Nacional poderá ser executa- da, em cada !!lês._ até o limite de um doze avos do
total de cada dotação, para o pagarneniD de despesas com:

I - pessoal e encargos e custeio dos órgãos e entidades da admi•lisba;ãl federal;
li - benefícios previdenciários;
III - transferências intergovernamentais constitucionais e legais;
IV - a continuidade dos projeiDs em
andamenlo.no exercfcio anterior; e
V - o serviço da dívida
§ 12 Considerar-se-é antecipação de crédito à
conte da lei orçamentária a utilização dos recursos
autorizada neste artigo.
§ 2"- Os saldos negativos eventualmente apurados .em virtudQ de _procedimento previsto neste artigo serão ajustados, após a sanção da lei orçamentá-
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ria, através da abertura de créditos adicionais, cem
base em remanejamento de dotaÇiles.lltJjos atas serão publicad<;>~ al'll!'ls. Ça diyulgaçil.o dos quadros de
detalhamento da despesa~
· · ·· ··
Art 5". As sôliç;itaçõ~s de .cr~c,lltos adicionais,
suplementares. ou espe<:iais•• .s~rãó: $(\Ç~;~[I'Iinhadas
ao Congresso' Nacional até s1· de ourut'lici do correspondente exe,rç(cjo. · · .
: . · . '·' : ' ·
Art 6"- Revogam-se as disposiçõéS ém contrário.
Art 7Q Esta lei entrará em Vigor na data da sua
publicação.
' · • ·· _ . __ • .
. ' ..
Justificação · · ·
A socieda,de. brasileira dE! !lá [l'l~ito ·Yilm sinalizando para a necessidade. de se.equaciOI)!II';.de
uma vez por todas, a questão dos orçamentos públicos.
Tendo vivenciado os tristes episódios da CPI
do orçamento, o Poder Legislativo sente-se com a
responsabilidade de eliminar uma prática que arneac
ça transformar-se. em rotina na vida da Nação, qual
seja, os sucessivos a~ na aprovação do. orçamento anual.
..
Em pleno mês de março, uma vez mais, o País
não tem um orçamento aprqvado, fato este de nefastas conseqüências para a adminislfaçli9 ~~ica. e
sobretudo para imagem do Congresso Nacional perante a sociedade.
·. ·
·
Sabemos que não pode ser imputada ao
Congresso, isoladamente, a culpa por tão preocupante quadro. Na sua complexidade, o orçamento da União requer análise acurada e a mais
ampla discussão, inclusive com a participação de
setores representativos da sociedade. Daí que os
exíguos prazos à disposição do Legislativo impedem que este exerça, na plenitude, o seu papel na
apreciação e votação dos orçamentos e planos de
governo.
A presente ·proposição visa a dar o encaminhamento urgentemente necessário à questão orçamentária por. intermédio do reordenamento
dos prazos para o encaminhamento dos projetas
ao Congresso Nacional e a normalização em caráter permanente para os atos de gestão praticados
no periodo que ainda assim, eventualmente, venha a anteceder à edição da lei orçamentária do
exercício.
Desta forma estará aberto o caminho para que
o País volte à normalidade, iniciando-se o ano com o
orçamento aprovado, tendo.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1996. - Senador Renan C31heiros.
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··LEGISLAÇÃO CITADA .

.

CONSTITUIÇÃO DA
.... :
· REPÚBt..'tCA FEDE~TNA DO BRASIL
.

.......................................... ~•.-•.:o •• ; •.:..••••••:.:••• .-............-~ ••••••••

sec.~:b'u·

. ..

Dos Orçamentos
Art 1ss:· Ü1is de iniciativa do Pode·r Executivo
éstabelecerãO: ·. ·
·· · ·· :•· · · · · · ·

·1 :....·O plahb pluriani.Jal; · ' · .
' ·· ···
· · ··· · lf - as dlretnzes orçanientárias; ·
III - os oíçámentos anuãis.
· § 12 A lei que institl.ir o ·plano pluriànual estaooleeérâ, de !Ôriria regionailzada, as direlrizes, objelivos e metas da ·administiaÇãô 'pública federal para
as despesas de capital e ·olib'as delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada
.... _._.
· · · .. ·
·'
· § 2" A -lei .de diretrizes. orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública federa),_.incluindo ~ despesas de capital
para o exercício financeiro subseqüente, orientará a
elaboração da: lei orçamentária anual, disporá sobre
as alterações na legislação tributária e estabelecerá
a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomeríto~ ·
. § 3Q -O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o enCerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária
· § 40- Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual
e apreciados pelo Congresso Nacional.
§ 5" A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundaÇiles instituídas e mantidas pelo poder público;
11 - o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou iildiretarnente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
§ 6"- O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e crediticia.

Abril de !996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

§ 7g Os orçaméntos previstos no § 5º-, I e 11,
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduZir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
§ 8º- A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita ·e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei.
§ 8º- Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da
lei orçamentária anual;
·
11- estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e· indireta. bem
como condições para a instituição e funcionamento
_
·
defundos.

(À ComisslkJ de AssunfDS Eoonômicos.}.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 72, DE 1996
Altera a fonna de pagamento do décimo terceiro salário ou Gratificação de
Natal e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
. Art 12 O décimo terceiro salário, instituído pela
Le• n2 4.090, de -13 de julho de 1962, será pago
como antecipação, mensalmente, à razão de oito ·
vírgula trinta e três por cento da remuneração referente ao mês de pagamento.
Parágrafo único. A !ração igual ou superior a
quinze dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do caput deste artigo.
Art 22 As faltas legais e jU:>'iificadas ao serviço
não serão deduzidas do pagamento.
Arl 32 O desconto referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física- IRPF será e!etuado em duas
parcelas anuais, nos meses de junho e novembro,
mantidas as aluais alíquotas e o modo de incidência
Arl 4" As contribuições para a Seguridade Social serão recolhi~ mensalmente, obedecidos os limites estabelecidos na Lei n2 8.212, de 24 de julho
de1991.
Art 5"- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de noventa dias, contado da data
de sua publicação.
Arl 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 72 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis n2 4.090, de 13 de julho
de 1962, e n24.749, de 12de agosto de 1965.
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Justificação ·

O modo atual de pagamento do décimo terceiro .salário tell) ~e revelado prejudicial ao País e aos
_próprios trabalhadores. Prejudica a Nação na medida em que altera a regularidade do poder aquisitivo
da população e, com isso, faz com que os índices inflacionários entrem em ascendência sempre que há
previsão desse pagamento. Os trabalhadores, por
sua vez, são prejudicados com o aumento dos preços que, notoriamente, ocorre principalmente no
mês de dezembro, em função das expectativas de
corrida ao comérciO e aumento do excedente salarial
a ser gasto.
Economicamente, em anos recentes, o impacto
dO décimo terceiro salário foi tanto que os preços
dos produtos chegaram a, em média, atingir 50%
(cinqüenta por cento) de aumento. Çom isto, confi..
gurava-se verdadeiro confisco dos ganhos dos trabalhadores, através do aumento dos lucroS' dos co-merciantes..
Também, o planejamento dos gastos familiares
sofre com esta fonna concentrada de pagamento.
Há uma tendência natural de as pessoas, havendo
maior disponibilidade financeira, adquirirem mais
bens supérfluos em prejuízo das necessidades corriqueiras que mensalmente se apresentam. Nesse
sentido, consideramos de maior valor educativo o pagamento mensal, pois permite ao trabalha:lor assumir
seus compromissos sabendo, antecipadaménte, quanto receberá e quanto pode corrpromater de sua renda
São comuns os casos, por outro lado, de pagamento de juros pelo empregado em função do gasto
__ antecipado do décimo terceiro. Assim, beneficiam-se
agiotas e bancos.
Procuramos manter, na medida do possível, as
demais determinações legais na forma atualmente
em vigência No que diz respeito ao Imposto de
Renda, entretanto, propomos o seu desconto nos
meses de junho e novembro. Assim procedemos
tendo em conta que o décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte.
Cremos que a aprovação do pagamento mensal do décimo terceiro salário muito pode contribuir
para a manutenção da inflação em baixa A oportuni-dade da adoção de uma medida desta natureza é inquestionável.
Expostos os argumentos que nos orientam no
sentido da apresentação deste projeto de lei, esperamos contar com o apoio dos ilustres colegas pari<rmentares para o seu aperfeiçoamento e aprovação. ·
Sala das Sessões, 17 de abril de 1996. - Senador Júlio campos.
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LEI Nº-8.212, DE24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.
LEI Nº-4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962
Institui a gratificação de Natal para
os trabalhadores.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1" No mês de dezembro de cada ano, a
todo empregado será paga, pelo empregador, uma
gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus.
§ 1" A gratificação corresponderá a 1/12 avos
da remuneração devida em dezembro, por mês de
serviço, do ano correspondente.
§ 2" A fração igual ou superior a 15 (quinze)
dias de trabalho será havida como mês integral para
os efeitos do parágrafo anterior.
Art 22 As faltas legais e justificadas no serviço
não serão deduzidas para os fins previstos no parágrafo 1" do art 1" desta lei.
Art 3" Ocorrendo rescisão, sem justa causa,
do contrato de trabalho, o empregado receberá a
gratificação devida nos termos dos parágrafos 1" e
3", do art. 1" desta lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão.
Art 4" Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
LEI Nº-4.749, DE 12 DE AGOSTO DE 1965
Dispõe sobre o pagamento da gratificação prevista na Lei n" 4.()90, de 13 de
julho de 1962.
O Presidente da República,
Faço saber que o CongresSo Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1" A gratificação salarial instituída pela Lei
n" 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga pelo
empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano,
compensada a importância que, a titUo de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do
artigo seguinte.
Parágrafo único. Vetado.
Art 2" Entre os meses de fevereiro e novembro
de cada ano, o empregador pagará, como adianta-
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mento da gratificação referida no artigo precedente,
de uma só vez, metade do salário recebido pelo respectivo empregado no mês anterior.
§ 1" O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os
seus empregados.
§ 2" O adiantamento será pago no ensejo das
férias do empregado, sempre que este o requerer no
mês de janeiro do correspondente ano.
Art 3º- Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento de que trata o art. 1" desta lei, o empregador poderá compensar o adiantamento mencionado com a gratificação devida nos
termos do art 3" da Lei n" 4.090, de 13 de julho de
1962, e, se não bastar, com outro crédito de natureza trabalhista que possua o respectivo empregado.
Art 4" As contribuições devidas aos Institutos
de Aposentadoria e Pensões, que incidem sobre a
gratificação salarial referida nesta lei, ficam.sujeitas
ao limite estabelecido na legislação de Previdência
Social.
Art 5" Aplica-se, no corrente ano, a regra estatuída no art 2" desta Lei, podendo o empregado
usar da faculdade estatuída no seu § 2" no curso
dos primeiros trinta dias de vigência desta Lei.
Art 6" O Poder Executivo, no prazo de trinta
dias, adaptarã o Regulamento aprovado pelo Decreto n" 1.881, de 14 de dezembro de 1962 nos preceitos desta Lei.
Art 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 8" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasma, 12 de agosto de 1965; 144" da Independência e 77" da República - H. CASTELLO
BRANCO- Arnaldo Sussckind.

(A Comissão de AssunfDs Sociais decisão tenninativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73, DE 1996
Institui o Serviço Comunitário de Te-lecomunicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art 12 O Serviço Comunitário de Telecomunicação obedecerá aos preceitos desta Lei e, no que
couber, ao Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei n" 4.117, de 27 de agosto de
1962, e demais disposições supervenientes.
Art 2" Serviço Comunitário de Telecomunicação é o serviço que usa canais do Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada especialmente designados para tal fim, nas condições esta-
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belecidas nesta lei e nas ncnnas baixadas pelo Poder Executivo, -destinadas a atender aos interesses
das comunidades servidas.
§ 1"- O Serviço Comunitário de Telecomunicação distingue-se dos serviços de radiodifusão, não
estando submetido aos condicionantes próprios desses serviços.
§ 2"- O Poder Público, nas localidades em que
seja tecnicamente viável e de interesse público, designará um ou mais canais para uso do Serviço Comunitário de Telecomunicação em caráter primário.
§ 3" Quando o canal utilizado pelo Serviço Comunitário de Telecomunicação for de caráter secundário, o Poder Público envidará esforços, para que,
sempre que possível, o canal opere livre de interferências.
Art 3" A aulorização para execução do Serviço
Comunitário de Telecomunicação será oulorgada
exclusivamente às entidades civis de caráter comunitário, sem fins lucrativos
'
Parágrafo único. Os recursos advindes de publicidade serão reinvestidos na própria emissora,
sendo os eventuais excedentes desses recursos utilizados para assistir e promover eventos de interesse da comunidade.
Art 4"- Poderão habilitar-se à exploração de
Serviço Comunitário de Telecomunicação cooperativas, organizações, sindicatos, associações ou fundações comunitárias que tenham sede na área a ser
servida, cuja maioria dos dirigentes que tenham
sede na área a ser servida, cuja maioria dos dirigentes aí resida ou tenha domicílio.
Art 5º- Não poderão habilitar-se. à, exploração
do Serviço Comunitário de Telecomunicação empresas ou entidades controladas pela União, Estados
ou Municípios, ou de que sejam parte, pennissionárias ou concessionários de serviço de radiodifusão,
na ocorrência de superposição de áreas de serviço,
ou pessoa a eles vinculadas, com participação superior a vinte por cento das cotas do capital votante.
Art 6" A programação a ser veiculada pelas
emissoras autorizadas a explorar o serviço será
orientada pelo preceito constitucional de preferência
a finalidades educativas artisticas, culturais e informativas, tendo presente o entendimento e solução
dos problemas da comunidade.
§ 1"- A programação não poderá conter qualquer discriminação política, partidária, religiosa racial, regional ou étnica
§ 2"- Num espaço de seis horas, não mais do
que o total de uma hora poderá ser usado para
transmissão de propaganda comercial.
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Art 7"- As estações do serviÇo Comunitário de
Telecomunicação não poderão formar rede ou entrar
em cadeia com estações de radiodifusão, salvo, com
a devida autorização de quem possui o direito sobre
o correspondente programa, para transmissão de
claro interesse da comunidade.
Parágrafo único- As estações do Serviço Comunitário de· Teleoomlllicação não estão obrigadas a
transmitir nenhum programa obrigalório do Governo.
Art 8"- Caberá ao Poder Executivo, além do
disposto nesta lei, através de nonna estabelecer:
I - os procedimentos e condições para oulorga
de aulorização do Serviço Comunitário de Telecomunicação, com base no interesse público;
li - em que condições poderá deferir pedido de
transferência de aulorização, se for o caso;
III - estabelecer os critérios e parâmetros técnicos, inclusive os canais em que seria viável a exploração do serviço, horário mínimo de funcionamento,
e prazos aplicáveis ao serviço;
•
IV - condições de revogação da autorização.
Art 8"- A aulorização para exploração do Serviço Comunitário de Telecomunicação deverá ser precedida de consulta pública à comunidade a ser servida, com prazo mínimo de trinta dias.
Art 1o. A potência de emissão das estações
do Serviço Comunitário de Telecomunicação, a ser
definida em norma própria pelo Poder Executivo, deverá ser a mínima necessária para atender adequadamente à comunidade a ser servida
Art 11. O Poder Público estabelecerá procedimentos técnicos e administrativos que tomem mínimo o õnus financeiro paia seu atendimento por parte
dos operadores de estações do Serviço Comunitário
·de Telecomunicações.
Art 12. Os operadores de Serviço Comunitário
de Telecomunicação são isentos do pagamento de
quaisquer valores a lí!JJo de uso de freqüências.
Art 13. A aulorização para exploração do Serviço Comunitário de Telecomunicação será pelo prazo de cinco anos, estando a rencvação sujeita à
consulta pública aos membros da comunidade, na
forma definida pelo Poder Executivo.
Art 14. O Poder Executivo baixará, dentro de
noventa dias, norma regulamentando o Serviço Comunitário de Telecomunicação.
Art 15. As emissoras que estiverem, comprovadamente, em operação precária há mais de 90
dias da data de promulgação desta Lei .terão o
prazo de 180 dias, a contar de sua promulgação,
para se adequar às nonnas de regulamentação do
Serviço.
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Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 17. Revogam-se as õ!SpOSiçiíes em conlrário.
Justificação
O Serviço Comunitário de Telecomunicação é
uma necessidade social e prática. Social, porque as
comunidades carecem de um instrumento mais efetivo de integração e que as ajude a entender e resolver ou mttigar os problemas que as afligem. Prãtico,
porque, na ausência de uma ação governamental,
certas comunidades tomaram a iniciativa, ao arrepio
da lei, ou ignorando que existe uma lei, de instalar
suas próprias estações, sem uma ordem técnica
adequada, causando interferências prejudiciais sobre outras estações. Ora, todos os cidadãos, não
apenas os que recebem transmissões comunitárias,
têm direito a desfrutar recepção de informação e entretenimento por meio de ondas radioelétricas.
Não podemos nunca perder de vista que o espectro de freqUências radioelétricas constitui um
bem público que, para ser útil, precisa ser usado
com ordem e cmério. Do contrârio, se lodos se arrogarem o direito de usâ-lo a seu talante, sem se importar com os direitos dos demais, ocorrerã o que,
no início da radiodifusão se chamou de cacofonia de
vozes, com todos falando e ninguém podendo owir
ou entender.
Do ponto de vista político-administrativo, para
que o novo serviço possa realmente nascer e prosperar, é preciso tomar certas precauções. É mt.ito
importante atentar para a classificação do serviço.
Apesar da imediata analogia, é fundamental que o
novo serviço comunitârio não seja classificado como
radiodifusão. Seria, a nosso ver, matar o serviço no
seu nascedouro legal. O serviço de radiodifusão traz
consigo Onus e responsabilidades superiores aos
que o serviço comunitário conseguirias~. Primeiro, os trãmttes administrativos seriam demasiadamente longos e penosos. O Poder Executivo licitaria o canal comunitário e o Congresso Nacional teria
que ratificar a outorga: a história mostra que o tempo
consumido neSses processos pode levar anos. Segundo, parece óbvio que as pessoas que levarão
adiante projetos de emissoras comunitárias não disporão de muitos recursos para tanto. Por isso, nos
preocupamos em determinar ao Poder Executivo
que não use procedimentos desnecessariamente
complexos, custosos ou demorados; por isso, não
obrigamos a que haja horârios de funcionamento rígidos; por isso, desobrigamos, expressamente, as
emissoras comunitârias de transmitirem os chamados programas obrigatórios do Governo. Afinal, o
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grande objetivo é que seja prestado um bom serviço

à comunidade, com. programação feita sob medida
para a comunidade, pela própria comunidade. Dai
advém, outrossim, a proibição, em princípio, de formação de rades.
Assim, criamos uma nova classificação para o
serviço aqui proposto: Serviço Comunitârio de Telecomunicação. A outorga é mediante autorização, por
um prazo de 5 anos, e não deve ser paga (seria um
contra-senso exigir pagamento pela outorga de uma
emissora comunitâria). O Poder Executivo deverã
desenvolver um procedimento de outorga que seja
simples, transparente e objetivo. A renovação dependerâ de uma consulta pública à comunidade servida Rca vedado o uso da emissora para fins de
proselitismo políticc, para discriminação racial, ideológica, religiosa, regional, bairrista etc. A receita da
emissora com propaganda deve ser reinvestida ou
usada para promover o bem-estar comunitãr!o. Não
estabelecemos cotas de canais para fins de Serviço
Comunitário de Telecomunicação: confiamos no
bom senso do Poder Executivo, que verificarâ a viabilidade técnica e o interesse público ao separar canais para radiodifusão e para fins comunitârios.
Por ser comunitârio, e para estimular a agregação comunitária, vedamos a participação na entidade exploradora do serviço de empresas ou entidades públicas ou estatais. Não faria, finalmente, sentido permitir que pessoas que controlam emissoras de
rãdio ou TV também controlassem emissoras comunttãrias quando as raspectivas âreas de cobertura se
superpusessem.
Esperamos, com este projeto, para cuja elaboração contamos com a valiosa colaboração, dentre
outros, do Engenheiro Francisco Sâvio Couto Pinheiro, atender a legítima demanda por um instrumento de promoção social da comunidade.
Sala das Sessões, 17, de abril de 1996. - Senador José lgnãcio Ferreira.

(A Comissão de Educaçao - declsllo
tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Os projetas serão plblicaclos e .remetidos às comissões
competentes.
Soliooo aos Srs. Senadores que ainda não registraram o seu comparecimento que o façam, uma
vez que a Mesa precisa liberar o computador para o
inicio da votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes que compareçam ao
plenârio para a votação das matérias constantes da
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Ordem do Dia, que serão submetidas à vo!ação nominal com quorum qualificado.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que
registrem as suas presenças, a fim de que o C01111U!ador seja liberado para vo!ação. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores jã registraram seus
comparecimentos?
A Mesa vai liberar o computador.
O SR PRESIDENTE (Odacir Soares) - Hã
quorum suficiente para deliberação das matérias
que a seguir serão sl.bmetidas ao Plenário.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2175, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art. 64, § 2", da
Constituição Federal, combinado
com o art. 375, Vlll, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n2 175, de 1995 (n2
113195, na Câmara dos Depu!ados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rãdio Cultura dos lnharnuns Lida.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na Cidade de Tauá, Es!ado
doCealá.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educação)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o eminente Senador lúcio Alcântara
para proferir parecer em sl.bstituição à Comissão de
Educação.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA (PSDB - CE, para
emitir parecer) - Sr. Presidente, SJ<ls e Srs. Senadores
I - Relatório
Chega a es!a Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n2175, de 1995 (n2113, de
1995, na Câmara dos Deputados), qÍJe aprova o ato
que renova concessão à Rãdio Cultura dos lnhamuns Lida, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tabuá, Es!ado do
Cealá.
Por meio da Mensagem Presidencial n2 380,
de 1992, o então Presidente da República sl.bmete
ao Congresso Nacional o ato cons!ante do Decreto
slrfl, de 29 de julho de 1992, que renova concessao
para exploração de canal de radiodifusão sonora,

nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o §
12 do art. 223 da Constituição Federal.
· É a seguinte a composição acionãria do empreendimento Rãdio Cultura dos lnhamuns Lida:
Nome do Sócio Calista

Colas de
Particlpaçao

Júlio Gonçalves Rêgo
Francisco de Assis lemos Dias
José Rêgo Filho
Total de Cotas

1.000
100
100

1.200

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnformãtica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Vic Pires
Franco, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurfdico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
.

11- Voto do Relator
O procasso de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, pennissao ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter. mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nes!a casa do Legislativo, às fonnalidades e
critérios es!abelecidos pela Resolução SF rfl 39, de
1992. Essa nonna interna elenca uma série de informações e exigências a serem rumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comuníca9ões, e que devem instruir o processo
submetido à anãlise des!a Comissão de Educação.
Tendo em vis!a que o exame da documentação
que acompanha o PDL n2 175, de 1995, evidencia o
rumprimento das fonnalidades es!abelecidas na Resolução n2 39192, ficando caracterizado que a empresa Rãdio Cultura dos lnhamllllS Lida alendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na fonna do Projeto de Decreto legislativo, óriginãrio da Câmara dos Depu!ados.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O parecer é favorável.
DisctiSsao do projeto em turno único. (Pausa.)
Nao havendo quem peça a palavra, enceno a
discussão.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra a V. ExA pela ordem.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSÓB-CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como relator da matéria em discussão, solicilo a V.
ExA atenção em relação ao número de. Senadores
presentes, uma vez que a proposta exige quorum
qualificado muilo alto. Corremos o risco de colocar
em votação não só esse, mas os itens sl.bseqüentes
da Ordem do Dia, e não alinginnos o número mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Estão
presentes na casa 63 Srs. Senadores. No plenário,
mais de 40 Srs. Senadores. Desse modo, a Mesa se
vê compelida regimentalmente a submeter a matéria
à votação. Paralelamente, a Presidência está diligenciando no sentido de que outros Srs. Senadores
compareçam ao plenário.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Peço a V. ExA
que informe qual é o quorum mínimo favorável para
que a matéria possa ser aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O quorum mínimo favorável é de 33 votos.
A Presidência esclarece ao Plenário que de
acordo com o art 288, IV, do Regimen10 Interno, a
matéria depende para sua aprovação do vo10 favorável de 215 da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrOnico.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE) - A
Bancada do PT, como tem feito em matérias semelhantes, abstém-se nesta votação.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra a nobre Senador Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acionei a campainha para registrar a minha presença, mas o painel acusou como se eu jâ tivesse
votado. Quero corrigir: não votei, apenas registrei
minha presença. ·
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Ata
registrará a presença de V. ExA, uma vez que o vo10
jâ está computado.
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE)- Sr.
Presidente, o PFL recomenda o vo10 "sim".
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço
a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a
palavra o Senador Seio Alvares, como Líder.
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O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como lfder.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, jâ estamos
em pleno processo de votação, mas é importante frisar a necessidade da presença no plenário dos Srs.
Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Em solidariedade do Senador Lúcio Alcântara,
apelamos a todos os CO!lllanheiros que porventura
estejam vindo ao plenário que se apressem, pois jâ
começou o processo de votação. Como a abstenção
não conta como vo10 favorável, precisamos de 33
vo10s favoráveis.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
pergun10 a V. ExA se posso usar a palavra para uma
comunicação inadiá.vel.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como
jâ estamos em pleno processo de votação, lamentavelmente a Presidência não pode conceder a palavra a V. ExA para essa corrunicação.
A Presidência pede aos Srs. Senador:es que
registrem os seus vo10s. Já temos mais de 45 Srs.
Senadores em plenário, número suficiente para votação.
·
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa
solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. ·
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votaço§o.)

VOTAM SIM O SRS. SENADORES:
An10nio Csrlos Magalhães - An10nio Carlos
Valadares - Ademir de Andrade - Arlindo Porto Artur da Tá.vola - Bello Parga - Beni Varas - Bernardo Cabral - Cralos Wilson - Gasildo Maldaner Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Elcio Alvares Epitacio Cafeteira - Fernando Bezerra - Flaviano
Mello - Greson Camata - Gilber10 Miranda- Gilvan
Borges - Hugo Napoleão - HumbertD Lucena - !ris
Rezende - João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Bianco - José
Bonifácio - José R. Arruda - Júnia Marise - Lucidio
Portella - Lúcio Alcântara - Ludio Coelho - Luiz Alber1o - Nabor Júnior - Osmar Dias - Pedro PivaRamez Tebet- Roberto Requião- Romero JLICâSebastião Rocha - Sérgio Machado - Toro Csvalcante- Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
.AI3STê.f.sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Jefferson Péres José Eduardo Outra- Marina Silva- Pedro Simon.

VOTA NÃO O SR. SENADOR:
Lauro Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Votaram SIM 45 Srs. Senadores e NÃO 01.
Houve 08 abstenções.
Total: 54 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1ll. Secretãrio em
exercicio, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
PARECER N!' 191, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo 11" 175, de 1995 (11" 113, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo fi'. 175, de 1995
(fi'. 113, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rãdio Cultura dos lnhamuns Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Tauâ, Estado do Ceará
Sala de Reunião da Comissão 17 de abril de
1996. - Odacir Soares, Presidente - · Emandes
Amorim, Relator- Ney Suassuana- Eduardo Suplicy.
ANEXO AO PARECER N!' 191, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu
Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1996
Aprova o ato que renova a concessao outorgada à Rádio Cultura dos lnhamuns ltda, para explorar serviço de radiodifuSlio sonora em onda média na cidade de Tàuá, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
,
Art 12. É aprovado o ato a que se refere o De- \
creto s/n2., de 29 de julho de 1992, que renova, por
dez anos, a partir de 5 de outubro de 1989, a concessiio outorgada à Rádio Cultura dos ln!Ja!!t!JilS
Lida para explorar, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em onda média mi cidade de Tauã, Estado do Ceará
Art 2"- Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que todas as
matérias inseridas na Ordem do Dia da presente
sessão serão submetidas à votação nominal através
do painel eletrônico. Portanto, será necessária a presença dos Srs. Senadores em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"-176, DE 1995
(lnclufdo em Ordem do Dia nos
termos do art 64, § 22., da
Constituição Federal, combinado com o
art 375, VIII, do Regimento lll!emo)
Discussao, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo fi'. 176, de 1995 (fi'.
117195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à R<ldio Educadora de Guajarâ-Mirim
Lida. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na Cidade de Guajarã-Mirim, Estado de Rondônia.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Educaçao)
Nos termos do art 140, a, do Regimento lntarno, solicito ao nobre Senador José Bianco que profira
o parecer em s~ à Comissão de Educaçao.
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RO, Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores.
1- Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n"-176, de 1995 (n"-117, de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Râdio Educadora de Guajarâ-Mirim Lida, \para explorar serviço de radiodifusao sonora em onda média. na cidade de GuajaráMirim, Estado de Rondônia.
··
Por meio a Mensagem Presidencial n2. 981, de
1994, o então Presidente da República submete ao
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Congresso Nacional o ato constante do decreto de 4
de novembro de 194, que renova concessão para
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1l! do
art 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionãria do empreendimento Rãdio Educadora de Guajarã-Mirim
Ltda:
Nome de Sóc:io Cotista Cotas de Particioacão
Luis Gomes de Arruda
José Vieira de Urna
Luis dos Reis Pacheco
Total de Cotas

11.000
11.000
11.000
33.000

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Paulo Heslander, e aprovação t.nãnime daquela Co-

missão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa
11- Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atas que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal,
deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF nl! 39, de 1992. Essa norma interna elenca
uma série de informações e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, e que devem
instruir o processa submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL nl! 176, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº- 39/92, ficando caracterizado que a empresa Rãdio Educadora de Guajarã-Mirim Ltda
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo, originãrio da Câmara elos Depufaclos.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O parecer é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Em primeiro lugar, votarão os Srs. Líderes para
orientar as suas Bancadas.
Como vota o nobre Líder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) -Sr. Presidente, o PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como
vota o nobre Líder do PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) - Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) .: Como
vota o nobre Líder do PT?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr.
Presidente, o PT se abstém de votar.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Os Srs.
Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
A. Carlos de Magalhães - A. Carlos Valadares
- Adem ir Andrade - Arlindo Porto - Artur da T ãvola
- Bello Pargil- Beni Veras - Bernardo Cabral - Carlos Wdson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge Elcio Alvares - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas
Neto- Gerson Camata- Gilberto Miranda- Gilvam
Borges - Hugo Napoeão - lris Rezende -João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat
Marinho - José Alves - José Bianco - José Bonifá..
cio -José R. Arruda- Julio Campos- Junia Marise
- Lucidio Portella- Lúcio Alcantara- Ludio CoelhoLuiz Alberto - Nabor Júnior- Ney Suassuna- Onofre Quinan - Osmar Dias- Pedro Piva- Ramez Tebet - Roberto Requião - Romero Juca - Sebastião
Rocha- Toto Cavalcante- Valmir Campello - WaldeckOmelas

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Darcy Ribeiro - Eduardo
Suplicy - Esperidião Amin - Jefferson Peres - José
Eduardo Outra- Laura Campos- Marina SUva- Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE {Odacir Soares) - Votaram SIM 48 Srs. Senadores.
Houve 9 abstenções.
Total de votos: 57 votos
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final. {Pausa)
O SR. PRESIDENTE {Odacir Soares) - Sobre
a mesa. parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte

PARECER N" 192, DE 1996
{Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 176, de 1995 (n" 117, de
1995, na camara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n"- 176, de 1995
{n"- 117, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Educadora de Guarajá-Mirim Lida. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.
Sala de Reunião da Comissão, 17 de abril de
1996. - Odacir Soares, Presidente - Emandes
Amorim, Relator - Ney Suassuna - Eduardo Suplicy.

ANEXO AO PARECER N2192, DE 1996
Faço saber que· o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISlATIVO N2, DE 1996
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Educadora de Guajará-Mirim .Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1" É aprovado o ato a que se refere o Decreto sln", de 4 de novembro de 1994, que renova,
por dez anos, a partir de 19 de janeiro de 1990, a
concessão deferida à Rádio Educadora de GuajaráMirim Lida. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuSão sonora em onda média
na cidade de Guajará-Mirim, Estado de 'Rondônia.
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Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE {Odacir Soares) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação
final. Em discussão a redação final. {Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerra a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE {Odacir Soares) -Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N"-177, DE 1995
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art 64, § 22 , da Constituição Federal, combinado
cé>m o art 375, VIII, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 177, de 1995 {n"116/95, na Cãmara dos Deputados); que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA
SENHORA DA GUIA para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Patos, Estado da Paraíba.
{Dependendo de parecer da Comissão
__ d~ Educação.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, solicito ao nobre Senador Ney Suassuna que
profira o parecer, em substituição à Comissão de
Educação.
O SR. NEY SUASSUNA {PMDB - PB. Para .
emitir parecer) - Sr. Presidente, Ss"s e Srs. Senadores:
I - Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n"-177, de 1995 (n" 116, de
1995, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova concessão à Fundação Cultural Nossa
Senhora da Guia, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Patos, Estado da Parruba.
'
Por meio da Mensagem Presidencial. n"- 762,
de 1994, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto
s/n, de 15 de setembro de 1994, que renova concessão para exploração de canal de radiodifusão sono-
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ra, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 1"- do art. 223 da Constituição Federal.
t o seguinte o quadro diretivo da Fundação
Cultural Nossa Senhora da Guia:
- Geraldo Andrade Ponte
-Luís Laires da Nóbrega
- José Lopes Sobrinho
- Waldomiro Batista de Amorim
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnformãtica da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorãvel de seu relator, Deputado Antonio
Joaquim Araújo, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa

11 -Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam concessão, permissão ou autorização para
que se executem serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo,
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF rJ9. 39, de 1992. Essa norma interna
elenca uma série de informações e exigências a
serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
como pelo Ministério das Comunicações, e que
devem instruir o processo submetido à anãlise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDL rJ9. 177, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução n" 39192, ficando caracterizado que a empresa Fundação Cultural Nossa Senhora da Gl.ia
atendeu a todos os requisitos técnicos, e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação_ do ato, na forma do Projeto' de Decreto Legislativo, originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O parecer é favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
(Procede-se à votação.)
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VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Valadares - Ademir Andrade Arlindo Porto - Artur da Tãvola - Bello Parga - Beni
Veras - Bernardo Cabral -Carlos Wilson - Coutinho
Jorge - Elcio Alvares - Epitacio Cafeteira - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Neto - Gerson
Camata- Gilberto Miranda- Gilvam Borges- Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - fris Rezende -João
Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho - José Alves -José Bonifãcio - José lgnãcio - José Roberto Arruda - Júlio Campos - Lucidia Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz
Alberto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro
Piva- Ramez Tebet- Roberto Requião- Romero
Jucã - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha Sérgio Machado- Teotõnio Vilela Filho- Totó Cavalcante - Valmir Campelo- Waldeck Omelas.
ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Benedita da Silva - Darcy Ribeiro - Eduardo
Suplicy- Emandes Amorim- Esperidião Amin- Jefferson Peres - José Bianco - José Eduardo Outra Laura Campos- Marina Silva- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Votaram SIM 49 Srs. Senadores.
Houve 11 abstenções.
Total: 60 votos.
, Aprovado.
,
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre
a mesa. parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final que serã lido pelo Sr. 12. Secretãrio em
exercício, Senador Eduardo Suplicy.

t

lido o seguinte

PARECER N!! 193, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n" 177, de 1995 (n" 116, de
1995, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo n" 177, de 1995
(nl' 116, de 1995, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia para explorar serviço de radiodifusão sonora em or.da média na cidade de Patos, Estado da Paraíba
Sala de Reunião da Comissão, 17 de abril de
1996. - Odacir Soares, Presidente - Emandes
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Amorim, Relator - Ney Suassuna - Eduardo
plicy.
' .
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ANEXO AO PARECER Nº- 193, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NR

00!!3

ANAIS DO SENADO FEDERAL

·,DE 1996

Aprova o ato que renova a concessao outorgada à Fundaçao Cultural Nossa Senhora da Guia para explorar serviço
de radioditusao sonora em onda média
na cidade de Patos, Eslado da Paralba.
O Congresso Nacional decreta:.
Art 1R É aprovado o ato a que se_refere o De'creto slnR, de 15 de setembro de 1994; que renova,
por dez anos, a partir de 1R de novembro de 1993, a
concessão outorgada à Fundação Cultural Nossa
senhora da GLia para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Patos, Estado da Parruba.
Art 2R Este Decreto Legislativo entra em vigor
·
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciaçãp da redação
.
final. Em discussão" a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a

discussão.
Em votação.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº- 183, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art 64, §
2R, da Constituição Federal, combinado com o art.
375, VIII; do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto legislativo nR 183, ·de 1995 (nR
77195, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permi~o outorgada à RÁDI0 ·REAL FM LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Cuiabá, Eslado de Mato Grosso.

(Dependendo de parecer da ComiSSão
de Educaçao)
Nos termos do art 140, a, do.Regimento Interno, solicito ao nobre· senador Ney Suassuna que
profira o parecer, em substituição à Comissão de
Educação.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB - RR. para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores:
'

.

.

I - Relatório
'

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo nR 183, de 1995 (nR 77.. de
1995, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão à Rádio Real FM ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cuiabâ, Eslado de Mato
Grosso.
. Por meio da Mensagem Presidencial·nR 354,
de 1992, o então Presidente da República submete
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria
nR 103, de 22 de junho de 1992, que renova permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado mm
o § 1R do art 223 da Constituição Federal.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Real FM ltda.
Nome do Sócio CotiSla Cotas de Participaçl!o

Wladimir Mendes da Silva
Emani Adriano de AlmeidaCamarqo

27.000
27.000

54.000
Tolal de Colas
O presente projeto· foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e· de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa, contra o voto do Deputado Hélio Bicudo.
11 -Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos dó art 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesla Casa do legislativo, às·forrnalidades e
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Tõtal: 64 voros:

critérios estabelecidos pela Resolução SF fl2 39, de
1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, e que devem instruir o processo
submetido à análise desla Comissão de Educação.
Tendo em visla que o exame da docUmentação
que acompanha o PDL fl2 183, de 1995, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução 39192, ficando caracterizado que a empresas Rádio Real FM Lida., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-1;e à renovação
da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decrero Legislativo originârio da
Cãmare dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O parecer é favorável.
Em discussão o projero, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
(Procede-6e à votação.)

Aprovado.
O projero vai à Comissão Dire1ora para a redação final. (Pausa.)
'·
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Direrora oferecendo a
redação final que será lido pelo Sr. 1º- Secretârio em
exercicio, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte

PARECER N2194, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Leglslallvo nº- 183, de 1995 (n"- 77, de
1995, na camara dos Deputados).

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
A. Carlos Valadares - Ademir Andrade - Arlindo Portela - Artur da Tãvola - BeiJo Parga - Bani
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Wilson - CasDdo
Maldaner - Coutinho Jorge - Elcio Alvares - Epitacio Cafeteira- Fernando Bezerra- Raviano Melo Freitas Nero - Gerson Camata - Gilberto Miranda Gilvam Borges - Hugo Napoleão - Humberto l.ucEr
na - Iris Rezende - João Rocha- Joel de HoDarida
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José Bonifácio - José lgnâcio José R. Arruda- Júlio Campos -"~D:ilf'dto PorteHa~Lúcio Alcântara - Luiz Alberto - Mauro Miranda Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan Osmar Dias - Pedro Piva- Ramez Tebet- Roberto
Requião - Romero Jucá ~ Romeu Tuma- Ronaldo
C. Lima- Sebastião Rocha- TeotOnio Vilela- Toro
Cavalcante- Valmir CarnPelo _:. Vilson KeliriObing Waldeck Omelas. ~
·
ABST~-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
'
Benedita da Silva - Carlos Bezerra - Darcy Ribeiro- Eduardo Suplicy- Emandes Amorim- Esperidião Amin - -Jefferson Péres - José Bianco - José
Eduardo Outra - Lauro Campos - Marina Silva- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Votaram SIM 52 Srs. Senadores;
·
Houve 12 !!bs~<' .;,.;:,~..,..,~
.- ........
:•'i'-.....
'~·

~

'

A Comissão Dire1ora apresenta a redação final
do Projeto de Decrero Legislativo fl2 183, de 1995
(!12 77, de 1995, na camara dos Deputados), que
aprova. o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio FM Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de
Cuiabá, Estado do Maio Grosso.
Sala de Reunião da Comissão, 17 de abril de
1996. - Odaclr Soares, Presidente - Emandes
Amorim, Relator - Ney Suassuna - Eduardo Supllcy.
ANEXO AO PARECER N~ 194, DE 1996
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimenro Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1996
~

·--~

. A~a o ato que renova a pennisSllo outorgada à Rádio Real FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada na cidade
de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria fl2 103, de 22 de junho de 1992, que renova,
por dez anos, a partir de 3 de novembro de 1991 , a
permissão ou1orgada à Radio Real FM Lida para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso.
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua pliliicação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprovado o projero e tiS!lmdo a matéria em regime de urg~Jlas58119,à,imediata apreciação da redação
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final. Em discussão a redação final. (Pausa). Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A matéria constante do item 5 da Ordem do Dia da presente sessão, de acordo com o disposto no art 383,
alíneas "g" e "h", do Regimento Interno, deve ser
apreciada em sessão pública, procedendo-se à votação por escrutínio secreto.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 5:
Discussão, em turno único, do Parecer
n"- 162, de 1996, da Comissão de Constib.ição. Justiça e Cidadania. sobre a Mensagem n"- 405, de 1995 (n"- 1.373195, na origem), de 8 de dezembro ajtimo, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor
ALFREDO PERES DA SILVA, para COfllJOr
o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo
de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, no
triênio de 1995 a 1998, na vaga de Geraldo
Aguiar de Brito Viana.
Em discussão o parecer.(Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Coricedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, para
discutir o parecer.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
embora o velo seja secreto, desejo reafirmar a posição do Partido dos Trabalhadores, de abstenção ao
item 5, que trata da indicação de juiz classista. Essa
posição não é em função do indicado, mas porque o
Partido dos Trabalhadores defende a extinção dessa
categoria, que consideramos uma excrescência da'
Justiça do Trabalho.
Por essa razão, o voto do PT é pela abstenção.
O SR. PRESIDENTE (~acir SOares) - Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palayt"a, encerro a
discussão.
Em votação a matéria
(Procede-se à, votação)
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VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Valadares - Ademir Andrade Arlindo Porto - Artur da Tâvola - Bello Parga - Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos Bezerra- Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares Epitacio Cafeteira - Esperidião Amin - Aaviano
Melo - Freitas Neto - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Hugo Napoleão Humberto
Lucena - fris Rezende - Jefferson Péres -João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - José Agripino - José Alves - José Bianco
- José Bonifâcio - José E. Outra - José lgnâcio José R. Arruda - Júlio Campos - Laura Campos Lucidio Portella - Lúcio Alcantara - Lúdio Coelho Luiz Alberto - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabar Júnior Ne:t Suassuna - Onofre Quinan - Osmar
Dias - Pedro Plva - Pedro Simon - Ramez TebetRoberto Requião - Romero Jucâ - Romeu Tuma Ronaldo C. Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Machado- Teotonio Vilela- Totó Cavalcante- Valmir
Campelo Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 04.
~
Houve 1O abstenções.
Total: 62 votos.
Aprovado.
,
A Presidência comunicarâ ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - As matérias constantes dos itens 6 a 1O da Ordem do Dia
cfa presente sessão, rios terinos do ~parâgrafo único
do art 383 do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta
Solicito aos Srs. funcionârios as providências
necessârias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
São os seguintes os itens a serem apreciados
em sessão secreta:

-&MENSAGEM Nº-124, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomâtica
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n"- 124, de
1996 (n"- 156196, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
CYRO GABRIEL DO ESPfRITO SANTO
CARDOSO, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para, cumulativa-
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mente com a função de Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos, exercer a de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Catar.

-7MENSAGEM N" 125, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 125, de
1996 (n2157196, na erigem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
CARLOS ALFREDO PINTO DA SILVA, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil em Barbados,
exercer a de Embaixador do Brasil em São
Cris1óvão e Nevis.

-8MENSAGEM N" 126, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2126, de
1996 (n" 158196, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à defiberação do Senado o nome do Senhor MARIO AUGUSTO SANTOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para, cumulativamente com a função de Em- .
baixador do Brasil junto à República do Quênia, exercer a de Embaixador do Brasil junto
à República de Uganda

-9MENSAGEM N2127, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
DiscUssão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2127, de
1996 (n2159/96, na origem}, pela qual o Senhor Presidente da República submete à defiberação do Senado o nome do Senhor
CLÁUDIO LUIZ DOS SANTOS ROCHA, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica do Irã.

-10MENSAGEM N2129, DE 1996
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n2 129, de
1996 (n2170196, na origem}, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
FRANCISCO DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
aos Estados Unidos Mexicanos e, cumulativamente, a de Embaixador do Brasil em Belize.
(A sessAD transforma-se em secreta às
16h e volta a ser pública às 16h13min.) '

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Está
reaberta a sessão.
Concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
se for permitido pelo Regimento, faço permuta com
o Senador Humberto Lucena, que, por motivo de
saúde, pede para falar antes de mim.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,
que não pertence ao Partido do Senador Sebastião
Rocha, não podendo, portanto, falar como Líder.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - S. Exª está pedindo a palavra para uma comunicação inadiável.
Tenho prioridade para falar, mas estou cedendo a
vez; gostaria de falar depois de S. ExA.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. ExA
será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero agradecer a gentileza
pariamentar do nobre Senador Sebastião Rocha, LIder do PDT.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faleceu
no dia 12 do corrente, no Rio de Janeiro, o meu ilustre e caro conterrâneo Basileu Costa Gomes, depois
de noventa e sete anos bem vividos.
.
Nascido em Umbuzeiro, na Paraíba, berço natal de eminentes personalidades da vida pública nacional, como Epitácio Pessoa, Assis Chateaubriand
e João Pessoa, Basileu Gomes, muito figado aos
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ideais de 1930, ao lado do saudoso Ruy Carneiro,
de quem foi grande amigo e sempre ajudou nas
suas campanhas eleitorais, foi para o Rio em 1940,
para assumir a Presidência do Lloyd Brasileiro.
Na antiga capital federal fez uma próspera carreira no mercado financeiro e no setor imobiliário, revelando-se um empresário de excepcional qualificação profiSsional. Manteve-se ativo até os 95 anos,
prestando consultaria ao Banco Stock.
Sempre lúcido, movimentado, competente e
trabalhador, foi justamente a !natividade, segundo o
seu ex-genro e presidente do Banco Stock, Antônio
Geraldo Rocha, que o levou à morte, aos 97 anos,
·de falência múltipla dos órgãos.
Basileu Gomes, numa rápida visão de sua exitosa vida profissional, foi agente do Uoyd, em Cabedela, na Paraíba, e, pelo excelente trabalho ali desenvolvido, foi para o Rio presidir aquela empresa
de navegação. Diretor do então Banco Moreira Salles, hoje Uníbanco, fundou a Credibrâs - a primeira
financeira do País - e implantou e dirigiu a Refinaria
União, em São Paulo. Presidente e acionista controlador do Banco Ultramarino, foi direlor financeiro do
Banco Irmãos Gt.imarães União Comercial e conselheiro do Banco Stock, desde a fundação da instituição, em 1975. Como incorporàdor, participou de numerosos empreendimenlos imobiliários com a Construtora Cordeiro Guerra, sobretudo em Ipanema,
bairro que elegeu para morar, no Rio de Janeiro,
com a família, aliando-se também a incorporações
imobiliárias em outros Estados.
Homem afável, de hábitos simples, amigo dos
seus amigos, figado permanentemente aos homens e
às coisas da Paraíba e do Brasil, cujos problemas estudava com atenção e profundidade, Basileu Gomes
foi um vitorioso nas suas iniciativas empresariais e só
não galgou mais altas funções na vida p(blica, inclusive pelo valo dos paraibanos, porque, apesar de acompanhar com interesse a luta dos seus conterrâneos e
amigos, particularmente do ex-senador Ruy Carneiro,
nunca aceilou a idéia de ser um po[tico mHitante.
Deixou viúva 0'- Lucia Costa Gomes, uma filha,
Henriqueta, e dois netos, Rodrigo e Felipe, a quem
transmilo, em meu nome pessoal e dos paraibanos,
o meu mais profundo pesar.•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, por
cessão do Senador Sebastião Rocha, para uma comunicação inadiável.
A SRA. JÚNIA MARISE (POT-MG. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) -
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna para fazer uma comunicação que muito me
honra, e que certamente honra o Senado Federal.
Trata-$e de decisão tomada ontem à noite pela
Organização dos Estados Americanos, que concedeu
· o Prêmio lnteramericano de Educação Andres Bello ao
eminente Professor e Senador Darcy Ribeiro.
A concessão desse prêmio se faz a representantes de países que integram a Organização
dos Estados Americanos. Anualmente, reúnem-$e
para examinar os curriculos que são enviados à Secretaria-Geral, encaminhados por todos os pafses
que integram a Organização dos Estados Americanos.
E, ontem à noite, em decisão que repulo histórica para o Brasil e para o Senado Federal, o eminente Professor e Senador Darcy Ribeiro foi escolhido para receber o Prêmio lnteramericano de Educação Andres Bello.
.
Certamente, falar do Senador Darcy Ribeiro é,
mais uma vez, demonstrar aqui a nossa satisfação
por vê-lo recebendo essa homenagem e esse título
pelo seu valoroso trabalho em defesa da educação
do nosso Pais.
Darcy Ribeiro tem um curriculo invejável.
Quem de nós não gostaria de ter realizado a metade
das suas obras e ter tido a sua atuação, em lodos os
selores da nossa sociedade, em favor do nosso Pais
e em favor da nossa população!
Darcy Ribeiro já escreveu mt.itos livros e continua escrevendo outros tantos. Escreveu, por exemplo, As Américas e a Civilização - um processo de
formação histórica e causas do desenvolvimento cultural desigual dos povos americanos, publicado pela
Editora Civilização Brasileira e Editora Vozes; O Dilema da América Latina, edição brasileira, publicado
pela Editora Vozes, que foi traduzido também em
outras línguas.
Mas eu diria que além das suas obras, Darcy
Ribeiro teve, sem dúvida alguma, um papel destacado, principalmente, nos anos 50, quando fundou o
Museu do fndio, no Rio de Janeiro, do qual foi o seu
primeiro diretor. S. Ex" elaborou os documentos legais
de instituição do Parque Indígena do Xingu, o que permitiu a preservação de uma amostra imensa da natureza brasileira, bem no centro do Pais, garantindo, afi,
a sobrevivência de 14 povos índfgenas,. graças, também, à dedicação dos Irmãos Villas Boas.
A partir de 1954, Darcy Ribeiro passou a lecionar Etimologia e Antropologia na Universidade do
Brasil, mas foi também o criador e fundador da Universidade de Brasma. No Governo João Goulart, foi
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Ministro da Educaçao e .Cultura, depois, MinistroChefe da Casa Civil. Nesta condição, coordenou o
Movimento Nacional pelas Reformas de Base necessárias para modernizar a sociedade brasileira.
especialmente a reforma agrária e as lutas pelo controle nacional em relaçao às empresas estrangeiras.
Daroy Ribejro viveu também no exUlo. Ao retornar ao Brasil, passou a se destacar novamente na
vida pCblica do nosso Pais. Foi Vice-Govemador do
Estado do Rio de Janeiro, no Governo Leonel Brizola. Nesse rnomen1o lmpar de sua vida pCblica, S.
ExA construiu um projeto educacional de grande Importância para o Brasil: a construçao do CIEF, uma
escola-modelo, uma escola exemplar, certamente
uma escola de Primeiro Mundo.
Por isso, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, ao destacar a importancia da decisão da Organizaçao dos Estados Americanos de conoeder a um
brasileiro, membro desta Casa, esse prêmio, faço
esta homenagem não apenas na condição de companheira de Partido, mas, sobretudo, porque essa
decisão, essa homenagem honra o Senado Federal,
corno honra o povo brasileiro.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. ExA um
aparte, nobre Senadora?
A SRA. JÚNIA MARISE - Conoedo, com ml.ito
prazer, o aparte a V. Ex>..
O Sr. PediQ Simon - Creio que V. ExA está trazendo uma grande noticia ao Sena:lo e ao Brasil inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) - A
Mesa informa ao nobre Senador que não é possível
aparte em comunicação inadiável. Peço a V. Ex..
que colabore conosco, não continuando a sua fala
O Sr. Pedro Simon - É que é tão difícil ganhar
um prêmio desses que eu pensei que as dificuldades do prêmio•••
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, pelas
caracteristicas desse falo, que não é apenas nacional,
mas internacional, peço a V. ExA que, corno bom mineiro
e nosso representante no Sena:lo, pennita o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) - V.
Ex" sabe que não é possível conceder-se aparte, e a
Mesa não transige no cumprimento do Regimen1o.
O Sr. Pedro Simon - A ilustre Senadora pode
passar a falar como líder.
A SRA. JÚNIA MARISE - Peço a V. Ex"- que
me conceda, a partir deste rnomen1o, a palavra
corno líder, para que os nobres Senadores possam
também se incorporar à homenagem ao eminente
Senador Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) Gostaria que a nobre Senadora ficasse atenta ao
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Regimento e não permitisse nenhum aparte, não
obstante a importancia, a significação do tema que
está sendo colocado em debate. Mas não é possível
conoeder-se aparte a nenhum Senador, mesmo
corno líder, quando usa da palavra para uma comunicação inadiável. Vamos cumprir o Regimento.
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Senadores, desejo aqui manifestar o reconhecimento e o agradecimento aos nobres Senadores
Pedro Simon, José Eduardo Outra, Sebastião Rocha, José Roberto Arruda, Romeu Tllma, Humberto
Lucena e quem sabe a todos que, neste momento,
no plenário, gostariam de manifestar a sua satisfaçao e, mais do que Isso, de se incorporar a essa homenagem que a Organização do Estados Americanos, em histórica decisão, de ontem à noite, prestou
ao reconhecer os valores, a obra e a vida do eminente Senador Darcy Ribeiro.
Certamente S. Exª, como mineiro de Montes
Claros; cidade que fica ao norte de Minas Gerais região que já enfrentava os problemas mais emergenciais de sua população mais carente, com relação, principalmente, à seca que sempre foi o grande
problema daquela região -, por certo, naquele momento, jamais esperou receber tantas honras e homenagens, como recentemente ocorreu pela Universidade de Londres, onde S. Exª também foi homenageado, e lá não pôde comparecer em razão da sua
saúde, mas ali esteve representado pelo embaixador
do Brasil na França, que ali recolheu as homenagens que lhe foram prestadas.
Mais do que isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, ser alvo dessa homenagem por parte da
Organização dos Estados Americanos, com a entrega do Prêmio lnteramericano de Educação, certamente representa muito para o Brasil. Anualmente,
todos os países que compõem a Organização dos
Estados Americanos encaminham para lá currículos
de grandes e ilustres representantes de seus países
e certamente concorreram também a esse prêmio
eminentes educadores, professores e homens públicos. Mas foi exatamente ao nome de Darcy Ribeiro
que aquela comissão de alto nível decidiu fazer a
homenagem, entregando o Prêmio Andrés Bello.
Portanto, Sr. Presiderrte, queremos neste registro
dizer a todo o Brasil, particularmente ao nobre Senador Daroy Ribeiro, que nos conforta muito e que certamente traz muitas alegrias a todo o Brasil pela sua dedicação, por seu trabalho e, sobretudo, a sua vida, vida
educação.
que S. ExA tem dedicado ein favor da
S. Exª desbravou esse cerrado, iniciando a edificação da Universidade de Brasília e também este

nossa
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País, lutando para que pudéssemos construir a verdadeira justiça social. Ele implantou no Estado do
Rio de Janeiro a construção de uma obra educacional que serve de referência para o mundo inteiro, e
por outro lado implantou a cultura e o lazer com a
construção do Sambódromo.
Darcy Ribeiro não pára de escrever. Certamente agora deve estar escrevendo aquilo que os brasileiros gostariam de ler em seus livros: toda essa trajetória e toda a sua participação nos momentos históricos da vida nacional.
Sr. Presidente, é exalamente esse o motivo de
eu estar na tribuna Falar de Darcy Ribeiro não é,
para qualquer um de nós, uma iniciativa que nos
leva às considerações de todo o seu currfculo e de
toda a sua obra Falo também como sua conterrânea de Minas Gerais, em nome dos mineiros, do Senado Federal e de todos os brasileiros.
Queremos agradecer ao Professor Darcy Ribeiro por ter-nos dado mais uma homenagem, recebida pelo Brasil através da Organização dos Estados
Americanos. Hoje, o mundo inteiro estã sendo informado de que um brasileiro da estirpe de Darcy Ribeiro foi
contemplado, por uma decisão histórica, com o Prêmio
lnteramericano de Educação Andrés BeiJo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada
Durante o discurso do Sr. Júnia Marise, o Sr. Odacir Soares, 1!l Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Francelina Pereira

O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço
apalavra
O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha para urna
comunicação inadiãvel, pelo prazo de 5 nim.tos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Pedi a palavra
como Líder, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Francelina Pereira) Como Líder, Senador Sebastião Rocha, tem V. Exa.
apalavra
·
O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, peço
ao meu companheiro que não interrompa esse ato.
Acabou de falar minha Líder, fazendo-me urn elogio.
Quero manifestar meu agradeciment> a S. Ex" agora
O SR. PRESIDENTE {Francelina Pereira) Para uma comunicação inadiãvel, concedo a palavra
ao nobre Líder Daroy Ribeiro, e a Mesa pede a compreensão do nobre Senador Sebastião Rocha
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - É com prazer
que ouço o Senador Oarcy Ribeiro, do meu Partido,
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o POT, até porque uma parte do meu discurso também serã em homenagem ao nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) Muito bem. Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Darcy Ribeiro. V. Ex"
pode falar sentado, com a permissão da Mesa
O SR. DARCY RIBEIRO {PDT-RJ. Para uma
comunicação inadiãvel. Sem revisão do orador.) Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou ainda
comovido com essa notícia que recebi ontem. É claro que os cinco educadores que examinaram os
meus méritos levaram em conta a minha obra em
educação no Brasil, na qual venho dando o melhor
do meu esforço hã quarenta anos. Hã quarenta anos
ql.le uma das preocupações da minha vida é o enSino plblico, a alfabetização, o ensino de adultos, é
melhorar o ensino médio, o ensino superior, tudo
isso qúe se cristalizou, graças aos Senadores, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na qual coloco as minhas mais altas esperanças.
Neste momento, quando O!Ni a minha Ruminada
Líder JIÍlia Marise, emocionei-me outra vez ao pensar
que devem ter levado em conta, em Washington, na
Organização dos Estados Americanos, o que fiz durante meu exílio. FLi informado de que foram feitas vãrias referências a minha obra como exilado.
Como exilado, !ti ao Uruguai, estive lã por vãrios anos e reformei a Universidade da República
Onerifal do Uruguai. Fui depois para a Venezuela,
chamado para reformar a Universidade Central da
Venezuela, !ti depois para o Peru para reformar a
Universidade Central do Peru, e além disso, realizei
estudos para a reforma da Universidade da Argélia,
e para reformas da Universidade do México.
Tive alegria e felicidade e sou sempre felicitado
por isso, por ter criado a Universidade Nacional da
Costa Rica Esse prêmio interamericano dado pela
OEA, e que levou em conta a minha contribuição
aos países latino-americanos em matéria de educação, me comoveu muito. E gostei muito de OLNir a
minha líder fazer-me um elogio, porque sou muito
carente de elogios. Quando o elogio vem de Júnia,
fico muito mais feliz.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, como Líder.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, ·
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presto nesta oportunidade também a minha sincera e
singela homenagem ao nosso grande Darcy Ribeiro.
Quero começar o meu discurso, Sr. Presidente,
ouvindo o eminente Senador Pedro Simon, que pretende também fazer uma homenagem ao ilustre Senador. Como líder, parece-me que é permitido o
aparte. Então concedo o aparte ao eminente Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) Após a Ordem do Dia, corno sabe o Plenário, é possível o aparte.
O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar V. Exª por
falar em uma comunicação de Lider, no momento
em que Darcy Ribeiro recebe a homenagem que
está recebendo. Na verdade, é uma pena que esta
notícia seja dada agora no final da sessão. Proponho agora, Sr. Presidente, que laçamos uma solenidade especial, uma sessão especial ou um jantar,
onde todos nós prestemos a nossa homenagem ao
Professor Darcy Ribeiro. Não há dúVida de que o
prêmio foi mais do que justo. Agora, S. Ex"- toi muito
infeliz na afirmativa de que é carente de elogio e de
carinho. Não é verdade, carente é aquele que não
os tem. Eu, Pedro Simon, posso ser carente de elogios porque não os recebo, mas S. Ex"- os recebe há
quarenta anos, dez vezes por dia, e posso dizer que
S. Exa. gosta de elogios.
. .. .
O Sr. Darcy Ribeiro- Mas sou insaciável, desde o Rio Grande, sou insaciável, Senador Pedro Simon.(Risas)
O Sr. Pedro Simon - Foi um prêmio justo.
Uma das figuras mais extraordinárias não apenas no
Brasil, na América, mas no mundo inteiro. S. Exª
tem uma biografia fantástica. Não se pode dizer que
S. Exa. criou uma universidade ou mesmo um método de ensino, os CIEPS, atualmente uma realidade
deste País. S. Exã não é alguém que não se pode dizer que viveu no meio dos indígenas, que tem uma
obra fantástica. que saiu do hospital onde diziam
que morreria, e escreveu talvez uma das obras mais
lindas sobre a organização do povo brasileiro. Quero, por intermédia· de V. Exª, levar ao companheiro
Darcy Flibeiro o carinho, a homenagem, a emoção.
Quero já, Sr. Presidente, fazer uma proposta, a de
que o Senado Federal, por meio da sua Mesa, estude uma fórmula ou uma sessão solene especial do
Congresso ou uma reunião, um jantar, para que o
Congresso preste a homenagem que temos que fazer a nós; afinal, para honra nossa, é um colega
nosso, Senador, embora núm patamar infinitamente
mais alto, mas um colega nosso que merece o respeito do mundo inteiro.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o
aparte do Senador Pedro Simon. É sempre bom e
agradável ouvi-lo.
O Senado da República deve, através de V. Ex"-,
com o apoio da Mesa, garcintir essa justa homenagem
ao Professor e eminente Senador Darcy Ribeiro.
Nos meus primeiros dias no Senado tíve a honra de representar o Senado da República numa solenidade na UnB. Naquela oportunidade toi concedido o título de doutor honoris causa ao eminente
Senador Darcy Ribeiro. Depois, fiz um discurso em
homenagem ao Senador. Essas homenagens têmse repetido dia-a-dia, fazendo jus aos méritos do Senador Darcy Ribeiro como educador, antropólogo,
professor e corno politico. S. Exª é um exemplo para
a Nação, para os mais jovens. Verdadeiro exemplo
de perseverança, de luta, de resistência, de amor à
vida, à Pátria e à educação.
··
S.e~ador Darcy Ribeiro, aceite os meus Cumprimentos, a minha homenagem, que é também do
meu Partido, do PDT.
Depois da f!lla da Senadora Júnia Marise, nossa Uder, praticamente não tem sentido expor essas
idéias como líder do PDT. De qualquer maneira, em
nome do PDT, faço esta homenagem que V. Exª
muito bem merece. Muitas outras, certamente, V.
Ex"- receberá ao longo de sua vida, que deverá ser
cada vez mais duradoura, graças a sua resistência,
perseverança e, como disse, ao seu amor intenso
pela vida
Peço uma análise à Mesa sobre a possibilidade de prestarmos uma homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. O Senador Pedro Simon fará um requerimento por escrito para que o Senado Federal possa
homenagear o eminente Senador Darcy Ribeiro,
agraciado pela Organização dos Estados Americanos.
Parabéns, Senador Darcy Ribeiro, conte sempre conosco para apoiar as suas iniciativas, seja na
área da educação, seja na área politica.
O Sr. Humberto Lucena - Permita-me V. Ex"um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço o aparte
do nobre Senador Humberto Lucena
O Sr. Humberto Lucena - Já que não tive o
prazer de apartear, por motivos regimentais, a Senadora Júnia Marise, ao se pronunciar sobre tão gratificante acontecimento. Gostaria de dizer
Exª que,
em meu nome pessoàJ e em nome de todo o PMDB,
estamos aqui para nos associar a esta homenagem,
muito oportuna, ao Senador Darcy Ribeiro, que hon-

a v.
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ra não só ao Senado, mas a todo o Brasil, porque é
uma distinção das mais extraordinárias que a Organização dos Estados Americanos faz a um brasileiro
dos mais eminentes, não só no campo político, mas
também no campo intelectual, sobretudo por sua
luta em favor do desenvolvimento da educação no
Brasil. Acredito que ninguém mais que Darcy Ribeiro
mereceria essa justa homenagem que lhe é prestada pela OEA. Quero dizer a V. Ex"s que me sinto
muito bem ao pronunciar essas palavras, porque
sou um velho amigo e admirador de Darcy Ribeiro.
Com ele estive nos momentos mais difíceis da história político institucional do Brasil quando juntos lutamos, ao lado de Leonel Brizola, pela legalidade do
mandato do vice-Presidente João Goulart e, mais
adiante, na luta pelo apoio às reformas de base durante o Governo daquele grande brasDeiro que foi tão
violentamente deposto da Presidência da República
pelo golpe militar de 1964. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador Humberto Lucena, as palavras de V. Exª certamente engrandecem esta singela homenagem que é prestada, hoje, no Senado da República ao eminente Senador Darcy Ribeiro.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Exª me permite
um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço, com prazer, V. Exª0 Sr. Eduardo Suplicy- Desejo me solidarizar
com a manifestação de V. Exª, Senador Sebastião
Rocha, nesta justa homenagem prestada ao Senador Darcy Ribeiro. A OEA distinguiu o que, ainda outro dia, um eminente jornalista, gratuitamente, resolveu procurar inadequadamente atingir. Refiro-me a
um artigo que o jornalista Paulo Francis escreveu recentemente, fato que levouo Senador Darcy Ribeiro
a colocar nos devidos termos o que, infeHzmente, o
jornalista vem caracterizando. Ali de Nova Iorque, na
sua convivência com banqueiros, com empresários,
com os proprietários do capital do mundo nos Estados Unidos, ainda que com extraordinária possibilidade de desemcollier-se culturalmente, sempre falando das principais obras clássicas ou contemporâneas a que tem a oportunidade de assistir, ainda
que com a leitura dos livros que são publicados, dos
jornais que estão à sua disposição e das revistas, infelizmente o jornalista Paulo Francis fez uma análise
sobre o papel desempenhado na história brasileira,
nos anos recentes inclusive, que não condiz com as
aspirações de democracia, de luta pela cidadania,
de luta para a democratização das oportunidades de
educação que caracterizam a vida do criador de tan-
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tas instituições, inclusive da Universidade de Brasília. Essas foram as razões que levaram a OEA agora a justamente premiar o Senador Darcy Ribeiro.
Em algumas ocasiões, como na questão da LDB, divergimos do Senador Darcy Ribeiro, mas jamais deixando de prestar a devida homenagem a sua admirável trajetória em defesa dos direitos de todos
aqueles que têm estado com os seus direitos marginalizados no Brasil.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o seu
aparte, Senador Eduardo Suplicy, que engrandece
também esta homenagem.
O Sr. Ademir Andrade - Concede-me V. Ex~
um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Exª
comprazer.
O Sr. Ademir Andrade - Não poderia deixar
de aparteá-lo, Senador Sebastião Rocha Fico feliz
· de ter aqui, na sessão de hoje, a presença do Senador Dàrcy Ribeiro, que recebe a comunicação desta
homenagem, que também é dos seus pares. Quero
ressaltar o seu brilhantismo, bem como a sua dedicação à educação, já bastante conhecida e sua alegria, sobretudo. O Senador Darcy Ribeiro é um homem que inspira otimismo, esperança. vitalidade e
alegria. É uma das figuras que mais me dá prazer de
ver nesta Casa Parabéns, Senador Darcy Ribeiro. A
homenagem que V. Exª recebe é extremamente merecida Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Senador Ademir
Andrade, para nós é uma alegria muito grande esse
convívio no dia-a-dia com o eminente Senador Darcy Ribeiro. Como disse V. Exª, o Senador transmite
esse ar de esperança, de alegria e de felicidade. Logicamente, esse é um ensinamento de vida para todos nós que estamos a conviver com o Senador
Darcy Ribeiro.
O Sr. José Eduardo Outra - Concede-me V.
Ex• um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Ouço, com prazer,
o nobre Uder do PT, Senador José Eduardo Outra
O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador
Sebastião Rocha, em nome da Bancada do Partido
dos Trabalhadores no Senado Federal, gostaria de
parabenizar não somente o Senador Darcy Ribeiro,
mas também todo o PDT por mais esse reconhecimento de um órgão internacional ao talento, à capacidade e ao trabalho do nobre Professor e Senador.
Sempre fiz questão de registrar que o Senador Darcy Ribeiro foi, e continua sendo, uma referência para
minha geração. É uma honra e um prazer conviver
com S. Exª nesta Casa, embora discordemos em ai-
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gumas ocasiões, como na votação da LDB e do Imposto Sindical. A presença de S. Ex" enobrece o Senado da República, e esse reconhecimento por parte
da OEA apenas reforça a grande admiração que temos por S. Exa. Parabéns mais uma vez ao Senador
Darcy Ribeiro, ao PDT e a todo o Senado por contar
com a presença de S. Exª nesta Casa
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradecemos,
Senador José Eduardo Outra, a participação do Partido dos Trabalhadores e de V. Exll nesta homenagem, atribuída principalmente ao Senador Darcy Ribeiro e, em segundo plano, ao Partido Democrático
Trabalhista, do qual S. Ex" é um dos eminentes
membros.
Essa homenagem justa e legítima, repito, que
o Senado da República presta hoje ao Senador Darcy Ribeiro fez-me transferir o teor dos discursos que
trataria nesta sessão, quais sejam, a sessão de hoje
do Congresso Nacional, conturbada como várias outras, em que foi adiada a votação de vários vetos, e
.
a greve dos servidores federais.
Para não ofuscar o brilho desta justa homenagem, quero que todo o meu discurse seja dedicado
ao Senador Darcy Ribeiro. Transfiro, portanto, os
demais temas para o pronunciamento que farei amanhã desta tribuna
Sr. Presidente, peço seja registrada nos Anais
da Casa a pequena biografia do Senador Darcy Ribeiro, a qual encaminho à Mesa
· Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SEBASnÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
-

DARCY RIBEIRO
O Senado Darcy Ribeiro acaba de receber o Prêrrúo lnteramericano de Educação
Andrés BeiJo, concedido pela Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, como reconhecimento aos que se tem '
distinguido por seus méritos relevantes, trabalho e traje1ória no campo da educação.
Darcy nasceu em Montes Claros, norte de Minas, no centro do Brasn, em 26 de outubro de 1922.
Graduou-se em Belo Horizonte e São Paulo, onde
se especializou em Antropologia:
lndios
- Dedicou dez anos ao estudo dos povos indígenas do Pantanal, da Amazônia e do Brasil Central
(1946-1955) e publicou copiosa obra etnográfica.
- Elaborou para a Unesco um estudo do impacto da civilização sobre os grupos indígenas brasi-
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leiros no século XX e colaborou com a Organização
Internacional do Trabalho na preparação de um manual sobre os povos aborígenes de todo o mundo.
Educação
- A partir de 1955 dedicou-se à educação,
como vice-presidente do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ao lado de Anísio Teixeira
- Criou a Universidade de Brasma, da qual foi
o primeiro reitor, a Universidade Nacional de Costa
Rica e a Universidade Estadual do Norte Auminense.
- Conduziu Seminários de Reforma da Universidade da República Oriental do Uruguai, da Univer~
sidade Central da Venezuela e do Sistema Universitário Peruano.
- Projetou órgãos de ensino e pesquisa para a
Universidade Nacional Autônoma do México e para
a Universidade da Argélia
- Foi Ministro da Educação, no Gabinete Hermes lima
- Foi Ministro Chefe da Casa Civil de João
Goulart, dedicando todo o seu esforço à modernização de uma Reforma Agrária
ExUlo
- Exilado do Brasil, viveu doze anos no Uruguai, na Venezuela, no Chile, no Peru e no México.
- Foi Secretário de Educação e Cuítura do Rio
de Janeiro, onde criou 504 Centros de Educação
Pública (CIEPs), grandes escolas de tempo integral
para 1.000 criar'lças e jovens, de ensino fundamental
e de ensino médio.
- Organizou Programas de Aperfeiçoamento do
Magistério por estudo e aperfeiçoamento em serviço,
em que se formaram mais de 20.000 professores.
- Recebeu os títulos de Doutor Honóris Causa
da Sorbonne, da Universidade de Copenhague, da
Universidade do Uruguai, da Universidade da Venezuela e da Universidade de Brasma
Retomo
- Retomando do exmo, foi eleito V!Ce-Govemador
do Rio de Janeiro e, depois, Senador da Rep(blica.
- Criou a Casa França-Brasil, o Santuário de
Plantas e Pássaros de Columbandê, o Munumento a
Zumbi de Palmares e a Biblioteca Pública Estadual.
--Projetou, com Oscar Niemeyer, o Memorial
da América Latina, em São Paulo.
- Implantou o Parque Aorestal da Pedra Branca, numa ãrea de 12.000 hectares, no Rio de Janeiro; fez tombar e pôs sob proteção pública 96km de
praias e lagos do Rio de Janeiro.
- Como Senador da Rep(blica, elaborou e fez
aprovar no Senado e enviar à Câmara dos Deputados,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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Romances
- Seu primeiro romance, Maíra, a<;aba de ter
uma edição comemorativa de seus 20 anos, que traz
resenhas e críticas de Antônio Cândido, Alfredo
Bosi, Antônio Houais, Maria Luiza Ramos e outros
especialistas em laeratura brasileira, Edições: Record, Rio; Dom Quixote, Lisboa; Feltrinelli, em Milão;
Surhrl<amp Verlag, em Frankfurt; Alfaguara, Madrid
e Gallimard, em Paris, Pecker Uterary, Hebraico;
Europa Konyvkiado, Budapest, Pan Books, Londres;
Randon House, New York; Nueva Imagem, México;
Whdawnictwo, Krakovia.
- Seu segundo romance, o Mulo, focaliza a mentalidade preconceruosa e racista do senhorio rural brasileiro - Edições: Record, Rio; FeltrineHi, em Milão, Alfaguara, Madrid; Gallimard, Paris; Amrnann, Zurich.
-Publicou depois Utopia Selvagem, que é uma
explanação bizarra da busca de identidade dos latino-americanos - Edições: Nova Fronteira, Rio; Feltrinelli, Milão; Suhrl<amp, Frankfurt, Alfaguara, Madrid; Gallimard, Paris.
- Seu último romance é Migo, de caráter regionalista, cujo tema é o ofício de escritor. Edições:
Guanabara, Rio, Ammann, Zurich; Feltrinelli, Milão.
- Publicou recentemente quatro livros, a sa~:
Aos Trancos e Barrancos (Guanabara, Rio de Janeiro); A Fundação do Brasil (Vozes); O Povo Brasileiro
(Companhia das Letras); O Brasil como Problema
(Francisco Alves).
- Entregou à Companhia das Letras seus Diários fndios, em que reproduz as anotações que fez
durante dois anos de convívio e de estudo dos índios Urubus-Kapoor, da Amazônia.
- Estâ concluindo suas Confissões, uma au1obiografia em que reconstitui sua vida na infância e
juventude, nos anos de convívio com os índios, nas
tarefas da educação, corno participante do governo
de João Goulart, nos anos de exílio e, depois, de
seu retomo.
O SR. PRESJDENTE (Francelina Pereira) - A
Mesa solicita ao nobre Senador Pedro Simon que,
nos termos do art. 199, formalize a sua proposição
pertinente à homenagem ao nobre Senador Darcy
Ribeiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu
Tuma, corno Líder do PSL
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
gostaria que V. Exª me inscrevesse como Líder,
para falar logo em seguida.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P. Corno Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi a palavra corno Líder
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para registrar o aniversário da independência daRepública Árabe Síria. No entanto, antes de iniciar o
meu pronunciamen!o, não poderia deixar de me incorporar à homenagem ao nosso querido Senador
Darcy Ribeiro, insaciável nos elogios que recebe.
Penso que o elogio é sua própria vida e sua presença entre nós. Sentimos grande alegria sempre que
entramos neste plenârio e vemos a figura do Senador Darcy Ribeiro, exemplo da dignidade dos homens brasileiros.
Sempre que tenho dúvida sobre algum fato histórico com que o Senador Darcy Ribeiro conviveu,
eu o consul!o para esclarecer-me, visto que às vezes os profissionais da imprensa dis!orcem alguns
falOs por não estudarem História. E Darcy Ribeiro
mostra-se sempre pronto a atender-me com aquele
seu carinho, aquele seu sorriso, aquela sua amizade.
Continue insaciável, Senador Darcy Ribeiro,
para alegria de todos nós, que nos orgulhamos de
ser seus companheiros nesta Casa.
Sr. Presidente, Sri's e Srs. Senadores, o povo
Sírio festeja hoje a Data Nacional da República Árabe Síria, que rememora a retirada das forças _francesas do território sírio, ocorrida em 17 de abril de
1946, após uma ocupação por um quarto de século.
Durante a I Guerra Mundial a França e a Síria
assinaram um acordo conhecido por .Tratado Saks
Picaull Nesse acordo as partes resolveram dividir
as Colónias Otomanas entre si, cabendo à França
colonização da Síria. De falo, em 1920, as Forças
Armadas Francesas ocuparam a Síria após um conflito armado, denominado Batalha de Maiçalum, perto de Damasco, capital da Síria, que permitiu aos invasores ocuparem a Capital, devido a sua grande
superioridade em armamentos e preparo. O pretex!o
da ocupação foi, na época, a alegação de que o
povo seria incapaz de auto-administrar-se, após séculos de domínio turco. Isso, apesar da promessa
que os franceses e ingleses fizeram, durante a guerra, aos líderes ârabes e sírios de que eles iriam ajudá-los a vencer a dominação turca.
Porém, na Síria muitas revoluções se fizeram
presentes contra a ocupação francesa. As mais importantes aconteceram nos anos de 1921, 1925 e
1936. Neste ínterim, os líderes sírios mantiveram
contatos com as grandes potências e com a Sociedade das Nações, para conseguirem a independência. A luta armada, junto com os conta!os políticos, fora decisiva para a saída do último soldado
francês da Síria, no fim da 11 Guerra Mundial, em 17
de abril de 1948, voltando assim ao povo sí~o a administração do seu destino após cinco séculos de
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dominação, seguida pela ocupação francesa Assim,
a data de hoje, 17 de abril, tomou-se o Dia Nacional
da República Árabe Síria.
Antes da I Guerra (1914-1918), a Síria era parte do Império Otomano, que abrangia a Turquia e os
países árabes. Por um longo tempo, os árabes sofreram sob o jugo dessa polfiica de dominação.
As associações sírias passaram a organizar as
fileiras populares, exigindo a separação da Turquia e
apelando para a independência dos países árabes.
Na verdade, a corrente árabe era muito mais forte
que a turca. A situação assim permaneceu no início
deste século, até que, em 1916, os árabes puderam
declarar a Grande Revolução Árabe, comandada por
AI-Charif Russein, após França e Grã-Bretanha terem confirmado seu compromisso de levar o comando daquela revolução à independência e unidade
dos países árabes.
Porém, esses dois países não demoraram para
abandonar tal compromisso, pois resolveram dMdir
a Síria natural entre si, realizando, assim, seu antigo
sonho, baseado na ocupação da região árabe, devido a sua posição estratégica e à abundância de recursos. Assim, a França ocupou a Síria no ano de
1920, tendo sucesso em colocá-la sob seu mandato.
Desde que a França ingressou na Síria, a luta do
povo não cessou, sempre exigindo a desocupação
de seu território. Ocorreram várias revoluções, das
quais citamos a revolução dos Huranitas (1920), a
Revolução dos Alauitas (1921) sob comando do
Cheikh Saleh Al-AI, a Revolução de lbrahim Hananu
(1921), a Grande Revolução Árabe, comandada pelo
batalhador Sultan Sacha AI-Atrach (1925-1927), revolução esta que teve início em Jabal AI-Arab (Monte dos Árabes), estendendo-se até AI-Ghuta-Damasco. A resposta da França contra as ditas revoluções
representou-se no bombardeio aéreo das cidades e
no incêndio das ruas comerciais (souks).
Posteriormente. a Síria foi dividida em Estados e
pequenas cidades religiosas, vazias e artificiais. Porém, o povo sírio resistiu a esse plano, organizando
uma única fileira para demubá-lo. Em 1928, a Associação Fundadora Síria declarou o dever da independência e unidade síria, medianfe um regime republicano. As pressões populares permaneceram, até
que a França recõnhecesse a independência Síria no
ano de 1943. No entanto, a França conspirou e atuou
contra essa independência, até que se consolidou em
1945, onde o poder revolucionário popular atingiu seu
auge, tendo as forças de ocupação bombardeado Damasco e a Assembléia dos Deputados. Como a revolução estendeu-se por tcdas as cidades sírias, as for-
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ças de ocupação curvaram-se diante da exigência de
independência do povo sírio. Assim, as forças francesas deixaram o pafs no dia 17 de abnl de 1946.
Desde a conquista da independência, a Síria
tem realizado giganfescas obras que transformaram
sua face e imagem. A maioria dessas realizações
deu-se desde o início do Movimento Corretivo de
1970 e poderia ter assumido maior relevância e importância, não fossem os constantes conflitos que
assolam a região. Lamentavelmente, a paz ainda
não foi alcançada. A hanmonia entre os diferentes
povos, com a preservação de seus valores e culturas, é objetivo de todos os homens. Essa importante
conquista da humanidade, pela qual todos esperamos, teria valor exponencial para a Si ria, que tem
mobilizado expressivo potencial humano e material
na defesa de seu re"iritório.
A despeito de situações adversas, a Síria conseguiu realizar enormes obras, englobando todos os
aspee1ós da vida de seu povo, dentro das possibilidades oferecidas pelas riquezas e pelos recursos do
país. O homem, representante da finalidade e do
ponto de partida da vida, foi a importância primeira
colOCada em mira. Para essa finalidade, o Estado
deferrninou a obrigatoriedade do ensino primário e
sua gratuidade em todas as etapas. Foram oesenvolvidas políticas visando a garantia do acesso universal à saúde semigratuita. Elaborou-se, ainda, legislações que garanfem a participação da mulher síria, em grau de igualdade com o homem, em todos
os campos. Instalou-se uma rede de creches e instituições pré-escolares, em favor da mãe trabalhadora, em todos os cantos do país. A mulher si ria, Srªs
e Srs. Senadores, pode hoje atuar como ministra,
embaixadora, membro do Conselho do Povo. professora universitária, engenheira, médica e trabalhadora, ou em qualquer outro seto r, sem que nenhuma
restrição lhe seja imposta
A ocorrência do Movimento Corretivo, sob o
comando do Presidenfe Hafez Assad, propiciou a
oportuna estabilidade política na Síria e preparou o
clima adequado para a realização da mais ampla
participação popular no processo de construção econômica e social interna, através do pluralismo político e econômico, com a ativa participação dos setores privado, misto e público.
Em decorrência da estabilidade política, a Síria
implementou um significativo acúmulo de realizações, com resultados que refletiram-se claramente na
elevação do nível de vida da maioria dos cidadãos,
no aumento dos serviços de ensino, de saúde e sociais, tanto nas zonas rurais como nas cidades.
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Essa estabilidade, responsável ainda pela palpável redução das taxas de mortalidade infantil no
país, é parte da política do Estado, cujo objetivo
·principal reflete a preocupação com o ser humano.
Assim, Sr. Presidente, SA; e Srs. Senadores,
nesta data de relevante significado, congratulo-me
com a comunidade síria em nosso País, enviandolhe, desta tribuna, os mais sinceros e calorosos
cumprimentos.
Temos a esperança de que, através da oração,
Deus perm~irá que a paz reine naquela região do
globo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Francelina Pereira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Eduardo Suplicy, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Tem
a palavra o Senador Ademir Andrade, por até 50 minutos, como orador inscrito.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SA; e Srs.
Senadores, no último dia 13 do mês em curso, o Instituto Estadual de Educação do Pará - IEP, tradicional educandário paraense, completou 125 anos de
atividades, destacando-se, por essa marca, entre as
mais antigas instituições de educação mantidas pelo
Poder Público no Brasil.
A Escola Normal, como era anteriormente denominado o Instituto de Educação do Pará, teve
suas origens ainda no período imperial, tendo sido
instalada, por ato do governador Visconde de Souza
Franco, em 13 de abril de 1871, com a responsabilidade de formar os professores primários que aluariam na instrução pública de então.
No ano de 1885, a Escola Normal fundiu-se
com o Lyceu Paraense na tentativa de melhor qualificar o ensino público, que já apresentava sérias deficiências de qualidade, conforme considerava, na
época, o ·eminente educador José Veríssimo, responsável pela instrução pública,
Atendendo a uma determinação da legislação
federal, em 1926 o Governo do Estado do Pará normalizou, através de decreto, o tempo de duração do
Curso Normal, que passou a ser de três anos, a
exemplo do que já ocorria nas principais cidades
brasileiras. Entre outras inovações, as novas normas
recomendavam a divisão do ensino secundário em
três áreas: o Colegial, o Clássico-Científico e o Curso Nonrnal, implantando-se, desse modo, um novo
sistema de ensino que pretendia elevar o nível de
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qualificação profissional dos alunos do curso de for-·
mação de professores.
Estas mudanças, ocorridas num período que se
pode considerar corno de apogeu para a educação pública brasileira, consolidaram a fama e o prestigio da
então Escola Normal, que em 1935, por decisão do
governador do Pará na época, Magalhães Barata, passou a chamar-se Instituto de Educação Estadual do
Pará- IEP, denominação que conserva até hoje.
Considerada corno uma das mais tradicionais
instituições públicas de ensino do Pais, pelas salas
de aula do IEP passaram, na condição de alunos,
nomes que alcançaram destaque na vida pública paraense, dentre eles o ex-governador Clóvis de Moraes Rêgo, o jornalista e escritor Paulo Maranhão, a
atual delegada do MEC no Pará, Prof' Ruth Costa, o
jornalista Isaac Soares, o procurador aposentado do
Ministério Públioo do Pará, José Apolinário Costa,
dentre tantos outros nomes ilustres, mu~os dos
quais ainda hoje ocupam elevadas funções públicas
no Pará e em diversos outros Estados brasileiros.
Dentre os docentes ilustres que ministraram
aulas no Instituto de Educação do Pará merecem
destaque o médico Camilo Salgado, o maestrO Henrique Gurjão, o escritor Arthur Viana e vários outros
que se notabilizaram na vida paraense e hoje fazem
parte de sua história.
.
Em que pese as dificuldades que atualmente
agridem e aviltam a educação pública brasileira, o
Instituto de Educação do Pará sobrevive em suas
tradições, mantendo acesa a chama inscrita nos versos que compõem o Hino daquela escola, onde se
aprende que "Não tem nunca a tarefa acabada os
que estudam a fim de ensinar••• ". Essa experiência,
vivenciada cotidianamente pelos 600 novos professores com os quais o IEP presenteou a sociedade
paraense por ocasião da Solenidade de Colação de
Grau dos concluintes de 1995, ocorrida no último dia
13 passado, é também compartilhada pelos 3.800
alunos que atualmente estudam naquele Instituto.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o registro feito nesta ocasião é, antes de tudo, um preito de
reconhecimento a todos os decflcados servidores públicos do Estado do Pará, envoividos com o magistério, e que escrevem hoje a história do Instituto de
Educação.
Através deste registro, solidarizo-me com todos
os profassores, equipe técnica, funcionários e alunos que fazem parte da comunidade jepeana e que
dia a dia enfrentam toda a sorte de di !iculdades, tão
negativa e infelizmente comuns à edÍJCação pública
nos dias atuais, aproveilando esta ocasião para refor-
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çar o protesto uníssono de toda a sociedade brasileira contra a situação indigna da .rerm.neração e das
sofríveis condições de trabalho dos ero~essores públicos deste Pais, que, ao contrário da siluação difícil em que se encontram, deveriam merecer, no mínimo, um pouco mais de respeito e dignidade profissional.
Saudando, pois, a passagem dos 125 anos de
existência do Instituto de Educação do Pará, gostaria de solicitar à Mesa do Senado Federal que se fizesse partícipe desta homenagem, oficiando à direção do IEP, ao cuidados da diretora daquele estabelecimento de ensino, Profl' Simone Paris Monteiro,
dando conta da manifestação de congratulações feita por este Senador.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFl-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a matriz energética brasileira consagra um desequilfbrio tão antigo quanto inexplicãvel. No Brasil, o gás natural partícipe em apenas 3%
da geração de energia, enquanto na Holanda esse
índice chega a 43%, na Inglaterra alcança 28% e na
Alemanha ultrapassa 18%. O gás natural, que ocorre na maioria das vezes junto com o petróleo, nos
poços brasileiros é majoritariamente queimado e liberado para a atmosfera Em alguns bairros das Cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, ele é aproveitado como gás de cozinha Sua utilização industrial
é mínima
O gás natural é um hidrocarboneto semelhante
ao petróleo: deriva da decomposição anaeróbica de
matérias orgânicas. Não existe, porém, apenas um
tipo de gás natural, sua composição varia rruito de reserva para reserva De outra parte, o gás natural é
classificado livre - ou não associado - e associado, que
é aquele que ocorre junto com o petróleo. Dentre suas
propriedades, é importante sublinhar que ele contém
mais energia que os derivados do petróleo.
Além de possuir maior poder calorífico, o gás
natural se caracteriza por ser um energético limpo.
Em razão disso, pode ser aproveitado praticamente
in natura. Após serem retirados o vapor d'ãgua e as
moléculas mais pesadas, restam poucos resíduos,
se comparado aos derivados de petróleo ou ao carvão. Na maior parte das vezes, são encontradas
apenas pequenas quantidades de enxofre e dióxido
de carbono. O gás natural é menos poluente, sua
corrtlustão é completa e ele não exige grandes tratamentos para ser transportado e consumido.
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Até a metade do século XX, a produção de gás
natural se caracterizava por ser um negócio exclusivamente norte-americano. Em 1920, a produção
norte-americana alcançava 25 milhões de toneladas
equivalentes de petróleo. A Europa só iria atingir
essa marca nos anos 60. A reconstrução da Europa,
sob a liderança da extinta União Soviética, proprietária das maiores reservas, exp!ica a relativa importância da produção nessa área. Naquele tempo, na
América Latina a produção ainda era incipiente e só
ultrapassou 1O milhões de toneladas equivalentes
de petróleo no final da década de 60.
Até a década de 20, o aproveitamento do gás
natural estava restrito a um raio de no máximo 300
quilômetros da jazida, por causa das difículdades
encontradas para a construção de gasodu1os, único
meio então conhecido para transportá-lo. Atualmente,
os grandes gasodu1os possuem diâmetros que. variam
entre 3{1 a 56 polegadas, operam a pressões de até 60
vezes a pressão atmosférica e podem enviar de 1O a
30 bilhões de matros cúbicos de gás por ano. Os gasodutos terrestres mais extensos, como alguns existentes em território russo, ultrapassam cinco mil quilOmetros. Há gasodutos submarinos, construídos no
Golfo do México, no Mar Mediterrâneo e no Mar do
Norte, com dois mil quilõmelros de extensão.
O transporte do gás natural, de qualquer forma,
significa um elevado investimento, que vai variar em
função do diâmetro do duro e do comprimento da linha. Para longas distâncias e principalmente para o
transporte intercontinental, foi desenvolvida uma outra alternativa: a liquefação do gás natural e seu
transporte em navios metanei ros. A sua distribuição
nas cidades também é diferente. Devido à sua baixa
temperatura crítica, não é possível acondicionar o
gás natural em bujões ou caminhões-cisterna Ele
deve ser distribuído por intermédio de uma rede de
dutos urbanos que abastece cada residência ou prédio individualmente.
As reservas brasileiras são predominantemente de gás associado ao petróleo. As reservas medidas e as estimadas somam 225 bilhões de metros
cúbicos, superiores, no continente, às da Bolívia,
Equador e Chile. Os países que possuem os maiores volumes comprovados de gás, na América do
Sul, são a Venezuela e a Argentina. As reservas
brasileiras estão localizadas no mar e na terra. O
maior produ1or é o Rio de Janeiro, graças à produção da Bacia de Campos, com 32% do total. Por regiões, o Nordeste tem 52% da produção nacional.
Um fator de inibição ao uso do gás natural no
Pafs é a inexistência de infra-estrutura adequada
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para o seu transporte. A Argentina possui 7 mil quiização tecnológica, provocará a eliminação de subsílômetros de gasodutos. No Brasil, essa rede soma
dios governamentais ooncedidos à rota alcoolquírrica e
pouco mais de 2.500 quilômetros. Somente Rio de
a sU:Jstituição de importações de elevado custo. Enfim,
Janeiro e São Paulo possuem sistema de gás canaa criaçOO do Pólo de Deriva:los Acétioos em PemantxJ.
lizado, enquanto a rede de distribuição domiciliar arco, oom base no gás natural existente na região, trará
gentina apresenta uma extensão de 38 mil quilômegrandes benefícios para o Nordeste oomo um todo e
tros. É preciso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoelevará o índice de desenvolvimento do Estado.
res, que o Governo incentive os investimentos nesse
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, disse ro
início deste promnciamento que parte stbstancial do
setor. A Constituição de 1988 deu a partida: entregou aos Estados a exclusividade na distribuição do
gás encontrado nas perfurações de petróleo é queimado
gás canalizado.
e liberado para a atmosfera O Brasil utiliza pouco esse
precioso recurso mineral. E, por assim agir, é obrigado a
Por falta de recursos nos tesouros estaduais,
pagar caro por produtos irnporta:los, cuja matéria-prima
foi criado um modelo pluripartite, em que o Estado
mantém a maioria acionãria, mas admite a Petrobrãs
é precisamente o gás natural. É preciso acébar oom
e sócios da iniciativa privada. Foram criadas diveresse cfroulo vicioso e liilizar o gás natural oomo oomsas empresas dentro dessa fórmula. oomo a Bahia- , bustivel do progresso em nossa terra
Peço, Sr. Presidente, que anexe ao meu disgás, a Copergás, em Pernambuco, a Algás, em Alagoas, entre outras. Em alguns Estados adotou-se
curso o documento elaborado pela Federação das
um modelo alternativo: a distribuição do gás canaliIndústrias de Pernambuco - FIEPE, juntame~e oom
o Sindicato de Indústrias Químicas e Gases Induszado foi entregue à responsabilidade de empresas
triais de Pernambuco - Siquimpe, denominado Perlocais de energia Esse é o caso de Minas Gerais,
do Paraná, da Parruba e do Distrito Federal.
nambuco, do gás natural aos acétioos, que demonsApesar da criação de catorze novas empresas
tra a viabilidade de o Pólo dos Derivados Acétioos
·
de distnbuição de gás, dentro do novo conceito soser oonstruído no Estado de Pernambuco.
cietãrio, a Petrobrãs retardou o início das operações
Muito obrigado, Sr. Presidente.
comerciais até junho de 1994. Surgiu, ainda, a IntraDOCUMENTO A QUE SE REFERE O
gás - lnfra-€strutura de Gás para a Região Sul - e a
SR. JOEL DE HOLLANDA EM SEU D/8SPG- Sociedade Paulista de Gás.
CURSO:
A aprovação da Emenda Constitucional n" 4195
aprofunda as transformações viabilizadas pelo arL
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
25 da Constituição de 1988 e abre maiores perspecESTADO DE PERNAMBUCO- FIEPE
tivas de participação do capital privado na distribuiSINDICATO DE INDÚSTRIAS QU[MICAS E
ção do gás canalizado.
GASES INDUSTRIAIS DE PERNAMBUCO
As pré-condições legais e mesmo oonstitucio-SIQUIMPE
nais estão criadas, Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenaPERNAMBUCO
dores. A Região Nordeste, como já disse, detém
52% da produção brasileira de gás natural. A partir
Do Gás Nataral aos Acéticos
dele desdobra-se uma imensa gama de produtos de
Recife, Fevereiro - 1996
crescentes valores agregados, sobretudo os derivados acéticos, em sua maioria ainda sujeitos a imporConsiderações Iniciais
A redução das disparidades inter-regionais sótações de alto custo. Pernambuco reúne todas as
cio-eoonõmicas e de renda oonstib.i determinação
condições para .viabilizar um Pólo de Derivados Ac&tioos, pioneiro no Brasil, em condições de elevada
constitucional e requisito de estabilidade e requisito
competitividade, pela disponibilidade da matéria-pribásico de estabilidade política nacional, justificando
a adoção de políticas governamentais que objetivem
ma básica - o gás natural - acessando, por intermédio do gasoduto Nordestão, as reservas da bacia poagregar fatores de competitividade eoonômica às retiguar e, pela projetada ligação do terminal marítimo
giões menos desenvolvidas, como Nordeste e Norte,
de Suape a Maceió, interligando-se por gasoduto ás
possibilitando conseqüentes melhorias sociais.
reservas baianas, sergipanas e alagoanas.
A complexidade e a elevada diversidade sócioeoonômica brasileiras recomendam tratamento difeGrandes consumidores estão próximos ao
Complexo Portuário de Suape. A construção desse
renciado por regiões e setores eoonômicos, na implementação das decisões governamentais.
Pólo em Pernambuco terá repercussão na modem-
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Esgotado o modelo de substituição de importações - condição de sucesso na insutrialização brasi~ira dos anos setenta - registra-5e nq Brasil, desde
enfão, a ausência de uma política ordenada e articulada de desenvolvimen!o estratégico, viabilizadora
de uma ativicfade indUSlrial descentralizada
A ausência de uma política industrial nacional
agravou a perda de articulação sócio-econômica da
Região Nordeste com o restante do pafs, acelerando
o processo de concentração dos investimentos nas
regiões mais desenvolvidas.
A rápida política de modernização da economia
brasileira, inclusive no seu relacionamento internacional, tem exigido da indústria nacional elevado
grau de competitividade, nonnalmente obtido pela
otimização dos fatores de produção, aumentando,
conseqOentemente, a concentração dos novos investimenfos nas regiões mais desenvolvidas.
Numa economia modema, a competitividade
indUSlrial deve estar fundamentada nas vantagens
comparativas existentes nas várias regiões geo-econômicas, medidas pelas disponibilidades de recursos naturais. de infra-estrutura e vocações econômicas consolidadas.
Toma-se, porlanfo, ftn:lamental e priorilária a defi.
. nição de uma política industrial para o Pais que contribua para o atingimerto do objetivo de redução das disparidades inter-regionais, a ser respaldada em ~ e
projefos estn.ir.Ja1os cujas repercussões sócfo..econômicas possan contribuir para reduzir as distâncias que
ainda separam as ãlferentes regiões brasileiras.
Regiao Nordeste - Potencialidades Econ6micas
A região nordeste se credencia através de inegáveis vantagens comparativas em recursos naturais, sendo produtora de 30% do petróleo nacional;
detentora de 52% das reservas co111>10Vadas de gás
natural; Ú1ica mina de potássio existente no território
nacional; imensos recusos minerais como ferro, bauxita. cobre, níquel, scheelita. salgema, tantalita, tendo
viabilizado pólos indUstrias de relevâncias interna e extema, como PoJo Petroquímico de Camaçari-Bahia,
PoJo Cloro Qtírnico e de Fer!Dizantes de Sergipe, poJo
Cloro Qtímico de Alagoas; PoJo Qtínico de Fibras
Sintéticas, Elastõmeros e Acetalos de Pemani:luco, Pólos Su:ro-Aicoolqtímicos de Alagoas, Pernanilu:o, Paraba e R"10 Grande do Norte; ColllJiexo Minero-MetaiC.gico de Carajás/ltaqú- no Ma'anhãl, entre olJros;
Igualmente, credencia-se a Região Nordeste
com grande potencial na produção de cereais, tipo
soja, feijão, milho, nas fronteiras oeste da Bahia e
sul do Maranhão; larga produção de frutas tropicais
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e hortaliças de alio valor agregados nas regiões irrigadas do Vale do São Francisco e às margens dos
grandes açudes da região; nas culturas tradicionais
do cacau, cana de açúcar, algodão, castanhas; na
grande potencialidade de sua bacia leiteira; na crescente produção avicola e na atividade de pescados
de alio valor agregado, entre outras;
Na infra-estruturà, credencia-5e a região Nordeste através 430 mil Km de rodovias em uso, das
quais 40,3 mil Km pavimentadas; 6,5 mil Km de linhas férreas; sistema portuário composto de 16 portos, alguns de grande modernidade e elevada especialização industrial como Suape-PE. ltaquí-MA,
Aratú-BA; 15 aeroportos comerciais sendo três de
grande tráfego internacional; além de suficiente disponibilidade de insumos básicos como energia, água
e comunicações;
Destaque-se, ainda, o grande potencial económico representado pela indústria do turismo, .na correta utilização das vantagens comparativas decorrentes de uma paisagem e vegetação tropicais, além
de imenso acervo histórico-cultural;
A Economia Pemambucana
Cumpre registrar que, no periodo de 1970 a
1994, os crescimentos económicos dos diferentes estados que co~m o chamado Nordeste oriental se
processaram diferentemente, tendo Pernambuco apresentado taxa global de crescimento (PIB) inferior à registrada para o Nordeste, num lotai de 228% em face
de 243,6% observada para a região, já denotando um
processo de perda de dinamismo em sua economia
Esta perda de dinamismo da economia per. nambucana e conseqOente redução do poder de
alração de novos investimenlos - agravada nos ütimos anos pela globalização da economia e a conseqOente decisão de concentrar os novos investimentos nas regiões jã desenvolvidas do Pafs - tem
como causa. entre outras, a ausência de investimentos estruturadores, à semelhança daqueles liderados
pela Petrobras, BNDES, Vale do Rio Doce e viabilizadores dos Pólos Petroquímicos de Carnaçari/BA,
Cloroquímicos de Sergipe/Aiagoas e do Complexo
Minero-Metalúrgico de Garajás/Maranhão, além das
atividades na exploração de gás natural no Rio
Grande do Norte e na implantação das usinas de esfalfo e lubrificantes no Ceará
Esta ausência de investimenfos de elevado poder germinalivo, além de contribuir para uma menor
taxa de crescimenfo do PIB pernambucano, provocou perda de articulação internacional de sua economia, caracterizada pela queda em suas exportações
de 22,2% no periodo entre 1980 e 1994, com eleva-
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do déficit em sua balança comercial de US$267 milhões, em 1994; redução de sua capacidade de investimento público per capita, da um primeiro lugar
na região, em 1960, para uma modesta posição em
1992, somente superior às capacidades de investimento dos Estados do Piauí, Paraíba e Maranhão;
baixo percentual de atração de investimentos e financiamentos oficiais. como FNE-BNB, situando-se
em quarto lugar na região Nordeste, e, finalmente,
contribuição na arrecadação de impostos e conbibuições federais inferior à média nordestina
Esta perda de dinamismo em sua economia
tem gerado graves perdas sociais, agravadas pela
elevada polarização que exerce a Região Metropolitana do Recife sobre larga extensão nordestina, concentrando, hoje, o Estado de Pernambuco, 7,5% da
população brasileira abaixo do limite de pobreza
(US$417/ano), com elevada concentração demográfica e de renda; perda de população rural e crescente
incapacidade urbana de absorção, fatores estes contribuintes para o aumento das desigualdades sociais.
Como agravante, acrescente-se fragilização
econõmico-financeira da agroindústria sucroalcooleira, uma de suas principais atividades econõmicas e
tradicionalmente submetida ao controle do Governo
federal, além da perda de prioridade do Programa
Proálcool, atividades estas que ocupam 450 mil ha
em cultura agrícola para produzir 1,3 milhão de toneladas de açúcar e 400 milhões de litros de álcool,
empregando sazonalmente mais de 150 mil trabalhadoras de baixa especialização.

a

Do Gás Natural aos Acéticos
A região Nordeste detém 52% das reservas
brasileiras de gás natural, da ordem de 146 bilhões
de metros cúbicos (1994), se constituindo esta matéria-prima de origem fóssil o mais nobre dos combustíveis. substituindo com enormes vantagens comparativas a todos os demais, inclusive o petróleo, como
fonte de energia primária e secundária
Além de constituir combustível automotivo de
baixo poder pohrente, representa o gás natural importante matéria-prima para a indúsbia química, tendo em vista sua grande facilidade de manuseio e
sua contribuição para um maior rendimento nos processos indusbiais, superiores aos obtidos na utilização de nafta petroquímica
Na mabiz energética brasileira, o gás natural participa com tão-somente 2,4% na produção de energia
primária, enquanto o petróleo significa 22",6, origem hidráulica 41 ,25% e biomassas (<::ana e lenha) 30%.
Registra-se, também, uma inadequada utilização do gás natural, aferida pelo valor agregado aos
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usos e produtos obtidos, onde sua utilização como
matéria-prima para obtenção de produtos petroquímicos atinge tão-somente 8%, enquanto sua queima, como combustível, uso domiciliar ou automotivo,
superou 78% da destinação total, em 1994.
A partir do gás natural, como matéria-prima,
desdobra-se imensa gama de produtos de crescentes valores agregados, sobretudo os derivados acéticos, em sua maioria ainda sujeitos a custosas importações, como metanol, forrnaldeido, ácido acético,
álcool polivinflico, ácido sórbico e polivinil bulira!,
com múltiplas e variadas destinações finais em combuslivel automotivo, aditivo carburante, fios e fibras
sintéticas, solventes e plastificante, fármacos, inseticidas e defensivos e resinas para vidros de segurança, entre muitos outros.
Cumpre enfatizar que aluai rota tecnológica
brasileira na obtenção de derivados acéticos baseiase na matéria-prima álcool etmco de cana de açúcar, cujo custo toma os produtos derivados sem
qualquer condição de competitividade diante da predominante rota mundial de gás natural/metanoVcarbonilação/ácido acético, justificando as crescentes
importações e constituindo grave inibição à viabilização de inúmeros novos empreendimentos industriais no Brasil.
Pernambuco reúne todas as condições de viabilizar um Pala de Derivados Acéticos, pioneiro no
Brasil, em condições de elevada competitividade, pela
disponibilidade da matéria-prima básica -o gás natural
- acessando pelo gasoduto Nordestão às reservas da
bacia potiguar, da ordem de 24 bilhões de matros cúbicos e pela projetada Rgação do terminal marítimo de
Suape e Maceió, interligando-se por gasoduto existente às reservas baianas e sergipanas/alagoanas, astimadas em 100 bilhões de metros cúbicos.
Vale destacar, a existência de toda uma infraestrutura portuária de águas profundas e suficiente
instalações de retro-terra representadas pelo Complexo Portuário de Suape - investimento do Governo
de Pernambuco superior a US$135 milhões - bem
como plena disponibilidade de insumos básicos
como energia, água, transportes e comunicações.
Como falar primordial de micro localização,
destaca-se a proximidade dos maiores consumidores industriais de metanol, ácido acético e deriyados
como a Cia Alcoolquímica Nacronal e a Rhodià-Ster,
localizados na cidade de Gabo-PE, distante 12,5 Km
do terminal de Suape, e ainda, a Elequeiroz do Nordeste, localizada na região Metropolitana de Recife.
Registre-se o interesse de empresas privadas
nacionais e estrangeiras na viabilização deste pio-
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neiro Paio de Derivados Acéticos, em Pernambuco,
objetivando a produção de 330 mil 1/a de metanol com
investimenlOs de US200 milhões, com Carla Consulta
aprovada na Sudene pela empresa Agrofértii-PE e
Carla de Intenções da Fer'rostaal AG-Alemanha, e ainda, estudos técnico-econõmicos para produção de 250
mil l/a de ácido acético via metanol, com investimentos
de US170 milhões, fundamental à viabilidade competitiva da Cia Alcoolquímica Nacional (Union Carbide)
única produtora sul-americana da AVM.
Repercussões Sócio-EconOmicas
Modernização tecnológica na produção de derivados acéticos a partir de gás natural, substih.indo a
atual rota utilizada no Brasil, baseada no álcool etílico de cana-de-açúcar, restabelecendo a compelitMdade dos produtos.
Utilização mais racional desta importante matéria-prima fóssil em produtos de maior valor agregado, não produzidos no Brasil, viabilizando novos investimentos industriais.
Biminação de subsídios governamentais concedidos à rota alooolquimica na produção de derivados acéticos e, substítuiç:So de custosas importações.
Constituirá rota pioneira no Brasil, agregando
competitividade aos consumidores industriais e viabilizando inúmeros novos empreendimentos nas
áreas de aditivos carburantes, resinas para vidros de
segurança, fármacos, adesivos, preservativos alimentares, entre outros.
·
Substituição de importações de produtos de
elevado valor agregado, com tendência de crescimento, com destaque às de metanol pela Petrobrás
e ácidc acético pela CiaAiooolquímica Nacional.
Constituirá poderoso instrumento de revitalização da economia pemambucana, através de produtos pioneiros de elevado conteúdo tecnológico e alta
competitividade, ofertando ainda matéria-prima para
atração de inúmeros novos investimentos geradores
de derivados de elevado valor agregado.;
Os investimentos projetados na produção de
metanol e ácido acético, superiores a US$370 milhões, aliados aos viáveis novos investimentos em derivados acéticos, sem similar no Brasil, conslituirãl favorável impacto financeiro-econõmico na região, além
de significativa contribuiçao tributária oo Estado;
Os investimentos em produtos de elevado conteúdo tecnológico e geradores de novos derivados
acéticos representarão significativas contribuições à
modernização tecnológica regional, inclusive de pesquisas e desenvolvimento pelas universidades, além
de proporcionar inúmeras oportunidades de empregos de elevada remuneração.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V.
Exª será atendido, na forma regimental.

Os Srs. Senadores Odacir Soares, Esperidião
Amin e Benedita da Silva enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no ar!. 203 do Regimento Interno.
S. Ex% serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, SM> e Srs. Senadores, desde a safra cafeeira de 1992, que os produtores de café atravessam
uma posição de inquietude, de desamparo, em decorrência da falta de mecanismos de um Acordo Internacional e do fim do Instituto Brasileiro do CaféIBC. O cenário naquele ano agrícola, e em 1993, era
de bolsOes de desemprego e de abandono de áreas
tradicionais de cafezais.
Além dos preços baixos, que acusaram, entre
janeiro e abril de 1992, a cotação de US$ 66,18, e
que cairiam ainda mais, chegando, em agósto, ao
nível mais baixo, em 17 anos, ou seja, US$ 50,75,
persistia a falta de mecanismos institucionais e de
organismos públicos de amparo à .cafeicultura
Vários produtores brasileiros, e os produtores
de Rondônia também, Sr. Presidente, deixaram de
plantar café; deixaram de manejar com competência
sua área de cafezais, relegando-as ao semi-abandono. Muitos erradicaram expressivas áreas e passaram a cultivar o feijão, a soja ou a laranja
O Presidente da Concratel, de Minas Gerais,
Sr. Gilson Ximenes, lembrava em um programa da
TV-Record, o •Sos-café", ao qual acudiram o Governador de São Paulo, Luiz Antonio Reury Filho e o
Governador de Minas Gerais. Hélio Garcia, os Presidentes das Federações da AgriCultura de São Pauio
e Minas Gerais e importantes dirigentes de Cooperativas e Associações de ProdUtores: - ••••por onde
passa o café existe sapato no pé. •
- Dizia-se naquela importante reunião, que o café
não era de interesse apenas do cafeicultor, é de interesse de lodo Brasil. A moeda café. é moeda de padrão ouro, apesar das dificuldades então vivenciadas
pelos produtores. Isso, porque o café produzido com o
esforço de milhões de pequenos, médios e grandes
produtores, que criam empregos, cultivam terras, geram mais empregos no selor da comercialização, no
setor exportador/portuário e carreiam para a sofrida
balança de pagamentos US$ 2 bilhões/ano.
Desde aquele difícil anó de 1992, até os anos
de 1994 e 1995, Sr. Presidente, a situação da cafeicultura, experimentou melhoras, seja no plano internacional dos preços, seja no plano interno da comercialização. Isso em decorrência da política defendida
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pelo então Ministro da Indústria, Comércio e Tunsmo, Dr. José Eduardo Andrade Vieira, notável negociador e estimulador da retenção de estoques.
Graças à Associação dos Países Produtores de
Café - APPC, essa palítica foi firmemente colocada em
prática pelos países produtores, com grande firmeza e
detenninação, levou o mercado internacional a uma
reação favorável, aumentando as cotações do produto.
Os preços do café , que em agosto de 1992
haviam-se situado nos US$ 50,75 par saca, subiram
levemente para US$ 59,00 em 1993; .US$ 71 ,00 em
1994 e alcançaram os US$ 156,00 em 1995.
O compartamento da safra cafeeira do Brasil, nos
últimos dois anos, foi de 26 milhões de sacas em 1994
e, em 1995, foi reduzida à meta:le, com 12,5 milhões.
Essas informações, Sr. Presidente, são pl!SSa-'
das com muita cautela, isso porque ·o Governo não
tem estimativa para a safra cafeeira. O presidente
da Associação da Indústria do Café- ABIC, Sr. Américo Santos, desconfia que o governo não tenha feito
previsão, por temer que o anúncio de uma grande
safra, derrube os preços do mercado.
Com a extinção do Instituto Brasileiro do Café IBC, o governo deixou de realizar levantamentos estatísticos 5obre o parque cafeeiro do P8ís. Em 1995, o
Governo fez um convênio com o Instituto de Economia
Agrícola, de São Pauio, que garantiu a elaboração de
uma estimativa e calculou a safra colhida em 12,5 milhões de sacas. t: preciso que se diga, que para elaborar uma previsão, Sr. Presidente, o Governo deveria
ter enviado técnicos às plantações de café, em novembro, após a floração, e no mês de março, quando jã
aparecem os "chumbinhos" (futuros grãos).
Muitos entendem que a solução para o problema viria a ser a privatização da política do café do
País, com um sistema de co-gestão, com o governo.
Hoje, a estruturação se assemelha à proposta
pretendida, uma vez que os produtores estão organizados no Conselho Nacional do Café, que é vinculado à Confedera~o Nacional da Agricultura. Os torrefadores e moageiros, estão associados à ABIC; os
industriais do café· ·solúvel à ABIES, e o segmento
exportador à FEO!::C - Federação do Café.
Do lado governamental, existe no Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo, o Comitê do Café,
estruturado numa Secretaria de Política Comercial,
mais abrangente que o segmento café, com um Departamento Nacional do Café - DENAC, que, de uma
certa maneira, é quem centraliza o maior repasitório
de informações sobre o produto café.
·
No ano de 1995, com a colheita brasileira reduzida a 12,5 milhões de sacas e com os estoques
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mundiais debi!itados, esperava-se uma forte alta nos
preços, o que não ocorreu. Agora, finalmente, hã sinais de que o mercado do café voltará a ser favorãvel.
Nas últimas semanas, qualquer notícia agitava
a Bolsa de Nova York; as cotações subiam e não
voltavam a cair. Rumores de que os Estados Unidos
estariam estudando sanções comerciais contra a
Colômbia, porque o governo colombiano não consegue deter o narcotráfico.
Os boatos diziam que os EUA estariam dispastos a aplicar uma tarifa sobre o café importado da
Colômbia, o que é pouco provãvel. Comércio de drogas não faz o preço do café subir.
Para estudiosos do mercado cafeeiro, como
Eduardo Carvalhosa Júnior, os estoque estão tão
baixos, nos países consumidores que não conseguem regular eventuais atrasos nos embarques.
Com q mercado voltando à normalidade, .al; perspectivas para o café são as melhores para os próximos dois anos.
Junte-se a esses fatos, o leve aumento do consumo nos Estados Unidos e no mercado interno brasileiro, graças ao Plano Real. Tem-se , então, as
melhores expectativas de preços mais altos para o
café, nos próximos anos.
Com todas essas perspectivas, não devem os
produtores deixar de lado:
·
a) prãticas agrícolas e de manejo de plantações tendentes à reduzir custos de produção;
b) alcançar patamares mais elevados de produtividade (basicamente através de plantios adensados).
Ao trazer à discussão o tema café, faço-o particularmente movido pela importância que a cafeicultura assume em Rondônia
Rondônia conta com uma ãrea cafeeira de
102.579 hectares de cafezais, predominantemente
de café robusta; conta com 20.090 produtores, que
acreditam no café e trouxeram de suas origens uma
forte tradição de cafeicultores e uma produção de
1.200.000 sacas, o que o coloca o Estado de Rondônia, como 42 produtor nacional.
O Governo do Estado de Rondônia, através da
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Reforma
Agrária, sob a liderança de Wilson Stteca, está fortemente empenhada na deflagração do Programa
"Plante Café". Isso alicerçado na conjuntura internacional dos preços amplamente tavorãveis, pela tradição de Estado produtor de café e pela especialização na produção de café robusta, destinado à produção de café solúvel.
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A expansão da cafeicultura de Rondônia tem
por objetivos:
- elevar o volume de produção em aproximadamente 1.500 sacas de café beneficiado;
- elevar a renda global das propriedades cafeeiras em R$ 150 milhões;
- proporcionar uma arrecadação suplementar
de ICMS, de R$ 25,5 milhões/ano agrícola cafeeiro;
- alcançar, com o Programa de Expansão e
Recuperação dos Cafezais de Rondônia, um volume
de produção de 3,5 milhões de sacas de café beneficiado, no ano 2000.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, adianto que solicitei a Excelentíssima Sr' Ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Drª Dorothéa Wemeck,
suas providências no sentido de preparar a apresentar ao Conselho Monetârio Nacional, um voto favorável à u!Jlização de recursos do Funcafé, para apoiar
o Programa "Plante Café", de Rondônia
Muito Obrigado
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ~ hoje esta tribooa
para enaltecer a brilhante aluação de um deputado estadual de Santa Catarina na luta pelo desenvolvimento
da pesca na região de ltajaí. Em verdade, o que temos
a reconhecer é a tenacidade do bravo Deputado Jandir
Bellini, que se ressaltou nas negociações que envolveram a decisão de construir o navio pesqueiro Almirante
Paulo Moreira e a luta para que fosse realmente ublizado no Programa Revizee (Levantamento dos Potenciais Sustentâveis dos Recursos Vivos da Zona EcOnõmica Exclusiva Brasileira) da Região SuVSudeste.
As intervenções e ações desse grande Deputado, na
realidade, se tomaram infrutíferas, mas nem por isso
perdeu ele a sua altivez e a sua fidalguia. Soube ser
grande também no insucesso.
O Programa Revizee, coordenado pelo lbarna,
tem uma importância estratégica muito grande para
o Brasil, pois, além de permitir o conhecimento da
potencialidade eoonõmica do nosso mar, permitirá
que o nosso Pais tome posse efetiva do seu mar territorial, revitalizando a grande importância que esse
território tem na sua História
Para que possamos melhor entender as nuanças relativas à destinação do navio pesqueiro Almirante Paulo Moreira, toma-se necessário conhecer
os antecedentes que envolveram a sua construção.
Durante nove anos o seu projeto de construção
esteve no estaleiro, à espera de uma decisão que o
deslanchasse. Dada, porém, a necessidade e a importãncia de se contar com uma embarcação adequada às características da região, o Estado de
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Santa Catarina, com- a ajuda de importantes instituições de pesquisa e apoio à pesca, como o Centro
de Pesquisa e Extensão Pesqueira das Regiões Sudeste e Sul COPSUL, o lbama, a Fundação Universidade de Rio Grande FURG, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo IOUSP, o Instituto de Pesca de São Paulo !PESCA, a Fundação
Instituto de Pesca do Rio de Janeiro FIPERJ, a Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, a Universidade do Vale do ltajaí UNIVALI e o Sindicato da Indústria da Pesca de ltajaí, conseguiu que o projeto fosse levado adiante, com recursos do Tescuro Nacional,
do BID e do FUNEPE. Assim, o Navio Pesqueiro Almirante Paulo Moreira foi construído de maneira a atender plenamente as necessidades de uso na região
SuVSudeste, levando-se em conta as caracterfsticas
oceânicas da região e da pesca aí praticada
Todo o processo de construção da embarcação, que durou oito meses, foi monitorado por técnicos especializados e tarimbados, que o acompanharam e fiscalizaram pari passu, elaboraram projetos e
construíram petrechos de pesca necessários e adequados à sua operacionalização.
Esse navio, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi projetado e construído de forma a realizar
levantamentos dos recursos pelágicos e demerais
da regiãó e de modo a executar os trabalhos de arrasto de meia água e de fundo a profundidades de
seiscentos metros e a mais de cem milhas da costa,
onde as condições do mar são extremamente difíceis, exigindo para isso embarcações seguras.
Igual cuidado foi tomado com a tripulação, cuidadosamente selecionada e treinada
Dado que existe uma grande carência de informações seguras sobre o potencial pesqueiro dessa
região, essa embarcação foi projetada para suprir tal
deficiência, contando para isso com o apoio das instituições envolvidas no seu projeto e na sua construção, notadamente da Univali.
Em todo esse processo de reativação e modernização da ativídade pesqueira e de pesquisa na
região, o deputado Jandir Bellini foi uma voz e uma
presença que sempre sobressaiu. De forma desprendida mas totalmente compromissada com os
anseios e as necessidades do Estado de Santa Catarina e particularmente do Vale do ltajaí, lá estava
ele sempre presente e sempre pronto a defender os
interesses públicos, às vezes até em prejufzo dos
seus interesses particulares.
Apesar de todo o seu esforço, apesar do empenho da bancada federal do Estad6 de Santa Catarina Deputados e SenadoraS ,
de todos os argu-

apesar
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mentos técnicos favoráveis à permanência do navio
pesqueiro Almirante Paulo Moreira na oosta SuVSudeste do Brasil, o lbama, numa decisão surpreendente e lamentável, entendeu de transferi-lo para a
Revizee da Região Norte, desconsiderando lodos os
só[dos argumenlos embasados na técrica e na razão.
O mais lamentável' dessa decisão é que todo
aquele trabalho que antecedeu e envolveu a sua
construção ficou praticamente inutilizado, pois, dado
que as características da pesca na região Norte são
totalmente diferentes daquelas do Sul/Sudeste, a
embarcação, para ser totalmente produtiva, deverá
passar por alterações e adaptações, sem falar dos
prejufzos causados à pesca e à pesquisa oceanográfica na região SuVSudeste do Brasil.
O Governo acena corro a promessa de, em oito
meses. construir um novo navio pesqueiro, o Soloncy
Moura, o qual atenderia plenamente às necessidades
da região. Resta agora confiar que essa decisão a nós
reiterada pelo presidente do lbama, Raul Jungman,
seja realmente cumprida e que a demora na liberação
dos recursos não retarde o andamento das obras.
Assim sendo, meu caro Deputado Jandir Bellini, a sua e nossa luta pela melhoria das condições
da pesca e da pesquisa oceanográfica na região
SuVSudeste e, principalmente, na costa catarinense,
recomeça agora com força e vigor redobrados. O qúe
esperamos é que as auloridades responsáveis pelo
setor estejam convencidas de que, em essência, essa
não é uma luta paroqt.úal do Estado de Santa Catarina,
mas é uma luta em prol do Brasil, para que aqueles
objetivos das Revizees de conhecer com mais detalhes as potenciaftdades do nosso mar terrilorial e da
zona económica destinada à nossa exploração exclusiva sejam realmente alcançados.
Muilo obrigado!
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.) - Sr.
Presidente, SP's e Srs. Senadores,
Estive participando ontem, aql.i em Brasília, do
Seminário Contra Exploração Comercial Sexual de
Crianças e Adolescentes nas Américas, que vai até o
dia 20 de abril. O evenlo está contando com o apoio e
a participação do Unicef, do Ministério da Justiça, Governo do Distrilo Federal, represen1antes de ONGs
nacionais e internacionais, e especialistas no terna.
Desse seminário, cujo caráter é preparatório,
será retirado um documenlo político sintetizador representando a posição das Américas a respeito do
tema, para ser entregue ao Governo da Suécia, que
estará sediando em sua capital, Estocolmo, o Pri-
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meiro Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual
Comercial de Crianças, ainda em agoslo deste ano.
O fenômeno sombrio da exploração sexual de
menores é uma questão complexa, que vem adquirindo conlomos alarmantes não só no Brasil ou nas
Américas mas em vários países espalhados pelo
mundo, notadamente naqueles em que os níveis de
pobreza da população são elevados, e que por isso
vêm merecendo a atenção e mobilização em nível internacional. O seminário que está sendo realizado em
Brasíüa pretertde traçar um perfil a respeito desse
preocupante fenômeno, em nível continental, apontar
origens, agravantes e caminhos para que se resgata a
população infanta-juvenil dessa anomalia social.
Considero importante destacar alguns pontos
que estão sendo abordados em profundidade no seminário, que estalilo direcionando o documenlo a ser encaminhado no primeiro Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças, em Esrocolmo:
-a falta de dados sobre o problema a omissão e
a conivência da sociedade e dos poderes públicos;
- os Direitos da Criança e do adolescentes, definidos na convenção internacional dos direitos da criança e no nosso estatLto da criança e do adolescente;
- preocupação com os níveis de impunidade
dos abusadores e exploradores sexuais;
- mobilizar a sociedade, o governo e as ONGS
para formarem uma rede de proteção social ao menor;
- incerrtivar a sociedade a denunciar situações
de abuso e explorações sexual;
- que sejam postas em prática as leis que prevêem ~U~ição aos abc ISadores e exploradores sexuais;
- a agiriZaiãa da justiça nos processo que envolvem a exploração sexual de crianças e adolescentes;
- exigir dos estados efetiva proteção às vítimas
dos abusos e exploração sexual;
- maior comprometimento da mídia no sentido
de ficar vigilante às situações de pornografia que
prejudiquem crianças e adolescentes;
- acesso à educação para 1odas as crianças e
adolescentes;
- articulação internacional para coibir açãa de
exploradores, abusadores em seus paíSes embora
tenham praticado crimes em outros;
- diplomacia entre os países americanos para
tomar iniciativas conjuntas visando regime internacional contra exploração de crianças e adolescentes;
e acima de tudo, o âesenvolvimenlo de programas e políticas que permitam a prevenção, atendimenlo, defesa é reinserção, à sociedade de 1odas as
vítimas da exploração sexual. Faz-se necessária
uma ação concreta e imediata daquilo que já produ-
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zimos e amadurecemos em termos acadêmicos e intelectuais, em discussões e encontros. É urgente desenvolvennos politicas setoriais para enfrentar o
problema na prática.·
Nesse sentido, tomo como exemplo o programa que está sendo desenvolvido pelo Governo do
Distrito Federal, apresentado durante o seminário,
chamado Brasília-Criança, cuja diretriz estava prevista no programa de desenvolvimento. Económico e
Social do Governo Democrático e Popular, entregue
à Câmara legislativa em março de 1995. . ·
O Brasma Criança vem prestando atenção .especial a mais de 2.000 crianças em Situação de risco
Pessoal e Social. Meninos e meninas de rua; abandonados, portadores de deficiência, vítimas de maus
tratos domésticos e vítimas de abuso e exploração
sexual. É uma prática política, que deve ser destacada pelo seu comprometimento ético, democrático e
operacional em garantir direitos às crianças e· ado:lescentes, previstos na· nossa legislação.
Trata-5e de um conjunto de programas especiais, que já está sendo colocado em execução, articulado entre setores públicos e organizações da sociedade civil. A vontade política e a detenninação do
Governador Cristovam Buarque foram detenninantes no sentido de traçar e executar ações efetivas
para o enfrentamento do problema da exploração
sexual de menores, no DF.
A partir de um estudo foi constatado que os
menores em situação de miserabilidade vêem-se obrigados a buscarem muito cedo seu próprio sustento, ou mesmo da família, nas ruas, pois elas oferecem espaços para sobrevivência. Ali, envolvidos por
adultos exploradores, esses menores encontram, na
prostituição, atividade de rentabilidade razoavelmente segura, sustentada na sexualidade pervertida e
na moral hipócrita dos adultos.
A partir daí, entram em ação várias secretarias
- educação, saúde, cultura-. os conselhos tutelares, setores da sociedade civil, do legislativo e do
Judiciário, mobilizados para trabalharem em conjunto, numa ação interativa, efiCaZ, articuiada numa
rede que potencializa ao máximo a ação política,
que visa fazer frente à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Também foi apresentado durante o seminário,
proposta do Ministério da Justiça de implantar um
cadastro social de inadimplentes para os estados e
municípios que não cumprirem o estatuto da criança
e do adolescente. Assim, não poderão receber empréstimos ou assinar convênios com o Governo Federal as prefeituras e os estados que não estejam
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desenvolvendo políticas sociais públicas que assegurem os direHos à saúde, à educação e a segurança de crianças e adolescentes.
Desejo parabenizar estas duas iniciativas, com
a convocação de que a partir da mobilização da
classe política e de toda a sociedade civil, diagnosticando o que está sendo feito e buscando ações integradas para combater o problema, resgataremos a
dívida social que temos para com a parcela mais
vulnerável da nossa população: as crianças 'e adolescentes carentes vitimas da exploração sexual.
Era o que tinha a dizer!
Muito Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo S~licy) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
tratialhos, designando para ·a sessão deliberativa ordinária, a realizar-59 amanhê, às 14h30min., a seguinte
. ORDEM DO DIA

.: · • · O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está
encertada a sessão.
·

(Levanta-se a sessão ás 17h19min.)
-1PROJETO DE LEI DO SENADO N2 63, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos
do Recurso nº-8, de 1995)

Discussão, em turno único, do Projeto de lei
do ·Senado nº- 63, de 1995, de autoria do Senador
Pedro Simon, que estabelece a revisão obrigatória
da Declaração do Imposto sobre a Renda dos detentores de cargos eletivo ou diretivo na Administração
Pública e dá outras providências, tendo
Pareceres sob rl's 522 e 825, de 1995, da ComissãJ
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1~
pronunciamento: favorável ao Projeto, com emenda nº- 1, que apresenta; 22 pronunciamento (sobre
as emendas de Plenário): pela rejeição das emendas nº-s 2 a 4.

-2-

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
N"61, OE 1995
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº- 61, de 1995 (n" 182194,
na Câmara dos Deputados), que pennite a admissão
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às
instituições de pesquisa cientifica e tecnológica, tendo
Parecer favorável, sob nº- 5, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Primeiro dia de discussão)
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ATA DA 39' SESSÃO DELffiERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE
ABRIL DE 1996
(Publicada no DSF, de 12 de abril de 1996)
RETIFIC.AÇÃO
incon:eçõ~

À página 0.0 -613"9, t• coluila, republique-se, por haver saído com
o seguinte: . .

REQUERIMENTO N" 352, OE 1996
Senhor Presidente,
.
Nos tennos do art. 56, item 11, da Constituição Federal,
combinadO com o art. 43, item.l.do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro licença para tratamento de saúde.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - Senador Canos
Patrocfnlo.
SI!NADO FI!DI!RAL
Su-retarla da Aalat•ncia Médica ·• Social
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Ata da 44!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de abril de 1996 ·
211 Sessão Legislativa Ordinária, da S()ll Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho
Júlio Campos, Eduardo Suplicy e Lúdio Coelho
As 14 HORAS .E 30 MINUTOS, COMPARECERAM OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antonio Carlos MagalhãesAntônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Artur da
Távola- Bello Parga- Benedita da SOva -·Beni Veras - Beman:lo Cabral - Carlos Wilson - Casildo
Maldaner - Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy- Élcio Álvares - Epilácio Cafeteira - Emandes Amorim
- Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto -Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges- Hugo Napoleão- Humberto Lucena - !ris Rezende - Jefferson Peres -João
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Alves - José Bianoo - José Bonifácio - José Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira José Roberto Anuda- José Samey- Júlio Campos
- Júnia Marise - lauro Campos - Luclclio Portella Lúcio Alcântara- Lúclio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir Soares
- Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vftela Filho- Totó Cavalcante- Valmir Carqlelo- Vilson Kleini.tling- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vdela Filho) A lista de presença acusa o comparecimento de 71
Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a pro~o de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 SeCretário em exerclcio, Sr. Ney Suassuna, procederá à leitura do Expediente.

.É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
N°111/96, de 11 de abril de 1996, do Ministro
das Comunicações, referente ao Requerimento n2

224, de 1996, de informações, do Senador Gilberto
Miranda
As informações encontram-se à disposição do requerente na Secretaria-Geral da

Mesa.
O SR. PRESIDENTE {Teotonio Vilela Filho)- O
expediente lido vai à publicação.
Concedo a palawa ao nobre Senador Coutinho
Jorge, para uma comunicação inadiável, pelo prazo
de 5 minutos, nos termos do art. 14, inciso VIl, do
Regimento Interno.
•
O SR. COUTINHO JORGE {PSDB-PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamentavelmente, o meu Estado é, mais uma vez, paloo da
luta pela terra, na sua forma pior, sangrenta e desumana.
As informações até agora dwlgadas referemse ao confronto de 1.500 trabalhadores rurais sem
terra com o pelotão da Policia Militai, no quftômetro
90, da PA-150, a cerca de 600Km de Belém, uma
região também conflituosa, relativa à Serra dos Carajás e Serra Pelada, no qual morreram mais de 20
pessoas (números extra-oficiais nos dão conta que
existem mais de 40 feridos graves).
Como paraense e Senador, não posso me calar diante de tal chacina que se afigura como a maior
ocorrida até hoje, pior do que aquela que ocorreu no
Estado de Rondônia. Urge uma ação eletiva e responsável do Governo Federal, uma vez que este
não pode ser considerado um caso isolado, posto
que se Insere numa problemática mais global do
problema funcflário brasileiro.
Há mais de 20 anos, nossos governantes, e
por que não dizermos o Congresso Nacional, vêm
se omitindo no tratamento responsável da questão
fundiária. A reforma agrária ocupou sempre lugar de
destaque nos discursos, porém, jamais saiu do papel para a ação. Essa omissão persistente transformou a questão do campo em um barril de pólvora,
que hoje explode em movimentos por lodo o território brasileiro, especialmente nas áreas de. fronteira.
Meu Estado tem sido, nas duas últimas déca·
das, o locus privilegiado, no sentido negativo do ter-

00140

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mo, dessa luta; particularmente a região sul do Pará,
onde se deu esse lamentável incidente.
Há mais de 5 meses está havendo uma longa
e exaustiva negociação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, dirigida pelo Dr. Ronaldo Barata, que é um especialista em nome do
Governo do Estado, do órgão lterp!l. Naquela região, o próprio Presidente do Incra à época, Francisco Graziano, participou dessas negociações, que tinha por objetivo desapropriar duas fazendas grandes da área
O conflito de ontem, na verdade, foi fruto da
precipitação de ambos os lados. Segundo declaração do próprio Governo do Estado, o problema estaria sendo resolvido em duas semanas com a assinatura, pelo Incra, do ato desapropriatório da Fazenda
Macaxeira. Portanto, indica que houve uma precipitação.
A Polfcia Militar do Estado, segundo o próprio
Governador, teve a sua responsabilidade; agiu de
forma irresponsável e incompetente, não temos dOvida. S. Ex" assegum que está tomando medidas urgentes para a apuração das devidas responsabilidades. Já determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar, onde a Ordem dos Advogados do Brasil
e representantes de sociedades de Direitos Humanos, bem corno o Ministério Público, estarão participando. Ele quer os fatos, realmente, claros e explfcitos e avisa que vai punir os responsáveis por essa
hedionda chacina, doa a quem doer.
O Governador do Pará divulgará hoje, às 17h,
nota oficial sobre o assunto, detalhando as providências adotadas. S. Ex", que sempre foi um grande Irder, em nlvel brasileiro, das lutas em favor dos direitos humanos, está muito constrangido com o que
ocorreu.
Não poderfarnos esperar outra coisa de um
Governador democrático corno Almir Gabriel, que o
Congresso Nacional conhece bem e sabe das suas
preocupações com os problemas sociais de nossa
sociedade. Os Anais desta.Casa e dos trabalhos da
Assembléia-Geral' Constituinte são o maior esteio
dessa afirmação;~s. Ex", que teve um papel relevante nos capítulos ligados às causas dos direitos humanos e sociais da nossa Constituição, infonnou
que dará o apoio e atenção a todos os familiares dos
mortos e feridos. Essa é uma solução paliativa, reconhecemos.
Na verdade, o Governo Federal tem de cumprir
também a sua parte urgentemente no compromisso
de assentar as famffias no campo. Se não podemos
ter a reforma agrária ideal, idealizada nos gabinetes
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do Ministério da Agricultura e que causa o deleite da
tecnoburocracia nacional, que, pelo menos, tenhamos a reforma agrária possfvel.
Não adianta estipular metas de assentamentos
inatingfveis; tem que se identificar - e isto hoje está
bastante clarificado - os focos de tensão e procumr
resolvê-los. Essa deveria ser a estratégia imeãrata,
além daquela de médio prazo, que daria a solução
para o problema agrário brasileiro.
O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária é
o grande responsável pelo processo e tem que fazer
jus ao seu titulo pomposo, assim como o Incra.
Não podemos ficar calados, sob pena de sermos coniventes com tamanha omissão, pois, infelizmente, o confronto ocorrido mostra que a luta no
campo já é uma luta armada - ambos os lados estavam armados neste caso que ocorreu no Pará -, e
não cabe urna visão romântica sobre o assunto. O
que aconteceu no meu Estado ontem poderia ter
acontecido em qualquer Estado brasileiro onde os
conflitos de terra são intensos.
Portanto, esse foi um grande aviso. O Governo
Federal tem que tomar uma grande e vigorosa decisão. O sacriffcio daqueles mortos servirá de alerta no sentido de que as mudanças venham logo.
Temos que enfrentar as tensões ocorridas em vários Estados brasileiros e, pari pasau, implantar,
de forma definitiva, a reforma agrária que se impõe ao Brasil, a fim de que outras mortes não aconteçam no território brasileiro, manchando a sociedade nacional.
Eram essas as considerações constrangidas
que querfarnos trazer à apreciação do Senado bmsileiro.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho)Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, pelo prazo de 20 minutos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também venho com muita tristeza à tribuna desta Casa, mas
não poderia deixar de fazê-lo, para lastimar profundamente os acontecimentos ocorridos na tarde de
ontem no meu Estado do Pará, onde a nossa polfcia, a Polfcia Militar, assassinou mais de 20 trabalhadores rurais, incluindo crianças, agindo com uma
violência brutal e um total despreparo.
Neste momento, encaminho à Mesa um requerimento no sentido de que seja formada, de imeã~a
to, uma Comissão de Senadores para ir ao Estado
do Pará, a fim de averiguar de perto os fatos e poder
se manifestar com mais condições sobre o episódio.
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requerimeitto foi resultado de uma conver:
sa que tivemos com o Presidente José Samey - vários Senadores, Deputados Federais e eu-, que inclusive soliCitou à Aeronáutica a cessão de um
avião, que está saindo hoje às 17h para Parauapebase Marabá, para que essa Comissão de Senadores e Deputados possa se inteirar de tudo o que aconteceu e assim tomar as providências necessárias.
Quero registrar, Sr. Presidente, que tudo i~
começou há dois anos e dois meses, quando a
Companhia Vale do Rio Doce expulsou das suas
pretensas terras duas centenas de fammas de trabalhadores· rurais - a Vale do Rio Doce recebeu do Governo Federal 400 mH hectares, por uma concessão
dada inclusive por este Senado Federal; e, em convênio com o lbama, administra mais três reservas
florestais e grilou outras áreas, to1alizando 1.167 mil
hectares no Estado do Par.i. Se ela, sendo uma empresa estatal, faz isso, imaginem V. Ex"s se um ã111
vier a ser privatizada?
A partir dai, esses trabalhadores acamparam
em Parauapebas, às margens da entrada do Projeto
Carajás. Passaram lá, acampados, resistindo; tentando convencer o Governo estadual e o Governo

HK:Sera! a resolver-o-seu prcb!srna, -durante-mais de
meses. Cansados de esperar, deslocaram-se

oito

para Marabá, onde invadiram a sede do Incra e lá ficaram por mais oito meses.
Lembro-me que, durante a campanha para
Presidente da República, Lufa e eu visitamos esses
trabalhadores rurais, dentro da sede do Incra, em
Marabá.
PosteriOnnente, foi feito um acordo no sentido
de que eles voltariam para Parauapebas e lhes seria
garantidÓ:!) ·acesfio a ~·temi. Eles safram então
da sede do Incra,
um Onibus fornecido pela própria entidade, e voltaram a acampar em Parauapebas, onde esperaram por uma solução que não veio.
O projeto em que se pretenã111 assentá-los situavase a mais de 100 quilOmetros de onde os sem-terra
estavam e seria necessáriO fazer uma estrada para
permitir acesso à área. Assim, os trabalhadores invadiram uma fázenda denominada Rio Branco, de
20 mil hectàres, pertencente à famma Lunardelli,
proprietária de mais de 1 milhão de hectares na
AmazOnia. Esperaram uma solução que não vinha
nunca, ocupando um acampamento à beira dessa
fazenda.

em

O Sr. Francisco Graziano, quando presidente
do Incra, com a nossa insistência e a atuação do
Movimento dos Sem-Terra, decidiu resolver o problema definitivamente e comprou a Faz.,nda Rio
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·· Branco pOr- R$8 milhões, quantia que talvez permitisse comprar cinco fazendas como aquela Levantei
essa questão à época e ele me disse que se esse
ponto fosse levado em consideração não poderia
desapropriar a terra, porque ele não teria como resolver o problema, já que fazer uma estrada para
permitir a assentamento daquelas pessoas a 100
quiiOmetros de distância seria preciso gastar mais
do que estava gastando com a fazenda. Diante dessas explicações, tivemos que aceitar aquele favorecimento que atendeu ao proprietário e, evidentemente, atendeu a uma parcela daquelas famfiias.
Àquela altura, os trabalhadores rurais sem ter·
ra já tinham safdo de Parauapebas e ido a pé até o
Municfpio de Curionópolis, onde tinham montado
seu acampamento. Quando o Sr. Francisco Graziano esteve no Pará, em outubro do ano passado - eu
o acompanhei - reunimo-nos com esses trabalhadores sem terra já naquele municfpio, onde foi ,fechado
um entendimento de que eles não invadiriam mais
nenhuma fazenda, desde que o Incra e o Governo
do Estado trabalhassem no sentido. de resolver o
·pro6leriiãaas-làirinias"que não foranr ãtendidas ·naquele instante, que, na época, eram cerca de 400 - a
Fazenàa Rio Branco aiendeu 25ô e eies pretendiam
a desapropriação da Fazenda Macaxeira que ficava
nas proximidades também. Resultado: o Presidente
do Incra, Sr, Francisco Graziano foi demitido e ninguém mais tomou providência alguma com relação
ao assunto.
Esses trabalhadores acamparam numa propriedade da Prefeitura Municipal de Curionópolis,
num lugar que não tem água, energia, num sofrimento completo e absoluto. De outubro do ano passado até hoje, nos últimos sete meses, esses trabalhadores rurais estão esperando uma definição do
Governo Federal e do Governo do Estado do Pará e
nenhuma solução foi dada
-·Há poucos·dias; esses trabalhadores decidiram
fazer uma caminhada até Belém para reivindicar os
seus direitos. E é evidente, diante das imensas dificuldades em que estavam vivendo, passando fome
e necessidade, fizeram algumas coisas que não
condizem com o comportamento normal. Infelizmente, diante da irresponsabilidade dos Governos, não
tiveram outra atitude se não a de, por exemplo, saquear um caminhão para tomar o alimento a fim de
atender as suas necessidades básicas. A partir desta caminhada e das suas ameaças, foi que o Governador do Estado e o Superintendente Regional do
Incra começaram, então, a se manifestar no sentido
de resolver o problema da Fazenda Macaxeira.
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Ressalte-se aqui, Sr. Presidente, que no dia 2
de fevereiro, o dono da Fazenda Macaxeira, o pai do
ex-Deputado Estadual Plínio Pinheiro, procurou-me
pessoalmente, interessado em negociar com o Estado a venda da Fazenda. Eles não tinham mais interesse na Fazenda, estavam querendo vendê--la ao
Estado à semelhança do que fizeram os donos da
Fazenda Rio Branco, que receberam R$8 milhões
por uma fazenda que não valia talvez R$3 milhões.
E mesmo com a famma Pinheiro interessada em
vender a fazenda, a moleza, a irresponsabilidade e o
desprezo dos governos para com esses trabalhado-res fizeram com que sete meses se ·paSsa.ssem a
espera de uma solução para o problema.
E passaram numa marcha a pé de Curionópo-lis até Belém - quase 600 Km de distãncia. No caminho, pararam em Eldorado e exigiram ônibus do Governo para se deslocarem, porque estavam com mulheres grávidas, crianças, etc. E obstruíram a estrada na terça-feira pela primeira vez; houve uma nego-ciação com a própria Polícia Militar; desobstruíram a
estrada e deram um prazo até às 11 h do dia seguinte para que a negociação fosse feita e a reivindicação fosse atendida, para que pudessem chegar a
.Marabá de ônibus. Infelizmente, não foram atendidos mais uma vez. E ontem, à tarde, obstruíram no-vamente a estrada e a partir daí começou a tragédia.
Quero dizer aos Srs. Senadores que tenho um
respeito enorme pelo Governador Almir Gal::!riel; ajudei--o a se eleger como candidato a Governador do
Estado, em 1990, quando fui eleito Senador e S. Ex"
Governador do Estado; estivemos juntos na campanha de 1990; em 1994, juntos novamente, s6 que
desta vez vitoriosos.
Acredito que S. Ex" é um homem de boa-fé,
bem intencionado, um homem que tem vontade de
ajudar o povo, que tem intenção de fazer um bom
governo, mas foi imprudente; agiu de maneira irres-ponsável, já que conhece a polícia que tem e sabe
que ela é incapaz, despreparada, mal remunerada.
S. Ex" sabe, também, que o Movimento dos SemTerra na região estava criando um ambiente de alta
tensão. Os fazendeiros, os dirigentes da Federação
da Agricultura do Estado do Pará ~avam pressio-nando--o por uma ação mais drástica contra esses
trabalhadores sem terra na região.
Portanto, o Governador não podia jamais dar a
ordem que deu; em sua entrevista, há pouco, disse
que era preciso desobstruir a estrada com jeito, com
negociação. Como pôde mandar uma polícia com-pletamente despreparada, pressionada pelas elites
dominantes da região para desobstruir uma estrada
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da forma como foi feita? O Governador Almir Gabriel, meu companheiro, companheiro em quem tenho fé, não pode agora, Senador Coutinho Jorge, jo-gar toda a responsabilidade nas costas do Comandante Pantoja. Não pode. O Governador Almir Gabriel é responsável pelo que aconteceu. S. Ex" não
pode fugir a essa responsabilidade; não pode, porque deu uma ordem que sabia que não poderia dar.
Tinha S. Ex' consciência de que não podia fazê-lo.
O seu Secretário de Segurança Pública é um des-preparado. José Sette Câmara é um Secretário de
Segurança Pública da época da ditadura.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador
sabe que não poderia ter dado essa ordem. No entanto, S. Ex" a deu. Tenho a certeza de que S. Ex"
não esperava que isso acontecesse, não tinha essa
intenção. Mas a "exigência" das elites dominantes
do Estado do Pará, das classes que falam na legali-dade, no direito, exigiram que a lei fosse cu!Tlprida.
"Tenho que cumprir a lei, tenho que fazer resiJeitar a
lei, disse o Governador.•
Que diabo de lei é essa que deixa o povo a
morrer de fome, à beira das estradas deste País,
num País que tem tanta terra, num País onde nos-sas terras estão nas mãos dos grandes proprietários? Sabemos que todos os bancos deste País têm
terra no nosso Estado: Bradesco, Bamerindus, ltaú
· bem como todas as empresas construtoras: Queiroz
Gaivão, Camargo Corrêa, Cetenco Engenharia, Engenharia e Rorestal. Nenhuma delas tem menos
que 100 mil hectares de terra.
Que lei é essa que tem que se fazer respeitar
porque foi obstruída uma estrada, porque aquele
povo queria um direito que era seu, porque aquele
povo estava sendo desrespeitado e desprestigiado
ao longo de meses que passou acampado?

Essa história já dura dois anos e quatro meses;
dois anos e quatro meses. Não é uma história que
começou ontem ou anteontem. Portanto, o Governo
foi omisso.
O Governador Almir Gabriel ressaita que não
teve essa intenção. S. Ex" não esperava, tenho certeza, que acontecesse o que aconteceu. A meu ver,
foi mau político • mau político! ·, um político sem vi-são do que é possível num momento como esse.
Tem político muito pior do que o Almir Gabriel
que nunca deixou acontecer isso no Estado; governadores que o antecederam, que não podem ser
comparados à sua dignidade pessoal, à sua moral, à
sua forma de conduzir e de servir a política, souberam ser mais políticos do que o Governador Almir
Gabriel. Por isso, S. Ex" não pode ser isentado da
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responsabilidade, pois deu a ordem, a ordem que
sabia que não poderia, em hipótese alguma, ser
dada.
O Sr. Coutinho Jorge - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço V. Ex" com
satisfação.
O Sr. Coutinho Jorge- V. Ex', de forma indignada, lamenta o fato grave que ocorreu no nosso
Estado. Inicialmente, antes de V. Ex", eu também,
aproveitando o dispositivo regimental, mostrei o meu
horror, a minha inquietação com o lamentável ocorrido no Estado do Pará. Posso afiançar e afirmar a V.
Ex', uma vez que conhece muito bem o Governador
Almir Gabriel, que é um grande democrata, um grande líder dos direitos humanos. Se estamos constrangidos, o Governador está muito mais do que nós.
Consegui falar com S. Ex" hoje, que está em situação realmente muito difícil. Esse assunto, de fato, é
muito grave. Como Governador autorizou a ação da
Polícia Militar, mas a informação dada por S. Ex" e
pela sua assessoria foi para que tudo ocorresse da
melhor forma possível, em termos de entendimento,
entendimento esse que vinha se dando há mais de
07 meses, como V. Ex" frisou. Isso mostra de forma
clara que a burocracia brasileira precisa mudar. Na
época, como citou V. Ex', em que o Presidente do
Incra Francisco Graziano esteve lá, parece que as
coisas estavam andando. Decisões foram tomadas,
áreas foram desapropriadas e, já no final, quando se
colimava uma solução para outra fazenda, a burocracia emperrou o processo; o Governo Federal, talvez, sem a liderança no Incra e no Ministério da
Agricultura, que pudesse solucionar o problema, não
teve agilidade para evitar essa catástrofe. O Governador Almir Gabriel fez o que lhe foi possível. Concordo com V. Ex' em que muito coisa poderia ter
sido evitada, mas como Governador ele deu uma
orientação e uma decisão rigorosa que, lamentavelmente, a sua Polícia despreparada não soube acatar. E quando s1,1rge o primeiro tiro, não se sabe de
onde vem e quais as conseqüências posteriores. Lamento o ocorrido. Comungo da inquietação e da indignação de V. Ex', conforme já fiz referência anteriormente. Sei que, lamentavelmente, o nosso Governador Almir Gabriel está constrangido por esse
fato tão grave ter ocorrido em seu Estado, por ser
ele um grande defensor dos direitos humanos, cauteloso em todos esses assuntos que envolvem os interesses da comunidade e conflitos. Tal fato poderia
ter ocorrido em qualquer parte do Brasil: no Paraná,
em São Paulo. Lamentavelmente, ocorreu com um
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Governador que, historicamente, tem sido um grande defensor dos direitos humanos. Portanto, S. Ex'
tem que se penitenciar e, talvez, reve~ a sua estratégia junto às negociações futuras que, por certo, meu
caro Senador Ademir Andrade, se o Governo Federal, se os Governos Estaduais, se os governos, enfim, não se unirem na busca de uma solução para o
problema fundiário dos nossos Estados do Brasil, é
claro que esse fato vai-se repetir em todo o País.
Não tenho dúvida. Endosso e acompanho as suas
inquietações.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex'
um aparte, Senador Ademir Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE -Vou registrar, antes de ouvi-lo, Senador Eduardo Suplicy, o seguinte:
vi a entrevista do Governador há poucos instantes.
Ele mesmo confirmou que os policiais que saírám de
Marabá - foi feito um verdadeiro cerco; saía um grupo de policiais de Paraopeba; outro grupo p~licial de
Marab;í: - pegaram esses trabalhadores rurais no
meio do caminho: uns de um lado, outros do outro.
Ele acabou de confirmar que esses policiais estavam sem identificação, nobre Senador Coutinho Jorge; nem os comandantes, nem os soldados tinham a
identificação, obrigatória, do Policial Militar. Ora, se
estavam sem essa identificação é porque havia premeditação para o ato que foi realizado. Não há a
menor dúvida disso.
Por que policiais militares estavam sem identificação quando a lei os obriga a andar com ela?
Essa polícia prendeu a equipe da TV Uberal prendeu a equipe, os equipamentos e tomou suas
fitas, que ainda estão desaparecidas. O Governador Almir Gabriel determinou a devolução do equipamento e das fitas, mas estas, até agora, não apareceram. Por que, então, a repórter Marisa Romão e
o repórter Jazias Carreiro foram presos dentro do
ônibus? Havia um caminhão carregado de munição,
nobre Senador Coutinho Jorge. Por que um caminhão carregado de munição para uma operação
dessa espécie?
Penso que o Governador Almir Gabriel não
costuma ouvir os outros, não costuma chamar seus
parceiros de Governo para o ajudarem a definir
questões que, muitas vezes, ele não pode definir.
O Sr. Esperldião Amin • Permite-me V. Ex'
um aparte?
A Sr" Marina Silva • Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) •
Nobre Senador Ademir Andrade, comunico a V. Ex"
que o seu tempo está esgotado.
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O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a V. Ex" que, em função da importância do
evento, me conceda mais cinco minutos, a fim de
que eu possa ouvir os apartes dos nobres Senadores Eduardo Suplicy, Esperidião Amin e Marina Sil·
va. Peço a S. Ex"s que sejam breves.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -A
Presidência concederá mais cinco minutos a V. Ex",
em face da importância de seu pronunciamento.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. Ex"
Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador
Eduardo Suplicy.

o Sr. Eduardo Supllcy - Senador Ademir An·
drade, quero solidarizar-me com seu senlimento de
indignação, de busca de justiça e de estranheza
com respeito à própria expectativa de todos aqui que
convivemos com o Senador Almir Gabriel. S. Ex" é
extremamente sensível às questões sociais, capaz
de sofrer com o drama da população brasileira e estar sempre extremamente preocupado e voltado
para a busca de soluções; conseguiu ser eleito Governador do Estado do Pará numa disputa democrática e, infelizmente, hoje, se vê diante de verdadeira
tragédia: policiais realizaram uma operação armada
contra centenas de trabalhadores sem terra desarmados, ainda que pudessem ter um instrumento ou
outro, ainda que pudessem estar ali sinalizando a
sua vontade. de que neste País se realize a reforma
agrária, o assentamento e a definição das áreas desapropriadas com maior rapidez do que tem sido feito. Mais uma vez, Francisco Graziano tinha e continua tendo razão: a reforma agrária é a obra inacabada mais importante deste País. A sua voz, entretanto, está deixando de ser ouvida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. Dia 08 de abril, o Movimento dos Sem-Terra encaminhou ofício a Sua Excelência, pedindo audiência. Solicitei atenção para
esse oficio ao Dr. Lucena Dantas, quinta-feira passada. Novamente hoje, reiterei o pedido. Parece que
para o Presidente da República é mais importante
ouvir os banqueiros, os empresários, os homens de
negócios, as pessOas que nos visitam, os chefes de
Estado; mas para· os sem-terra, para os cidadãos
sem direito à cidadania neste Pais não há hora, não
há tempo, não há senso de urgência. Depois, repetem-se fenômenos como a tragédia de Corumbiara,
que deveria ser a última. Por que ora em Rondônia,
ora no Acre, ora no Paraná, ora em Sergipe, ora em
Minas Gerais, e agora no Pará, repete-se o abuso
da violência por meio das policias militares? Parece
que está havendo ar uma ãção coordenada, que sai
do controle de Governadores como Almir Gabriel.
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Te mos aqui Senadores que já foram governadores,
como o Senador Esperidião Amin, que tantas vezes
também passaram por momentos de tensão. Claro
que essas situações tensas são difíceis, mas é
preciso prudência ao se mandarem policiais, que
carregam armas, irem confrontar-se com trabalhadores do campo. Senador Ademir Andrade, é preciso se dar um basta a essa tragédia que, infelizmente, se repete, e se repete, e se toma cada vez
mais grave no Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Sua Excelência parece ter se
esquecido das palavras que proferiu em seu último
pronunciamento como Senador, já eleito Presidente,
quando disse do seu compromisso de realizar a justiça neste País, de promover, de forma rápida, a reforma agrária!
O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado,
Senador. Ouço o Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperldlão Amln- Desejo apenas traduzir a rriinha consternação, como Senador e ex-companheiro de Casa do aluai Governador Almir Gabriel, que, por ironia do destino, vive momentos muito graves à frente do Governo do seu Estado do
Pará. A minha consternação é também a de ·um cidadão e homem público visceralmente comprometido com a questão fundiária. Represento um Estado
que, ainda hoje, ostenta um índice razoavelmente
· satisfatório de divisão da terra. As pequenas propriedades estão vivendo momentos muito difíceis, problemas de terras, mas é um Estado que tem uma
história carregada de sangue exatamente por causa
da questão da terra. O mais irónico: é uma histórica
não-diVUlgada, cujo ápice ocorreu entre 1912 e
1916, quando rmlhares e milhares de posseiros nessa época a população do Estado era muito pequena - foram banidos de suas terras por uma multinacional e, no final, se viram confrontados com as
Forças Armadas brasileiras - um episódio histórico
que não pretendo aqui resumir. Por causa desse
compromisso, com a convicção de que mais importante do que aumentarmos a riqueza do País é aumentarmos o número de donos dessa riqueza - não
só o volume, mas também o número de acionistas
dessa riqueza -, gostaria de oferecer apenas minha
consternação e sugerir que o Senado, passado esse
momento de impacto e de dor do fato, se debruce
com seriedade e com seqüência de trabalho sobre a
questão fundiária.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado,
nobre Senador Esperidião Amin.
Concedo o aparte à nobre Senadora Marina
Silva, com muito prazer.
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A Sr" Marina Silva - Agradeço, nobre Senador
Ademir Andrade, e serei breve, porque pretendo falar pela Uderança do PT logo em seguida. Observando V. Ex• e o nobre Senador Coutinho Jorge, fico
imaginando como V. Ex's devem estar se sentindo
com o problema que aconteceu em seu Estado.
Para mim também é motivo de sofrimento: primeiro,
pelas vidas que ali foram ceifadas; segundo, porque
acho que o destino está sendo muito perverso. O
Senador Coutinho Jorge disse que isso poderia ter
acontecido em qualquer Estado, menos no Pará, por
causa da tradição e da trajetória do Governador Almir Gabriel. Acho que isso não poderia acontecer
em lugar algum do Brasil. Sei que não foi essa a intenção do Senador Coutinho Jorge. Tragédias como
a de Corumbiara, a da Fazenda Manah e a que
ocorreu agora - V. Ex' mesmo denunciou aqui, logo
&pós Corumbiara - são tragédias muito grandes, porque envolvem pessoas que, embora sejam de outros
Partidos, têm urna grande contribuição a dar à Amazônia. Tenho muita esperança no Governo do Capiberibe, do PSB; tinha muita esperança e respeito
pelo Governo do Valdir Raupp, do PMDB, no Estado
de Rondônia, havia boa vontade; e o Governo do
Estado de V. Ex', o Pará, por mais problemas que
tenha com o meu Partido, tem à sua frente um homem de bem, um homem sério. No entanto, esses
dois Governos estão envoMdos em tragédias, e
acho que dificilmente conseguirão limpar os seus
nomes, os nomes doo seus Estados. Aí há um aierta: se Corumbiara não bastou para alertar os Srs.
Governadores para o fato de que eles não têm controle sobre suas polícias, de que eles são reféns
dessas polícias, é preciso que se tome cuidado. Muitas vezes, um homem de bem, imbufdo de bons propósitos, ainda que com erros, toma-se presa fácil
desse tipo de atitude de policiais inescrupulosos. No
Norte e no Nordeste, infelizmente, criaram mais uma
patente para aqueles que estão à frente do ato de
polícia: existem o soldado, o policiai, o tenente, o coronel - não sei muito sobre essa hierarquia-, mas lá
o que vale mais ·é· o que chamam de cabra-macho.
Acho que o Brasil e a Amazônia não precisam mais
de machos que têm que provar a sua macheza à
custa da vida das pessoas, do contrário, se sentem
desautorizados. O Brasil e a Amazônia precisam de
homens com sensibilidade politica, capazes de dar
respostas aos problemas que estamos enfrentando.
E o problema da terra é muito grave. Solidarizo-me
com V. Ex'. Gostaria muito que a nossa Amazônia
deixasse de aparecer, para o mundo, sempre no papel de mártir, através de seus mártires. Estou indo
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para os Estados Unidos. Tive que fazer um esforço
muito grande para listar o que estamos fazendo de
bom no Brasil. TIVe que fazer o mesmo em relação
às coisas ruins, porque certamente me perguntarão
sobre elas e terei que responder. Infelizmente, às
vésperas da minha saída, mais uma coisa ruim, horrível, aconteceu para que o mundo dito civilizado
nos veja como bárbaros.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Senadora Marina
Silva, V. Ex' definiu bem a situação. Infelizmente, o
Governador Almir Gabriel caiu no erro de querer ser
o macho, de querer fazer cumprir a lei, certamente
pensando: "Esses desordeiros não podem obstruir
as estradas do Pará!" Em vez de ouvir aqueles que
são próximos dessa luta, em vez de chamar a Fetagre, em vez de nos chamar, de chamar deputados
estaduais da área, que poderiam ir negociar, conversar, entender-se, resolver, finalmente, o problema,
não: "Tenho que desobstruir a área, porque a Faepa
está exigindo que eu o taça, porque os latifundiários
do sul do Pará estão exigindo que eu o faça, e tenho
que mostrar a minha autoridade de Governador
mandando desobstruí-la." E a conseqüência foi a
morte de dezenas de trabalhadores humildes no
nosso Estado do Pará.
O Sr. Carlos Wilson -V. Ex" me permite um
aparte, Senador?
O SR. ADE"MIR ANDRADE - Se o Presidente
permitir, concederei o aparte a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Senador Ademir Andrade, iríamos ler justamente agora
o requerimento de autoria de V. Ex' sobre o assunto.
Os Srs. Senadores poderão se inscrever para encaminhar a votação.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V.
Ex'. Encerro as minhas palavras dizendo que a vida
é um aprendizado, durante o qual vamos tendo que
aperfeiçoar a sociedade com o sacrifício de vidas.
Essas não foram as primeiras, provavelmente não
serão as úHimas. Mas que cada uma delas Sirva
para nos fazer mudar de atitude, compreender melhor e saber encaminhar melhor esse processo.
Repito aqui: tenho fé e confiança no Governador Almir Gabriel. Sei da sua boa intenção e do seu
desejo de fazer as coisas certas, mas não posso eximi-lo da responsabilidade por esse fato. Não posso,
porque S. Ex' fez uma coisa que sabia que não podia fazer. S. Ex' não gosta e não está acostumado a
ãrvidir responsabilidades, a ouvir os seus companheiros. Tenho sido companheiro do Governador Almir Gabriel; tenho procurado alertá-lo e ajudar o seu
Governo em todos os lugares por onde ando no Es-
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lado do Pará. Eu o tenho defendido de acusações
da população de uma maneira geral, mas S. Ex"
pouca importância dá às pessoas que fazem isso.
Esse fato - repito - poderia ter sido faCilmente evita~
do, se S. Ex• tivesse ouvido Deputados estaduais e
federais, como Socorro Gomes e Giovanni Queiroz,
ou Senadores, como eu, que estou à disposição de
S. Ex• sempre que precisar de mim. Se S. Ex" me
chamasse: "Senador, estou precisando que resolva
esse assunto", eu sairia daqui, com a maiortranqüilidade e boa vontade, para negociar, conversar e !;lsolver o problema.
Infelizmente, o Governador tem responsabilidade por esses acontecimentos, embora não tenha
sido essa a sua intenção. Estamos indo para lá agora, às 17h. Essa questão vai rolar por dias e dias, e
alguém terá que pagar por isso. Creio que o próprio
Estado do Pará terá que ser responsabilizado pela
ação dessa polícia e terá que dar às fam~ias enlutadas
desses trabalhadores rurais o dire~o que elas têm.

Durante o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Teotonio Vilela Filho, 1~ VicePresidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplícy,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna

É lido o seguinte:
OFÍCIO N• 448-BL-L-PFU96
Brasflia, 17 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex" que o Deputado Maluly Netto deixa de fazer parte, como membro t~lar, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
·
Indico para a referida vaga o Deputado Maurf..
co Najar (PFUSP)
Atenciosamente~ - Deputado Inocêncio 011·
veira, Lfder do Blo~ Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O
ofício lido vai à pubi:cação.
O SR. EPITÁCIO CAFiETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação de Liderança.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra como Líder do PDT.
A SRA. MARiNA SILVA-Sr. Presidente, peço
a palavra pela Uderança do PT.
-
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) --Darei a palavra aos Senadores Epitácio Cafeteira, Sebastião Rocha e à Senadora Marina Silva, após a
leitu.ra do requerimento sobre o assunto, que os Senadores Ademir Andrade, Coutinho Jorge, Sebastião
Rocha, Eduardo Suplicy e a Senadora Marina Silva
encaminharam à Mesa, para que seja in~uída comissão externa do Senado Federal destinada a averiguar in loco as circunstâncias violentas que vitimaram cerca de quarenta trabalhadores rurais sem terra, conforme notícias da imprensa, em Eldorado do
Carajás.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 365, DE 1996
Institui Comissão Externa ~ Sena. do. Federal destinada a averiguar, in loco,
ocorrência violenta em que foram vitimados cerca de 40 trabalhadores rurais
sem-terra, conforme noticias da imprensa, em Eldorado do Carajás (PA).
Requeiro, nos termos dos artigos 74, b, e 75
do Regimento Interno, seja instituída uma Comissão
Externa formada por 5 (cinco) Senadores que, rept;lsentando o Senado Federal, possa levantar todas as
informações acerca de um episódio violento, em que
foram chacinados dezenas de trabalhadores rurais
sem-terra, em Eldorado do Carajás, no Estado do
Pará, no infcio da no~ de ontem (17-4-96), a fim de
apurar as responsabilidades e propor medidas ao
Executivo e ao Judiciário do Estado, bem como ao
Governo Federal, no prazo de 30 dias.
Justificação
Dezenas de trabalhadores rurais sem-terra, incluindo uma criança de 3 anos de idade, foram mortos a tiros de fuzil, metraihadora e outras armas de
grosso calibre da Polfcia Militar do Pará. Cansados
de esperar soluções para suas reinvidicações, o
sem-terra réalizavam uma marcha em direção a Belém, a fim de negociar com o Governo do Estado e
pedir a agilização dos processos de assentamento
de cerca de 1.500 tammas de trabalhadores rurais
da região.
As notícias dos jornais de hoje falam em 19
mortes, mas as emissoras de rádio já c~ 40. Este
é o trágico (e ainda incompleto) balanço de uma
ação levada a efeito justamente pela inst~uição a
quem caberia a manutenção da ordem e da segu-
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rança do povo, ocorrida ontem (17-3-96) no início da
noite, em Eldorado do Garajás, no Estado do Pará.
Esta chacina é um episódio sem precedentes
na triste história da diSPuta pela terra em nosso Estado e exige apuração completa e imediata dos seus
responsáveis diretos e indiretos, posto que não se
poderá admitir impunidade num caso como este. Por
esta razão 6 Senado Federal não pode se omitir de
estar presente e acompanhando as investigações
sobre o ocorrido.
.Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - Senador Ademir Andrade, PSB - PA- Coutinho Jorge - Marina Silva - Sebastião Rocha - Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O requerimento lido normalmente seria publicado e inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11,
c, n• 6, do Regimento Interno. Todavia poderá ser
requerida urgência, Senador Ademir Andrade, quando se tratar de matéria que envolva perigo para a
segurança nacional e de providência para atender a
calamidade pllblica. A urgência poderá ser requerida
no caso, nos termos do disposto no art. 336, a, pela
Mesa, pela maioria dos membros do Senado ou líderes que representem esse nllmero.
Estão sendo encaminhadas as providências
para a urgência
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio
Cafeteira, por cinco minutos.
O SR- EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, permutei com a nobre Senadora Marina Silva, por
solicitação de S. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva,
como Líder, por cinco minutos. V. Ex" pode falar
sentada
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, em nome do Partido dos Trabalhadores, venho protestar contra a chacina promovida
pela PM do Estado" do Pará, ontem, quando da caminhada de trabalhadores rurais sem terra para a
manifestação denominada "Marcha sobre Belém",
em favor da reforma agrária, quando foram vitimados 21 trabalhadores rurais.
Infelizmente, cito novamente uma frase do Deputado Estadual do PT pelo Rio Grande do Sul, Marcos Rolim, proferida quando fez um discurso em homenagem à memória dos desaparecidos políticos:
"Seria chover no molhado se o molhado não fosse
sangue.•
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E é sangue, Sr. Presidente, é sangue de Corumbiara, é sangue do Sul do Pará e de várias regiões deste Pais, o que parece ser uma rotina para as
auto-ndades e para os meios de comunicação.
Com certeza, ao falar da chacina que ceifou 21
vidas, baleadas por metralhadora; ao falar de violência no campo, de assassinato de trabalhadores rurais, de conflito envolvendo polícia, Estado e trabalhadores, caberiam estas palavras: seria chover no
molhado se o molhado não fosse sangue e se o sangue derramado não fosse o de 21 trabalhadores,
sendo uma criança de três anos, e de aproximadamente 50 feridos, incluindo 8 mulheres grávidas.
O conflito aconteceu quando trabalhadores
sem terra estavam interditando a estrada como parte
das manifestações pela reforma agrária previstas na
chamada "Marcha sobre Belém". Nesse momento,
policiais desembarcaram de um ônibus, atirando
para o alto, e os trabalhadores reagiram atirando
paus e pedras.
Será que o Governo não vê que, num pafs com
32 milhões de pessoas passando fome, a questão
da terra é fundamental? É mais uma· mancha de
sangue neste Pafs, que não dá abrigo decente aos
seus filhos. Quantas mortes ainda vamos chorar?
Quantos mártires, quantos heróis iremos ter, muitas
vezes à custa do sangue de inocentes?
Fiquei assistindo aos telejornais; não sei se o
que disse o Presidente da República me deixou triste ou revoltada. Num momento de tanta dificuldade,
o nosso Presidente disse mais ou menos o seguinte,
num programa jornalístico de uma tevê de grande
audiência: "Isso não é coisa do Brasil moderno: é
coisa do Brasil arcaico e é intolerável. •
Cabe-nos perguntar ao Presidente: "Onde podemos encontrar o Brasil moderno? Serão apenas
os 32 milhões de incluídos, que têm condições de
dar vida ao mercado, de reproduzir a economia e de
dizer que realmente temos uma estabilização econõmica? Será que o Brasil moderno é aquele dos que
têm o que comer, dos que têm trabalho? O Brasil arcaico, Sr. Presidente, com certeza, deve ser o da
grande maioria de exclufdos, que têm de penhorar a
própria vida para conseguir um pedaço de terra.
Fiq1..1ei muito triste, porque não consigo identificar o Brasil moderno da forma como o identificam as
autoridades brasileiras. Infelizmente, o que temos é
uma grande população que vive o lado do Brasil arcaico, do Brasil da senzala, do Brasil da espoliação,
do Brasil do tronco. A casa-grande ainda não chegou ao Brasil. O Brasil continua sendo uma grande
senzala e, como senzala, continua arcaico.
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Sr. Presidente, quero também reoordar a frase
do Secretário de Segurança do Estado do Pará: é
realmente lamentável, pols
Govemàdor'iiãi .punir
os excessos, mas o sul do Pará precisa de paz, e
eles não iriam tolerar o abuso -dos trabalhadores
sem terra.
Se a reforma agrária tivesse sido feita, se Francisco Graziano tivesse dado curso ao que vinha tentando realizar à frente do Incra, com certeza os semterra não teriam motivo para fazer marcha sobre o
Brasil.
Sr. Presidente, concluindo o meu pronunciamento, quero reproduzir aqui as palavras do Papa
João XXIII:

·o.

"Um ordenamento econômioo-social,
para ser considerado justo, deve tomar
acessível ao maior número possível de homens a propriedade familiar. Daf, quando o
bem comum o requer, o Estado tem não só
o direito, mas a obrigação de proceder à reforma agrária, com o fim de realizar uma
mais eqüitativa repartição de tenra. A intervenção do Estado se faz necessária e urgente para eliminar as injustiças que agravamo campo."
A seguir, inspirado em um trecho blblico, eu diria o seguinte: as aves do céu têm seus ninhos, os
animais da terra têm as suas tocas, mas os filhos do
homem não têm onde repousar a cabeça. E é a cabeça dos vivos que precisa ser preservada com ã~g
nidade, para multiplicar a vida, porque os mortos podem ser enterrados como sementes para apodrecer
dentro dos seus caixões, na terra a que tanto aspiravam e que queriam usar para produzir, com a sua
força de trabalho e de sua tamma.
Sinceramente, fico indignada com esses episódios. É lamentável que tenhamos que fazer ãiSCursos polnicos sobre temas como esse. Infelizmente,
em um país onde não se faz a reforma agrária, onde
não se distribui renda e onde a modernidade não
chega, temos que chorar em cima dos corpos dos
que morrem rids ·troncos· do Brasil, da sé!liára e,
portanto, do Brasil im:aico.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Concedo a palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira,
como Líder do PPB.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. S<madores, para o Partido Progressista Brasileiro, hoje é um dia de rara feficidade. FIZemos aqui pronunciamentos abordando a questão do
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titulo eleitoral, que é um documento que não identifica, de forma alguma, o eleitor e que, portanto, preci·saria, no mínimo, de. exibir uma fotografia do seu
portador. A democracia é a vontade da maioria, e a
fraude é a vontade dos malandros.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, hoje,
com muita satisfação, li no Correio Brazlllense esta
notícia: "Brasil será primeiro a informatizar tftulo". O
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro
Carlos Mário Valioso, anuncia que •a tarjeta magnética vai conter até a foto do eleitor, além das informações atuais - nome, número de inscrição, seção,
zona eleitoral. Será mais uma arma da Justiça Eleitoral contra fraudadores". Não se trata de mais uma
arma: é a solução necessária, porque só com a verdade eleitoral, sem fraude, se pratica a democracia.
O mesmo artigo diz também que haverá financiamento - passarei à Taquigrafia cópia dessa notfcia posteriormente. O Presidente do Tribunal Superior E~itoral diz que conseguiu um emprástirilo, junto ao Banco lnterarnericano de DesenvoMmento BID - no valor de US$540 milhões. Creio que não é
uma despesa grande, se atentarmos para o fato de
que o seu objetivo é buscar a verdade.
Sr. Presidente, diz ainda o artigo que haverá
contrapartida do Governo e que o Ministro Valioso
deixará a Presidência do TSE em maio, sendo substiú.Jido pelo Ministro Marco Aurélio.
Tenho a maior esperança nos dois Presidentes. Vamos sim conseguir a democracia. Tenho certeza de que a minha região vai conhecer a verdade
eleitoral; vai conhecê-la porque os fantasmas vão
deixar de votar, já que não tiram fotog~al
Portanto, Sr. Presidente, essa é a manifestação do Partido Progressista Brasileiro. Tudo que se
puder fazer para se conseguir a verdade eleitoral,
para que as Casas do Congresso, as Assembléias
Legislativas, os Governos e o Presidente da República tenham a legitimação de um processo fimpo
merece o nosso aplauso e o nosso apoio.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me
Ex" um
aparte, nobre Senador?
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Infelizmente,
não possó conceder; lhe um aparte, porque estou fazendo uma comunicação de liderança, senão o faria
com a maior alegria
Se Deus quiser, o meu Estado, o Maranhão, na
próxima eleição - e aqui está dito que, até a eleição
presidencial e a de governadores, isso já estará implantado-, vai conhecer a verdade eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

v.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR EPfTACIO CAFETEIRA EM
SEU DISCURSO:
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Eleições
BRASILSERÁ PRIMEIRO
A INFORMATIZAR TITULO
Rávfa de Leon

Especial para o Conaio

Washington - O eleitor brasileiro será o primeiro no mundo a ter títulos eleitorais informatizados. A
atual carteirinha será substituída por um cartão magnético, similar a um cartão bancário, anunciou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos

Velloso.
A tarjeta magnética do novo tftulo vai conter
até a foto do eleitor, além das informações atuais
(nome, número de inscrição, seção e zona eleitoral).
Será mais uma arma da Justiça Eleitoral contra !mudadores.
O sistema eletrônico de votação já está sendo
implantado. A mudança do título começa no início do
próximo ano, com o recadastramento dos 100 milhões de eleitores brasileiros. Será, na verdade, um
aperfeiçoamento do cadastro informatizado já existente.
O trabalho deverá estar finalizado antes da
próxima eleição presidencial, em 1998, quando se
votará por computador no Brasil, dispensando a
atual cédula.
Financiamento - Para implantação total do projeto, Carlos Velloso obteve junto ao Banco lnteramericano de Oesenvoivimento (BIO) um financiamento
de US$ 540 milhões. O ministro passou três dias em
Washington dedicado exclusivamente ao assunto.
A liberação do dinheiro, porém, depende de
contrapartida brasileira. Segundo Velloso, a Justiça
Eleitoral tem em caixa apenas US$ 78 milhões para
a contrapartida. O restante depende do Orçamento
Federal.
Mas esse não é o maior problema. A contrapartida já inciui o pessoal que vai implantar o projeto, que é da Justiça Eleitoral, disse Velloso.
O dinheiro será usado na compra de computadores, na confecção dos cartões e na aquisição das
máquinas para leiturà das tai'jetas magnéticas.
Atualmente, cada cartão custa US$ 1,70, mas
Velloso acredita que o P.reço cairá para US$ 1,00 até
que a compra seja efetivada
...
Os computadore~ devem ficar em US$ 3 mil.
As máquinas de leitura serão compradas por US$ 1
mil, valor bem inferior ao da máquina de votar usada
nos Estados Unidos, que custa cerca de US$ 1O mR.
Seminário - d BIO vai financiar também um
seminário sobre o projeto de informatização. Representantes de mais de 50 países estarão no Brasil no
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início de outubro para conhecer a informatização e,
depois, observar as eleições municipais.
O presidente do BIO, Enrique lglesias, sugeriu
a Velloso que o Brasil - como país que tem"o processo eleitoral mais avançado - dê suporte a outros
países da região e até empreste as máquinas.
Velloso deixa a presidência do TSE em maio e
será substituído pelo ministro Marco Aurélio.

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha,
que já a havia solicitado. Em seguida, concederei a
palavra ao nobre Senador Valmir Cempelo, como Líder do PTB; posteriormente, à nobre Senadora Be. nedita da Silva, também para uma comunicação inadiável.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (POT-AP. Como
Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. ·senadores, a chacina macabra que aconteceu no sul do Pará certamente enche de tristeza,
consternação e profundo pesar todos que têm respeito pela pessoa humana e que decfK:am parte da
vida, sobretudo da vida pública, à reivindicação de
um tratamento mais digno para os trabalhadores que
vivem pelo País afora clamando por terra.
As pessoas que estiveram no local da chacina
deram depoimentos impressionantes. Por exemplo,
o médico Faisal Salmen, plantonista do Hospital Elcione Barbalho, de Curionópolis, descreveu: "Nunca
vi tamanha barbárie".
"Nem em Corumbiara a ação da Polícia foi tão
sangrenta", alarmava-se Orlando Gaivino, da cúpula
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Estado."
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em
nome do meu Partido, o POT, e em meu nome pesscai - sou paraense de nascimento, oriundo do
campo, como toda a minha famffia -manifesto a nossa soUdariedade às famffias enlutadas pela perda
desses trabalhadores. Ao Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, apelo mais uma vez
para que medidas definitivas sejam !ornadas com relação ao estabelecimento de uma re!orma agrária
eficaz neste País.
O Governador Almir Gabriel, como já foi falado
por todos os Srs. Senadores que se pronunciaram
neste plenário hoje, merece o nosso respeito, do Senado, da Nação brasileira, em virtude do seu comportamento ao longo de sua vida pública No entanto, a meu ver, tem sentido o que disse, com a coragem de sempre, com a bravura de sempre, e de for-
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ma coerente, o Senador Ademir Andrade. Continuo
considerando Almir Gabtiel um companheiro, como
também o considero tanto como médico quanto
como político.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Senador Sebastião Rocha, permita-me prorrogar a
Hora do Expediente por mais 15 minutos, para que
V. Ex" possa concluir o seu discurso, assim como os
demais oradores.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obtigado, Sr.
Presidente.
Continuando, Sr. Presidente, faltou, sim, ao
Governador Almir Gabriel um pouco mais de habili· _
dade politica e de paciência. A ordem para desobstruir a estrada partiu do Governador. E o Governador
assumiu isso de público, em entrevista hoje à imprensa nacional. É evidente que o Governador não
mandou que se usassem armas, e nem podetia
fazê-lo; assumiu que partiu dele a ordem, a determinação - tratou-se de decisão adrriinistrativa - no
. sentido de se desobstruir a estrada. Ou seja, ele
mandou a Polfcia desobstruir a estrada.
O Sr. Pedio Simon • Não foi decisão judicial?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Não. Foi deci·
são administrativa do Governador.
O SR. PEDRO SIMON- Não houve uma decisão judicial no sentido de se desobstruir a estrada?
Ele fez por conta dele?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Não, nobre Senador. Segundo informações que recebi, a decisão
partiu do Governador. Ouvi pela Rádio CBN hoje
que a decisão de mandar desobstruir a estrada foi
do Governador.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nobre Senador, Pedro Simon, neste momento, não é
permitido aparte.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Como disse
muno bem o nobre Senador Ademir Andrade, há no
Pará pessoas com credibilidade junto ao Movimento
dos Sem-Terra, cómpanheiros de Almir Gabtiel, que
podetiam ter intermediado a desobstrução da estrada. O próprio Senador Ademir Andrade dispôs-se a
fazê-lo. Todos sabemos que no Brasil os sem-terra
estavam, há vários dias, percorrendo as cidades e
as rodovias brasileiras. A manifestação era de conhecimento público. Evidentemente, a pessoa que
tomou a frente da Polícia no comando da ação é totalmente despreparada e, provavelmente, desequilibrada. Por essa razão, aconteceu esse massacre,
que enluta o País e que entristece a todos nós.

A responsabilidade, embora pequena parcela
possa ser atribuída ao Governador Almir Gabriel, é
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muito mais do Governo Federal, que ainda não demonstrou concretamente à Nação a execução de
uma política séria de reforma agrária. Um dos aspectos mais desastrosos do Governo do Presidente,
o Sociólogo Fernando Henrique Cardoso, é a displi·
cência e a incompetência com que tem tratado a
questão fundiária.
O Deputado Giovanni Queiroz, do PDT do
Pará, disse-me ontem que R$1 milhão seria suficiente para assentar centenas de familias e resolver vários conflitos agrários no Estado do Pará. Trata-se
apenas de uma centésima parte do que o Governo
. está investindo na salvação po Sistema Financeiro,
nessa relação promiscua entre o Banco Central e os
bancos privados.
Há propostas já apresentadas ao Presidente
da República e aos Governadores dos Estados no
sentido da estadualização e municipalização da reforma agrária. Há até uma proposta do nobre Senador Eduardo Suplicy, que hoje preside esta sessão,
que dispõe sobre essas ações de desobstrução e de
retirada de trabalhadores sem terra dos locais onde
estejam acampados. Segundo pretende o Senador,
a Polícia deve estar acompanhada por representantes do Ministério Público e da Comissão de
Direnos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil.
Penso que o episódio de hoje, apesar de enlutar o nosso País, deve ser tomado cornà lição por todos os Governadores, Prefenos e pelo Presidente da
República. A Polícia Militar não pode simplesmente
estar à frente dessas operações, até porque depois
é responsabilizada exclusivamente por episódios
como o de Corumbiara e agora o do sul do Pará.
É preciso - e aqui reforço o apelo, se não me
engano, do Senador Eduardo Suplicy - que o Ministério Público e a OAB possam acompanhar a Polfcia
nessas ações. É preciso ainda que os Governadores
tenham mais habilidade para negociar com os traba·
lhadores sem terra, até porque se trata de um Movimento legítimo, de um dos poucos segmentos deste
País que ainda têm força e resistência para se indignar contra o atual Governo.
Responsabilizo, sim, Sr. Presidente, o Governo
da República FederatiVa do Brasil, que não tem estabelecido uma política séria de reforma agrária, que
não tem tido interesse em estabelecer negociação
com os representantes do Movimento dos Sem-Terra. O Governo tem procurado, isso sim, resolver os
problemas econOmicos do nosso País, sem se debruçar sobre as questões sociais. Isso não é justo e
nem é coerente com a postura que sempre adotou e
que sempre desenvolveu Fernando Henrique Cardo-
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so. Rcam, portanto, essas palavras de sentimento
de profundo pesar, Sr. Presidente, em meu nome e
em nome do PDT.
Comunico ao Plenário que há matéria importante na Ordem do Dia de hoje - parece-me que se
trata de Proposta de Emenda Constitucional. No entanto, estarei ausente, porque, juntamente com o
Senador Ademir Andrade e Parlamentares da Câmara dos Deputados, integrarei uma comitiva que se
dirigirá ao local do acontecimento para que providências possam ser tomadas no sentido de apurar
responsabilidades e punir os culpados por esse triste episódio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Sobre a mesa, requerimento de urgência que será lido
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney
Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 366, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea a, do Regimento Interno, para o requerimento
n• 365, de 1996.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - José
. Sarney - Eduardo Suplicy - Ernandes Amorim Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação do Requerimento n• 365,
de 1996, lido anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em
votação.
O SR. PEDRO SIMON • Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para
encaminhar a votação, por dois minutos e meio.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr..Ptesidente, Sr"s e Srs. Senadores, autorizado por nosso
Líder, venho dizer que não só devemos votar favoravelmente este requerimento, mas, sinceramente, temos de avançar sobre essa questão.
Esse fato, em que uma criança de três anos foi
morta, não dá para compreender!
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Foi informado pelo Líder do PDT que o Governador teria declarado que a ordem foi dele. Imagino
que a ordem tenha sido de S. Ex", atendendo a uma
decisão judicial, porque os proprietários das terras
devem ter entrado com mandado de segurança, pedindo que o despejo, e o Governador, cumprindo
uma decisão judicial, mandou a Brigada Não posso
crer que o Governador tenha dado essa ordem sem
a decisão judicial! Se isso aconteceu, é mais grave
do que se possa imaginar! Conhecendo como conheço o Governador A!mir Gabriel na sua dignidade,
na sua seriedade, no seu espírito público, não acredito.
Fui Governador e sei disso, Sr. Presidente. É
muito fácil o juiz dar uma ordem judicial, determinando que o Governador mande a Brigada executar,
quando, na verdade, o que acontece, muitas e muitas vezes, é o massacre. Várias vezes, deixei de
cumprir ordem judicial, que determinava o d!asa!ojamento .em 24 horas. Partia para o diálogo, bÚscando
um entendimento entre as partes; mandava representante do governo conversar com os donos da terra, com os agricultores, para chegarem a um entendimento. Às vezes, o governador doava uma área de
propriedade do governo, ou pedia emprestada uma
outra para que as pessoas saíssem dali. Agora, ir na
bala, desalojar no grito, pelo amor de Deus, Sr. Presidente, nem com ordem judicial! Digo, aqui: como
governador, muitas vezes, não cumpri ordem judicial, que deveria ser cumprida em 24 horas. Cumpria
ordem judicial no sentido de resolver o problema
com base no entendimento, no diálogo, convencendo os agricultores a saírem dali, oferecendo-lhes
uma outra área para iniciar a discussão.
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Governo de Vossa Excelência é o Governo da
socialdemocracia!
Há poucos dias, tivemos uma triste, mas bonita
manifestação: agricultores do Brasil inteiro percorrendo milhares de quilOmetras, dando exemplo de
uma manifestação triste, porque pedindo terra para
trabalhar em um País do tamanho do Brasil, mas feliz, porque tranqüila e serena Invadiram a Av. Paulista; andaram lá no Rio Grande do Sul, pelas estradas, mas houve respeito e entendimento por parte
de todos.
Agora, no momento em que as pessoas estavam se dirigindo a Belém para fazer o que fizeram
em todas as outras regiões, ocorre um massacre
dessa natureza!
Com relação ao incidente que envolveu o Projeto Sivam, até agora, só um pagou a conta: o Presi-
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dente do Incra. Na minha opinião, S. s• pode ter errado, mas errou bem-intencionado, querendo apurar
o que achava que era um escãndalo. Foi o primeiro
Presidente do Incra - e eu vinha dizendo isso - que
eslava dando esperanças à questão da reforma
agrária. Em um mês S. s• conseguiu dois grandes
feitos: a doação de 3 milhões de hectares de terras
do Exército, que nunca havia colocado terras à disposição; e o início de um grande entendimento, sentando-se à mesa com os trabalhadores.
O Senhor Presidente Fernando Henrique quis
mandá-lo como embaixador sei lá para onde; e só
não o mandou porque o Senado protestou. O resto
vai muito bem, obrigado. Esse, foi posto para fora. E
a informação que se tem é que, em tennos de reforma agrária, parece que o Senhor Presidente Fernando Henrique esqueceu-se de tudo!
Ora, Sr. Presidente, por amor de Deus, que
esse incidente, ocorrido em cima do sangue de uma
criança de três anos - que será manchete no mundo
inteiro -, faça com que se entenda que esse não é
um problema com o qual se deve brincar, mas que
é, talvez, a questão mais séria na história deste
País.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nobre Senador Sebastião Rocha, estão inscritos o Senador Valmir Campelo e a Senadora BenedHa da
Silva.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,
em função da minha viagem, apenas quero esclarecer um ponto da fala do Senador Pedro Simon. Para
isso, levarei apenas um minuto. ·
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
houver a anuência dos demais inscritos...(Pausa.)
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - A decisão tomada pelo Secretário José Sete Câmara e
referendada pelo Governador foi no sentido de desobstruir uma estrada, Senador Pedro Simon, não
era uma fazenç!a. Os trabalhadores ocuparam uma
rodovia, a PA-150. Assim, o Secretário de Segurança Pública tomou a decisão de desobstrui-la, que foi
referendada pelo Governador. Então, a decisão foi
governamental, não houve decisão judicial.
Era essa a infonnação que eu queria prestar.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo, pelo
PTB.
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
pedi a palavra nos termos do art. 14, 11, b, do Regi-
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mento Interno, como Lfder, e não para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será instituída comissão composta por cinco
Senadores. Deve a Mesa designar, de pronto, os
Senadores que comporão a comissão.
SolicHo aos Lfderes que designem os respectivos membros. Caberá uma vaga ao PMDB, uma ao
PFL, uma ao PSDB e duas para o PPB, para o PT,
para o PTB, para o PDT, para o PSB, para o PSL e
paraoPPS.
Lembro que os Partidos poderão, eventualmente, até ceder suas vagas para aqueles Senadores que se dispuserem a se deslocar para o Pará.
Pergunto aos Lfderes do PMDB, do PFL, do
PSDB •. uma vez que cada um deles pode designar
um membro, na medida em que já estão se dispondo a ir ao Pará, na tarde de hoje, o Senador Ademir
Andrade, o Senador Sebastião Rocha e eu próprio o Senador José Eduardo Outra já foi -, se eStariam
de acordo com a indicação desses membros. São
quatro, embora não sejam dos partidos...
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós
temos cinco Partidos e duas vagas. Estou conversando com o Uder do PSB a respeito, e, tão logo V.
Ex' conclua, nós vamos nos reunir aqui, durante cinco minutos, para fazer as indicações. O que não
pode é a MeSa. sugerir as indicações quando há as
Lideranças para fazer isso.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Mesa aguardará.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.
Ex" busca pessoas para irem ao Pará, e quero dizer
que o Senador Totó Cavalcante apresentou seu
nome para representar o Partido Progressista Brasileiro, hoje com seis Senadores na Casa:
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Solicito, Senador EpHacio Cafeteira, que dialogue com
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os partidos que têm direito a duas vagas - PPB, PT,
PTB, PDT, PSB, PSL e PPS - e mesmo com PMDB,
PFL e PSDB, porque é possível que os partidos
maiores, com direito a uma vaga, concordem com a
ida justamente daqueles que se dispõem a ir ao
Pará. Em cinco minutos a Mesa designará os integrantes da comissão. Haverá também um suplente
para ir.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Faço estacolocação, Sr. Presidente, porque o meu Partido está
hoje com seis Senadores e talvez o cálculo de que
V. Ex" dispõe tenha sido feito com cinco. Com seis
Senadores, acho que nos colocamos como a quarta
força nesta Casa, com direito a um representante.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está
considerado esse número. Mesmo assim, há necessidade desse entendimento.
O SR. RONALDO CUNHA UMA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex"
O SR. RONALOO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respondo eventualmente pela Uderança, na ausência do Líder Jáder Barbalho. Como o episódio
ocorreu no Estado de S. Ex", eu solicitaria a V. Ex"
um tempo para consultar o .nobre Senador, que é Líder e é do Pará.
'
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supicy) - Pois não.
A proporcionalidade está distribuída nas Bancadas, para que os Srs. Senadores tornem conhecimento e entrem em entendimento a fim de que, em
instantes, possa a Mesa fazer a designação.
O SR. ERNANDES.AMORIM - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Senador, darei a palavra a V. Ex" em seguida, pois estáse esgotando o tempo destinado ao Expediente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 367, DE 1996
Senhor Presidente,
Com base no art. 58 da Constituição Federal e
nos arts. 71 e 74 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a criação de Comissão Especial de Politicas para o Desenvolvimento do Nordeste, temporária, constituída por 11 (onze) membros titulares e 11
(onze) suplentes, para até, 15-12-96, promoverdíscus-'"
sões e estudos que resultem em propostas de apertei-
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çóarriento das politicas governamentais para a região
Nordeste, inclusive seu acompanhamento e avaliação.
Justificação
A ação do governo federal na Região Nordeste
remonta o século passado, e sucede-se desde então
mediante a adoção de medidas de maior ou menor
continuidade, sempre visando a eliminação da grave
situação de pobreza econômica e sócial, que distancia a região do restante do País.
Malgrado o relativo sucesso de várias das políticas implementadas e as sensíveis mudanças da
posição da região no cenário nacional, persistem
problemas básicos que respondem pela fragilidade
econômica nordestina e heterogeneidade do desenvolvimento regional. A persistência de tais condições
·de desigualdade inter e intra-regional apontam para
o esgotamento do modelo de desenvolvimento adolado pelo governo federal para nortear sua ~tuação
na região.
·
O quadro acima delineado se agudiza em !Unção da nova política econômica voltada para a abertura da economia brasileira e sua integração com o
cenário econômico mundial. Despreparada para en- .
frentar a concorrência decorrente da nova ordem, a
região nordestina se coloca diante de mais um desafio histórico e o governo diante da imposição de formular e implementar políticas direcionadas para a
região, que evitem a concentração absoluta da riqueza, do desenvoMmento e da atividade econõmicado País.
O Poder Legislatívo não pode estar alheio a
esse momento tão crucial para o Nordeste, cuja população representa quase um terço do povo brasileiro. Além disso, esta é uma oportunidade a mais para
unir esforços e contribuir para que, definitivamente,
se encontrem caminhos e desenvolvam açôes que
resultem em efetiva integração daquela região ao
cenário nacional.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996 - Waldeck OmeJas- Freitas Neto- José Agripino- Beni
Veras - Lúcio Alcântara - Joel de Hollanda - Ronaldo Cunha Uma - Bello Parga- Teotonio Vilela
FDho - Ant&1io Carlos Valadares - Antonio Carlos
Magalhães- Hugo Napoleão- cartos Wilson.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O requerimento será publicado e, posteriormente incluído em Ordem do Dia, nos.termos do art. 255, 11, c, 6,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício Ney Suassuna

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N2 368, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, que a Sessão ordinária do dia 23 de abril de 1996, durante o horário
do expediente, seja destinada a homenagear o Dia
do Índio.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - Sebastião Rocha - Ademir Andrade - Esperidião
Amin- Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- O requerimento tido será submetido à deliberação do
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, I, b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney
Suassurta.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos
pelo 1° Secretário em excercício, Senador Ney
Suassuna.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 74, DE 1996
Incentiva os "'elos de comunicação
socm~detr.Dw~se~sem~

a publicar fotografms com Identificação e
número telefônlco para contato, de crianças e adolescentes desaparecidos ou se-

qúestrados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As empresas de comunicação social,
bem como as de transporte coletivo ou qualquer outra que trabalhe com grande público, que dedicarem
espaço para a publicação de fotografias com identificação e número telefónico para contato, de crianças
e adolescentes desaparecidos ou seqüestrados, serão beneficiadas com incentivo fiscal.
Parágrafo único. Equiparam-se, para beneficiarem-se desta lei, as empresas que fizerem constar
em embalagens .e invólucros de seus produtos as
identificações referidas no caput.
Art. 2" o art. 38 do Código Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de
agosto de 1962, passa a ter a letra I, com a seguinte
redação:

"Ar!. 38. ···································-···········
i) as emissoras de televisão transmitirão, diária e obrigatoriamente, no período
compreendido entre as 8 (oito) horas e 22
(vinte e duas) horas, por não menos de 30
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(trinta) segundos, fotografias, com identificação e número telefónico para contato, de
crianças e adolescentes desaparecidos ou
sequestrados:
Art. 3° O Poder Executivo regulamentará, no
prazo de noventa dias, o disposto nesta lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor nà. data de sua
publicação.
Ar!. 5" Revogam-se as disposições em oontráiío.
Justificação .
Não é de hoje que a sociedade mundial, e em
particular a brasileira clama por .mecanismos mais
eficientes de busca e recuperaçãd de seus filhos desaparecidos. Mu~os não se dão conta do número
alannante dessas vítimas inocentes de interesses
inescrupuloscs e de acidente da vida.
Não é a primeira vez que· projetes desta natureza são apresentados à consideração do Congresso Nacional. Inclusive, a redação aqui preparada incorpora parte de proposta já tramitada e aprovada
nas duas casas (PLS n• 30, de 1988), e vetada pelo
então Presidente da República (Mensagem n•
247190-CN), scb a seguinte alegação:

·o

EstaMo da Criança e do Adolescente, no tftulo atinente à Política de Atendimento aos Dire~os da Criança e do Adolescente, prevê que esta se fará através de um
conjunto articulado de ações governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecendo linhas
de ação, entre as quais se insere o serviço
de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos (art. 87, IV)."
Sua Excelência vetou integralmente a proposta
da época por entender que estivessem previstos, no
Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação de
mecanismos para tal. Não considerou, entretanto,
que esse conjunto articulado de ações governamentais jamais seria o suficiente, quando se trata de envidar todos os modos e meios de localizar filhos desaparecidos, e que também padeceriam das mesmas lim~ções orçamentárias de qualquer programa
social de governo.
Acred~os. no entanto, que hoje a sociedade
esteja mais madura e mais consciente da necessidade
da at'lllüação dos meios e modos de busca e restituição dessas crianças aos seus pais, razão porque acreditamos que tenha condições mfnimas de prosperar.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - Senadora Marluce Pinto.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 4.117, DE 'll DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
Art. 38. Nas concessões e autorizações para a
execução de serviços de radiodifusão serão observados, além de outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:

(ÀS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO E
DE ASSU/111"05 ECONÓMICOS, CABENDO
A ESTA ÚLTIMA DECISÃO TERMINATIVA)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 75, DE 1996
Dispõe sobre a nomeação do Presidente e Dlretores da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
O Congresso Nacional, com fundamento no
disposto na alínea f, do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, decreta:
Art. 1° A escolha do Presidente e dos Diretores
da Comissão de Valores Mobiliários, de que trata o
art. 6" da Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
será aprovada previamente pela maioria dos membros do Senado Federa~ por voto secreto, após ar·
güição pública.
§ 1• A nomeação se dará para mandato de 2
(dois) anos, permitida a recondução por uma vez.
§ 2" O mandato poderá ser interrompido, por
iniciativa do Presidente da República, precedida de
autorização da maioria absoluta dos membros do
Senado Federal.
Art. 2" A escolha do Presidente deverá recair,
preferencialmente, sobre servidor integrante do quadro permanente da CVM. Os demais cargos de diretona são privativos dos servidores da autarquia.
Art. 3° A peSsoa designada para um dos cargos em questão não poderá, nos dois anos anteriores e dois posteriores ao seu exercfcio, ter exercido
ou vir a exercer atividade, com ou sem vínculo empregatício ou, de qualquer forma, colaborar com a
gestão ou administração de empresa integrante do
sistema financeiro privado ou que opere nos ramos
de previdência ou seguro, bem assim suas coligadas
ou controladas.
§ 1° A vedação prevista no caput se estende
aos que, no mesmo período, tenham sido proprietários, sócios, acionistas ou controladores, a qualquer
titulo, das mencionadas empresas.
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§ 2" Também é vedada, às pessoas mencionadas, no caput, a aquisição de ações, cotas debêntures, partes beneficiárias ou qualquer outro titulo representativo de capital ou interesse nessas empresas.
§ 3" Durante o período de impedimento posterior ao desempenho do cargo, a pessoa fará jus aos
vencimentos correspondentes, como se em exercíCio estivera.
Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Comissão de Valores Mobiliários foi instituída
pela Lei n• 6.385, de 17 de dezembro de 1976. De
acordo com o art. 6", a Comissão é administrada por
um presidente e quatro diretores, nomeados pelo
Presidente da República, dentre pessoas de ilibada
reputação e reconhecida competência em matéria
de mercado de capitais. O § 2" do artigo em questão
dispõe que o presidente da Comissão terá assento
no Conselho Monetário NaCional, com direito a veto.
Embora seu presidente já não integre o Conselho Monetário, - reduzido este à participação dos Ministros da Fazenda e do Planejamento e ao Presidente do Banco Central - é de se ver a importância
de que o legislador quis revestir este cargo.
Assim, reputo da maior relevância que o Senado Federal englobe, entre as autoridades cuja escolha lhe compete examinar previamente, - de acordo
com as prerrogativas que lhe assegura o inciso 111 do
art. 52 da Constituição Federal, - os dirigentes da
Comissão de Valores Mobiliários.
A preocupação de que o Senado parlicipe da
escolha dos altos dirigentes dos órgãos autárquicos
e dos de representação externa da União tem sido
uma constante, de minha parte. Assim é que, em '147-92, propus o Projeto de Lei do Senado n" 111192
(n• 3287/92, na Câmara dos Deputados), dispondo
sobre o exame prévio, pelo Senado, da escoiha dos
presidentes das entidades oficiais de crédito do Governo Federal: Banco do Brasil S/A, caixa Econômi·
ca Federal, Bahco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social, Banco do Nordeste SIA, Banco
da Amazônia S/A e Banco Meridional do Brasil S/A.
Pelo Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1995
proponho se submetam ao Senado as nomeações
de Adidos Culturais junto às representações do Brasil no Exterior.
O Projeto de Lei do Senado n• 50, de 1995,
também de minha autoria, dispõe seja submetida ao
Senado a escolha dos representantes oficiais do
País em organismos internacionais de ca[áter oficial.
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Com esta proposição, amplia-se o círculo daqueles dirigentes que, para o exercício de suas funções, submetem-se, previamente, ao crivo do Senado. Cem isso, além de se assegurar escolha mais
consistente de tais mandatários, amplia-se a participação e responsabilidade do Legislativo no processo
de controle dos ates do Governo.
Neste Projeto, introduz-se, ainda, um período
de qu11rentena- anterior e posterior- entre o exercecio do cargo e o desempenho de funções similares
na iniciativa privada, a fim de que se ev~e a utilização de informações privilegiadas havidas na função
pública para a obtenção de gal}hos e vantagens
pessoais, por parte de tais dirigentes.
Conto com o apoio dos ilustres pares, no aperfeiçoamento e aprovação desta proposição, a fim de
que se evitem oportunidades de malversação das informações e dados obtidos no nobre e relevante
exercfcio da função pública
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - Senador Pedro Simon.

§ 2° O presidente da Comissão terá assento no
Conselho Monetário Nacional, com direito a voto.
§ 3° A Comissão funcionará como órgãos de
deliberação colegiada de acordo com o regimento
interno previamente aprovado pelo Ministro da Fazenda, e no qual serão fixadas as atribuições do presidente, dos di retores e do colegiado.
§ 4° O quadro permanente do pessoal da Comissão será constitufdo de empregos regidos pela
legislação trabalhista, cujo provimento, excetuadas
as funções compreendidas no Grupo Direção e Assessoramento Superior, será feito mediante concurso público

LEGISLAÇÃO CITADA

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica institufdo o Fundo de Apoio ao Extrativismo Sustentável na Amazônia Legal (FAESA),
vinculado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis {IBAMA), sob a
coordenação do Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicioilais- CNPT.
Art. 2" Entende-se por extrativismo sustentável
o conjunto de atividades de produção extrativista
praticado por populações tradicionais ou outros empreendedores de pequeno porte, sem o uso dé tecnologias pesadas ou impactantes, e que assegurem
o desenvolvimento siJStentável da Amazônia.
Parágrafo único. São beneficiários deste fundo
os mini pequenos produtores extrativistas e pescadores artesanais, vinculados a associações e/ou
cooperativas de produção, legalmente consfitufdas.
Art. 3" Os recursos do Faesa serão aplicados a
fundo perdido a fedas as categorias do extrativismo
vegetai e da pesca artesanal, ao beneficiamento primário e secundário da produção extrativista, às reservas extrativistas e aos sistemas agroflorestais,
através de programas de infra-estrutura e de desenvolvimento do extrativismo sustentável e da agroindústria associada a essa atividàde na Amazônia Legal.
Parágrafo único. Nestas atividades esses recursos podem ser destinados a projetes de desenvolvimento tecnológico, assistência técnica, fomento
ao plantio e beneficiam~nto, comercialização, adensamento de espécies · nativas, manejo sustentado
pelas populações tradicionais, recuperação de áreas

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SEÇÃOIV

Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado
Federal:

III - aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição pública, a escolha de:

Dtitulares de outros cargos que a lei deteminar
LEI N° 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores
MobiliáriOs
Art. 6" A Comissão de Valores Mobiliários será
administrada por um presidente e quatro diretores,
nomeados pelo Presidente da República, dentre
pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de cap~is.
§ 1• O presidente e os diretores serão substitufdos, em suas faltas, na forma do regimento interno, e serão demissfveis ad nutu111-

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminaüva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 76, DE 1996
Cria o Fundo de Apoio ao Exti"atlvismo Sustentável na Amazônia Legal (FAESA), e dá outras providências..
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degradadas, bem como em outras alividades necessárias à sobrevivência e desenvolvimento das populações extrativistas.
Art. 4° O Fundo de Apoio ao Extrativismo Sustentável na Amazônia será composto dos seguintes
recursos:
I - ingressos oriundos de doações de numerário ou outros direitos efetuadas por pessoas naturais
ou jurídicas, de direito público ou privado;
11 - ingressos provenientes de instituições financeiras multilaterais e de governos e organizações não-governamentais estrangeiras;
III - produto da arrecadação da contribuição a
cjue se refere o art. 7";
IV - rendimentos de qualquer natureza auferidos com a exploração de seu património;
V - dotações orçamentárias da União, tais
como o FNO e Procera; ·
VI - percentual de 15% sobre os valores arrecadados com multas direta ou indiretamente vinculadas e que tenham causado danos ou prejuízos às
alividades dos extralivistas;
VIl - recursos da Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado da Borracha;
VIII - recursos da reposição florestal arrecadados na Amazônia;
IX-outros.
Art. s• A aplicação dos recursos do Fundo será
. feita através de instituições oficiais de crédito de caráter regional.
Art. 6" A gestão do Fundo está a cargo do Conselho Consultivo do Centro Nacional das Populações Tradicionais (CNPT), do lbama.
Art. 7" Fica instituída a Contribuição sobre o
Uso de Recursos Naturais, devida pelas pessoas jurídicas que explorem recursos naturais da Amazônia
Legal.
Parágrafo único. A alfquota da contribuição de
que trata este artigo será aplicada sobre a receita u:.
quida derivada da exploração dos recursos naturais
da região.
Art. s• O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·Art. 1O. Revogam-se as disposições em conlrário.

Justlflcação
A crise ambiental que se iniciou nos anos setenta é fruto do esgotamento do padrão tecnológico
que vinha dominando o mundo desde o final da segunda guerra. Na conferência mundial sobre o meio
ambiente de Estocolmo, em 1972, o mundo se deu
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conta dos fortes prejuízos que foram causados à
biosfera e à degradação social na maior parte dos
países do mundo, face ao modelo de desenvolvimento económico baseado na exploração intensiva
dos recursos naturais. A partir daí, as questões ambientais começam a fazer parte da agenda política
internacional. A maioria delas, entretanto, esbarra na
demasiada teorização, divorciando-se da realidade
social das regiões envolvidas e, via de regra, excluindo das ações preconizadas as populações locais ou não lhes conferindo a devida e intransferível
atribuição, qual seja, a de verdadeiros agentes ecológicos, principais responsáveis pela preservação do
meio ambiente.
Nesse contexto inserem-se, por exemplo, os
seringueiros que, com suas famflias, realrzam na atividade extrativista silvática uma tarefa extra de ocupação e conservação do espaço florestal, trilhando,
tal se vigias florestais fossem, os caminhos da selva
como nenhum outro poderia fazer. São, esses homens, os modernos soldados ecológicos.
Como os seringueiros, poderíamos citar as
quebradeiras de coco, os açaizeiros, os castanhei·
ros, os pescadores artesanais, entre tantos muitos
outros tipos de sertanejos espalhados pelo País,
que, possuem como característica histórica, a ocupação· do espaço regional, desde o período colonial,
associada à conservação do meio ambiente. E qualquer polrtica de desenvolvimento que se queira implementar para aquelas populações, têm necessariamente que levar em consideração as relações sociais de produção de suas atividades económicas,
como também o caráter histórico cultural que envolve suas ações.

As alividades económicas das populações tradicionais da Amazônia, parecem se adequar perfeitamente aos novos conceitos exigidos pela nova ordem ditada pela crise ambiental. Suas atividades
inscrevem-se no ecodesenvolvimento, modelo de
administração ambiental que prega a integração
das preocupações sociais, ecológicas e económicas, como também, inscrevem-se no conceito de
desenvolvimento sustentável, pois satisfaz as necessidades atuais daquela população, sem comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras.
Este projeto, ao contrário da maioria dos outros, centra sua atenção justamente no ser humano
com agente da manutenção do equilíbrio ecológico
da região amazónica, emprestando-lhe a merecida
atenção e almejando a garantia de sua subsistência
e progresso individual e comunitário.
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Outro aspecto abrangido por esta proposição
diz respeito ao resultado da exploração dos recursos
naturais por empresas. Na modema liTeratura de
avaliação do custo social de oportunidade, toma-se
cada vez mais expressiva a importância do capital
dedicado às extemalidades, termo que sinonimiza
com a noção de deseconomias externas à produção,
vale dizer, se uma fábrica emite resíduos poluentes
na atmosfera, está provocando uma extemalidade,
existindo um custo ambiental que, mesmo não tendo
sido contabilizado, não deixa de ser absorvido pela
sociedade como um todo.
O enfoque para a Amazônia deve ser feito em
cima de uma visão critica do modelo tecnológico capitalista, que enfatiza que, se por um lado ele tem
mostrado uma capacidade quase limitada de inovação da produção de bens e serviços, por outro, ele
não é capaz de manter o ecossistema equilibrado,
gerando problemas ambientais da maior gravidade.
Nesse sentido, os problemas ecológicos, têm a ver
não só com os problemas ambientais, mas também com a qualidade de vida diferenciada da população - no caso, as populações tradicionais da
Amazônia. Assim, o desenvolvimento ambiental
sustentado deve levar em conta: o equilíbrio de
um ecossistema não pode se assentar sobre a
base da desigualdade social ou sobre qualquer restrição à biodiversidade. Ou seja, deve-se incluir a
eqüidade social e cultural.
É natural que nesses casos o Estado moderno
exija das empresas exploradoras direitos compensatórios cujo montante deve ser aplicado em projetos
de recuperação e preservação ambiental. No Brasil,
a indústria madeireira é um típico exemplo de empreendimento predatório. Nesse sentido, estamos
propondo a instituição de uma contribuição a ser exigida das empresas que exploram recursos naturais
na Amazônia, cuja receita será canalizada diretamente para o Fundo de Apoio· ao Extrativismo Sustentável na Amazônia, revertendo, assim, em benefício da própria região explorada.
A propalada:desintegração das atividades econômicas das populações tradicionais da Amazônia,
em função da expansão da fronteira agrfoola das décadas de sessenta e setenta não aconteceu. Pelo
contrário, a maioria das experiências agrfcolas capitalistas, principalmente aquelas pautadas na monocultura, na alta tecnologia e nos aHos investimentos
terminaram por falir na região. Nesse sentido, ganha
importância as atividades eoonômica das populações tradicionais, que a muitos anos explora a região
de forma sustentável.
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Deve-se no entanto, dinamizar as atividades
econômicas das populações tradicionais, buscandose outras atividades produtivas, visando a transformação de uma economia dependente do extrativismo puro, para outra baseada em sistemas agroextrativistas sustentáveis, através da incorporação de
tecnologias modernas ao processo produtivo. Daí a
importância do Faesa para financiar essa transformação. A alíquota da contribuição, deverá ser modesta o suticiente para não sobrecarregar o contribuinte, mas o seu produto será, certamente, significativo para a execução dos programas que esta iniciativa tem em mira.
Finalmente, alertamos para o fato de que a atividade de conservação praticada naturalmente pelas
populações tradicionais extrativistas é uma realidade
que precisa ser mantida, independentemente de
quem a remunere. Esta iniciativa, como visto, propõe o rateio desse custo com as empresas "que se
benefiéiam da atividade extrativa.
Baseado nessas razões é que encaminhamos
aos ilustres pares o presente Projeto de Lei, esperando que, por seus méritos e por sua oportunidade,
mereça acolhimento.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - Senadora Marina Silva,

(As Comissões de Assuntos Económicos e de Assuntos Sociais, cabendo a esta
última decisão tenninativa.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Os
projetos serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário em exercfcio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 369, DE 1996

Senhor Presidente,
Na qualidade de Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do Requerimento
n• t 85195, destinada a apurar as denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a atividade de mineração no Brasil, requeiro de Vossa Excelência a
prorrogação da Comissão por mais de 45 (quarenta
e cinco) dias, sendo que esta prorrogação deve se
dar com base nos artigos 152 e 76, inciso 11, parágrafo primeiro, alínea a do Regimento Interno do Senado Federal.

Justificação
Em acurada análise da farta documentação recolhida por esta Comissão, como também a oompl~
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tas Orçamentárias (ARO) autorizadas no mês de
xidade dos depoimentos colhidos durante a realizamarço de 1996. (Diversos N• 34, DE 1996)
ção das audiências em vários Estados brasileiros,
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econôesta relataria precisa dispor de mais 45 (quarenta e
micos.
cinco) dias para o término do seu relatório.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Assim, esperando a a~:~diência dos demais paPresidência recebeu os Avisos n"s 127 e 311, de
res do Senado Federal solcitamos a sua aprovação.
1996, do Presidente do Tribunal de Contas da
Com a concordância desta prorrogação, a
mesma deverá funcionar de 20-4-96 até 3-6-96. __ ___ União, encaminhando cópias das Decisões n"s 168
e 142/96, respectivamente, adotadas pelo referido
Sala das Sessões, 18 de abril de 1996. - SeTribunal, acompanhadas dos Relatórios e Votos que
nador Roméro Jucã, Relator da CPI - Carlos Beas fundamentam.
_
zerra .- Ramez Tebet - Lúcio Alcântara.- lris
Os expedientes serão anexados ao processaRezende - Romeu Tuma - Bernardo Cabral do do Requerimento n• 651, de 1995, e, em cópia,
Ernandes Amorim - José Eduardo Outra - Ney
ao processado do Diversos n• 1, de 1996, que vai à
Suassuna- Flaviano Melo- Elcio Alvares -João
Comissão de Fiscalização e Controle.
Rocha- Pedro Simon -Antonio Carlos MagalhãO SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -A
es -Onofre Quinan -João França- Odaclr SoaPresidência recebeu o Aviso n• 305, de 1996, de 1°
res - Jefferson Peres - Casildo Maldaner - Antodo corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
nio Carlos Valadares - Marina Silva - Fernando
União, encaminhando o Relatório das Atividades do
Bezerra - Teotonio Vilela Filho -José Alvesreferido ,Tribunal, referente ao exercício de 1995.
José Bianco.
(Diversos n• 07, de 1996-CN)
O SR. PRESIDENTE (EduaJ:do Suplicy) - O reO expediente vai à Comissão Mista de Planos,
querimento lido contém subscritores em número suOrçamentos Públicos e Fiscalização.
ficiente para a prorrogação solicitada, nos termos do
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
art. 152 do Regimento Interno. Será publicado para
Presidência recebeu o Aviso n• 307, de 1996, de 1•
que produza os devidos efeitos.
do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
União, encaminhando o Relatório das Atividades do
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
referido Tribunal, referente ao exercício de 1995.
Ofício n• S/24, de 1996 (n°1.113/96, na origem), en(Diversos n" 35, de 1996)
caminhando, nos termos da Resolução n• 69, de
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
1995, do Senado Federal, manifestação daquele órControle.
gão, relativo à solicitação do Governo do Estado de
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Santa Catarina, para que possa emitir Letras FinanPresidência recebeu expediente do Senador lris Receiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina, cuzende, comunicando o recebimento de convite do
jos recursos serão destinados ao giro da Dívida MoSecretário Executivo da Comissão lnterparlamentar
biliária, vencível no 1• semestre de 1996.
Latinoamericana de Direitos Humanos, para particiA matéria vai à Comissão de Assuntos Econôpar, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho próximos,
micos.
da Quarta Reunião daquela Comissão, a realizar-se
A Presidência recebeu, do Banco Central do
na Cidade de São José, Costa Rica. (Diversos n• 36,
Brasil, o Ofício n• S/25, de 1996 (n°1.072196, na oride 1996)
gem), encaminhando, nos termos da Resolução n•
O expediente vai à Comissão de Relações Ex69, de 1995, do Senado Federal, manifestação dateriores e Defesa Nacional.
quele Órgão, relativo à solicitação do Governo do
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - EnEstado do ESpírito Santo, para que possa emitir Lecerrou-se ontem o prazo para apresentação de
tras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Caemendas ao Projeto de Resolução n" 36, de 1996,
tarina, cujos recursos serão destinados ao giro da
de autoria do Senador Jefferson Peres, que dispõe
Dívida Mobiliária, vencível no 1• semestre de 1996.
sobre os bens de uso dos Senadores.
A matéria vai à Comissão de Assuntos EccnôAo projeto não foram oferecidas emendas.
micos.
A matéria vai às Comissões de Constituição,
O SR.. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Justiça
e Cidadania; e Diretora.
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supficy) - EnOtrcio n• 1.067/96, de 17 do corrente, encaminhando
cerrou-se ontem o prazo para apresentação de
a relação das operações de Antecipações de Recei-
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· emendas ao Projeto de Lei do Senado n• 264, de
1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que aHera a redação da alínea •e• do art. 38 da Lei n• 4.117,
de 27 de agosto de 1962, que institui o Có9igo Brasileiro de Telecomunicações, e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída- em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 63, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos
termos do Recurso n• 8, de 1995)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n• 63, de 1995, de autoria
do Senador Pedro Simon, que estabelece a
revisão obrigatória da Declaração do Imposto sobre a Renda dos detentores de cargos
eletivo ou direlivo na Administração Pública
e dá outras providências, tendo
Pareceres sob n•s 522 e 825, de 1995,
da Comissão
-·de Constituição, Justiça e Cidadania, 12 pronunciamento: favcrável ao Projeto, com emenda n• 1, que apresenta; 2"
pronunciamento (sobre as emendas de Plenário): pela rejeição das emendas n"s 2 a 4.
Em discussão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para discutir.) - Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de
dizer que, evidentemente, vejo méritos na proposição constante do· item 1 da pauta. de autoria do eminente Senador Pedro Simon. Ele determina que •a
Secretaria da Receita Federal realizará, anualmente,
a revisão plena ·e comparativa das declarações do
Imposto sobre a Renda e dos sinais exteriores de riqueza dos detentores de mandato elelivo, nas esferas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, bem como dos dirigentes partidários•.
No § 1° do ar!. 1•, estende a todos os secretários de Estado, Ministros, Presidentes, Diretores de
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
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Esse é o primeiro tópico do Projeto de Lei do ·
Senado n• 63.
O outro é que os ocupantes de cargos ou funções - e isso está no art. 2" - a que se refere o artigo anterior submeter-se-ão à quebra automática do sigilo em suas contas em instituições financeiras e afins.
Dessa maneira, a Secretaria da Receita Federal passaria- ou passará, se a lei, finalmente, vier a
ser aprovada- a utilizar-se dos extratos e movimentos de contas para análise e comparação cbm as declarações anuais do Imposto sobre a Renda.
Sobre a matéria, evidentemente, há emendas
que foram apresentadas e que versam sobre os arts.
2•-.e 3•, para dar a redação de que os ocupantes de
cargos e funções a que se refere o artigo anterior
assinarão, no ato de sua posse, documentos abrindo
mão do direito constitucional do sigilo bancário.
O § 3° diz que •o resuHado da revisão anual a
que se refere esta lei, acompanhada do relatório explicatiVo, poderá ser solicitado por qualquer membro
do Congresso Nacional e aprovado pela Mesa Diretora da Casa a que pertencer o parlamentar, ou pela
maioria simples dos membros da Comissão Parlamentar correspondente•.
Sr. Presidente, queria tecer sucintas considerações para dizer que tenho infonnações seguras de
que até o Ministério da Fazenda não considera esse
dispositivo salutar.
.
De minha parte, já disse, encontro méritos na
proposta do eminente Senador Pedro Simon, mas,
por outro lado, gostaria de dizer que essa já é, precípua e precisamente, a atribuição da Delegacia da
Receita Federal.
Não é preciso que esteja isso em lei para que
nós, parlamentares, corno qualquer outro cidadão, estejamos sujeitos à revisão das declarações, a qualquer
tempo, sem necessidade da obrigatoriedade legal.
Além do mais, entendo que o Poder Público
tem a obrigação de dispensar a todos os contribuintes um tratamento impessoal, igualitário e isonômico. E, independentemente dessa medida, far-se-á a
revisão anual, semestral ou bianual, e todos nós estamos sob o jugo e ternos a obrigação de nos submetennos, como cidadãos, a essa revisão.
Finalmente, quanto à parte relativa à quebra do
sigilo bancário, entendo que ela já existe, por autorização da Justiça ou, quando instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, ela assim o defina e
determine. Os parlamentares- nós, Senadores, e os
Deputados Federais - e todos aqueles ocupantes de
cargos a que alude o PLS n• 63, também já estão
sujeitos a isso.
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Não podemos, naturalmente, entender que todos os parlamentares e autoridades, em nosso País,
inclusive todos os dirigentes partidarios, estejam a
mercê, eventualmente, de uma pessoa que possa,
em determinada circunstância,' estar desejando fiscalizar, ou por querer perseguir, ou por ser contrário
politicamente a um desses dirigentes.
Portanto, entendendo que a Secretaria da Receita Federal já é briosa no seu trabalho, já é atenta
no seu mister, que o seu corpo de funcionários já
existe exatamente também para isso, e vem atendendo aos ditames constituc_ionais e legais, devo dizer que eu, pessoalmente, votarei contra o PLS n•
63. Claro que, em se tratando também de um problema de consciência, considero que cada Parlamentar do PFL terá liberdade para decidir de acordo
com os seus desfgnios.
Mas o meu voto é contrário, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
mesma linha de raciocfnio do Senador Hugo Napoleão, entendo que esse projeto de lei,-apesar de
ter uma intenção ou uma direção meritória, na verdade, no seu mérito final, toma-se um projeto discriminatório para com os parlamentares e, sobretudo,
.perigoso.
E quero fazer duas observações. Primeiro,
quero dizer que não tenho nada a temer, porque, na
campanha de 94, de forma ilegal, tive minhas contas
abertas, sem decisão judicial, por conta da disputa
eleitoral de Roraima. Estive sob a fiscalização total
da máquina do Estado de Rorainma e, portanto, a
minha vida foi passada a limpo pelo menos umas
três vezes. Logo, não estou aqui discutindo uma
questão pessoal.
'
No entanto, preocupa-me o fato de que possa
estar-se criando um direcionamento discriminatório
e, amanhã, por questões políticas ou ideológicas, alguns parlamentares e algumas pessoas atingidas
por conta dessa lei poderão estar na imprensa sendo atacados, como hoje está sendo, por exemplo, o
Líder do PMDB, Senador Jader Barbalho.
Não adianta sair uma acusação, de forma forte,
na primeira página do jornal e, depois, sair o desmentido numa notinha pequena, dentro do jornal.
Portanto, preocupa-me essa linha da votação
de hoje. Por isso, fiz o requerimento, inclusive pedindo votação nominal.
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Votarei contra esse projeto de lei, pois entendo
que, dessa forma, dá-se margem a que determinados funcionários da Receita ou de qualquer segmento que administre a máquina política possam, sob o
manto da moralidade, agir de forma insidiosa e politiqueira, vazando informações, sem o direito de defesa de qualquer um dos atingidos nessa questão.
Uma coisa é um processo transitar dentro da Receita Federal, dentro dos ditames e da proteção da
Constituição, com direito de defesa; outra coisa é ter
a cobertura de uma lei e, com base nessa cobertura,
se dar uma conotação política ou ideológica e se
achincalhar a vida de alguém ou assacar questões
contra a honra que, depois, por mais que se repare,
todos sabemos que não será na mesma intensidade
e pelos mesmos caminhos.
A prática dessa lei, apesar de ela ser meritória
na sua direção, será mais uma ação contra esses
segmentos que ela procura proteger. Por isso, voto
contra· o projeto e encaminho o requerimento para
-que essa votação ·seja nominal.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA • Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem
V. Ex" a palavra, Senador Jefferson Peres, e, em seguida, o Senador Ronaldo Cunha Lima.

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, com o devido respeito pelas
opiniões contrárias, creio que o projeto do Senador
Pedro Simon vem em boa hora, porque, além de ter
o embasamento ético, tem uma razão de ordem prática.
Na verdade, se formos examinar a situação
atual, os pariamentares gozam, na prática, de imunidade fiscal, que não nos foi dada pela Constituição.
Explico o porquê, Sr. Presidente. Como todos sabem, a Receita Federal procede à análise das declarações de renda por amostragem, quando apresentam indícios de irregularidades caem na chamada
malha fina.
Hoje, o que acontece, Sr. Presidente? Se um
parlamentar, que apóia o Governo, cai na malha
fina, muito provavelmente vai buscar apoio mais em
cima, no sentido de pressionar a Receita Federal
para se eximir da fiscalização. Isso pode acontecer e
já aconteceu no passado, tenho absoluta certeza, no
meu Estado. Se for da Oposição, pior ainda. O parlamentar declara publicamente que aquela investigação é fruto de perseguição política, porque está vo-
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tando contra o Governo. E a Receita Federal fica inibida, intimidada de investigar aquele Senador ou
Deputado da Oposição, para não ser acusada de
parcialidade, de estar sendo instrumento de pressão
política. Seja do Governo ou seja da Oposição, o
parlamentar pode, e muitas vezes busca, isentar-se
da investigação necessária.
O Projeto do Senador Pedro Simon deixa a Receita Federal muito à vontade. Se ela vai investigar
compulsoriamente, examinar, rever as declarações
de renda de todos os parlamentares e dos demais
agentes públicos e funcionários citados no projeto,
ficará à vontade e nunca mais será acuada ou intimidada por pressões políticas, Sr. Presidente.
De forma, Senador Pedro Simon, que dou-lhe
os parabéns por mais essa sua tentativa de dar
transparência à vida política brasileira e tomar a atividade pública realmente uma vitrine exposta ao .
controle da sociedade. Meus parabéns! Voto a favor
do projeto, e 0 Senador Bernardo Cabral, que está
de saída, me autorizou a informar que também vota
favoravelmente.
Era 0 que tinha a dizer, sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador cunha uma para
discutir.
0 SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o projeto em julgamento
tem os seus aspectos de mérito a serem assinalados,
como já o fez o Senador Jefferson Peres, e apresenta
urnaspectopolêrricoquepretendodestacar.
/
Em verdade, eu descubro um mérito maior n_apropositum do Senador Pedro Simon no instanb}ém
que visa atualizar, apenas atualizar, as declaráções
de renda e patrimônio daquele detentor de ~rgo público. Entendo que é absolutamente salutár a medida, no instante em que apenas se/RÍ!ere a uma
atualização, junto à Rece=Fede, do patrimônio
dos bens daqueles que exe
cargos públicos, inclusive direção de emp
. O projeto, por esses
méritos, merece a nossaailrovação, mas peca exalamente, data vêniâ ~minente Senador Pedro Simon, no seu art. 2!1(o que aliás já Iom salientado na
própria ComissãÓ de Constituição, Justiça e Cidada.
nia pelo Rel'!-tór, Senador Roberto Freire.
Em vé'rdade, o Poder Judiciário tem declarado
o entendimento de que o sigilo bancário, Melado
comc(é pelo art s• da Constituição, é um direito individual que foi levado à condição de cláusula pétrea
e, como cláusula pétrea, inserido na Constituição,
mesmo - e até por que - houve recepção constitu-
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cional. Uma lei ordinária não tem o poder de revogar
essa disposição e nem mesmo a própria Constituição, já que se trata de uma cláusula pétrea.
O parecer do eminente Relator Roberto Freire
chega ao ponto, inclusive, de transcrever um voto do
eminente Ministro Relator Carlos Velloso, da Petição
(Questão de Ordem) n• 5.775/170, do Supremo Tribunal Federal, que diz:
·o sigilo bancário protege interesses
privados. É ele espécie de direito à privacidade, inerente à personalidade das pessoas
e que a Constituição consagra (CF, art 52,
X), além de atender a uma finalidade de ordem pública, ·sistema "de proteção do sistema de crédito."
Por essa razão, Sr. Presidente, manifesto 0,.
meu apoio parcial à propositura, fazendo restriçõés
de ordem constitucional ao art. 2•, a despéito da
emenda apresentada pelo Senador Gersôn éamata,
que substitui a redação para autorizár que, no ato de
posse, fosse assinado documento em que o empossado abriria mão do direito· constitucional do ·sigilo
bancário.
Louvo a medida, mas entendo que só através
de reforma con!itifÚcional ela poderia ser modifiCada,
porque a Lej., rí• 4.595, foi recepcionada pela Constituição comistatus de lei complementar.
Pot essa razão, a Bancada do PMDB coloca a
qu~o aberta pam a votação da matéria.
./ o SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Conéedo a paJavm à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pam
discutir. Sem revisão da omdom.)- Sr. Presidente,
Sr"s e srs. Senadores, estou acompanhando essa
discussão e acredito que ela reflete a polêmica estabelecida, suscitada, por ocasião da ciscussão na Comissão e se repete, evidentemente, neste plenário,
Mas, em primeiro lugar, gostaria de chamar a
atenção pam essa iniciativa do Senador Pedro Simon, que deve merecer não só a atenção dos colegas, mas o apoio e o voto, porque é uma iniciativa
que garante a transparência.
o art. 1• do texto final aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania determina que
a Receita Fedem! realizará, anualmente, a revisão
plena e compamtiva das Declarações do Imposto
sobre a Renda e dos sinais exteriores de riquezas
dos detentores de mandato eletivo, nas esferas da
União, dos Estados e dos Municípios.
O § 1• desse artigo, estende a revisão aos Ministros, Secretários estaduais, presidentes e diretores de autarquias, empresas públicas, sociedade de
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economia mista e fundações. O art. 2°, obriga os
ocupantes dos cargos e funções citados a assinarem, no ato da posse, documentos abrindo mão do
sigilo bancário. Nos termos do exposto, a quebra do
sigilo bancário passa a ser uma iniciativa do administrador público, resguardada sua opção de declinar dessa possibilidade.
O art. 3° permite a solicitação do resultado da
revisão anual, acompanhado de relatório explicativo
por parte de qualquer membro do Congresso Nacional, desde que aprovado pela Mesa Diretora da
Casa ou pela maioria simples dos membros da comissão parlamentar de inquérito a que pertencer o
parlamentar.
Essa prenrogativa garante a transparência exigida pela sociedade aos ocupantes de cargos, funções públicas e mandatos eletivos. Mais ainda:
"Não há qualquer objetivo discriminatório. Faz parte da própria natureza das funções públicas, já que está implfcita a finalidade
do b<3m comum, da satisfação da coletividade, através da gestão de b<3ns e recursos
que pertencem aos cidadãos, respeitados os
valores éticos e morais definidos pela estrutura social. Essa é a distinção fundamental
que justifica uma ação dnerenciada do Estado
no sentido de preservar os valores sociais. •
Poderia estender-me um pouco mais, mas concluo, Sr. Presidente, dizendo que apoiamos o projeto
do Senador Pedro Simon e também as emendas. Uma
delas de autoria Senador Gerson Camata que dispõe:

•as ocupantes de cargos e funções a
que se refere o artigo anterior assinarão, no
ato de sua posse, o documento abrindo mão
do direito constitucional do sigilo bancário."
Não é possfvel - usando a palavra da moda "flexibilizar" mais do que isso.
Portanto, oferecemos nosso apoio à iniciativa
do Senador Pedro Simon e o nosso voto será favorável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Concedo a palavra ao Senador Rob<3rto Requião para
discutir a matéria
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, é
evidente que votarei favoravelmente ao b<3lo projeto
do Senador Pedro Simon. Projeto lib<3rtário, maneira
objetiva de resgatar a credibilidade do Congresso
Nacional. Nada mais elegante e limpo que o Senado
tomar a iniciativa de abrir mão do sigilo bancário
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para todos os mandatos eletivos do País, inclusive
os nossos.
Restaria uma preocupação, que é a do mau
uso por parte da Receita Federal dessa liooralidade
estabelecida no Projeto. Mas, para isso, teríamos no
prosseguimento o aperfeiçoamento da legislação
pertinente.
De nada vale falarmos no resgate da imagem
do Senado no momento em que talvez possamos
negar o apoio necessário para que o Projeto do Senador Pedro Simon prossiga. Muito inteligente também a Emenda do Senador Gerson Camata, que
corrige uma ilegalidade do art. 2".
O meu voto declarado no infcio será claro e
preciso a favor do Projeto da queda do sigilo bancário dos detentores de mandato no Pars. É o primeiro
passo para que, progressivamente, esse tal sigilo
bancário seja varrido da República.
Hoje, pela manhã, perdi uma boa parte do meu
tempo escutando o Presidente do Banco do Brasil, o
Sr. Paulo César Ximenes, em um depoimento sigiloso escondido no sigilo bancário. Enquanto esse tal
sigilo não for afastado das investigações públicas,
teremos grandes difiCUldades de avançar no processo de moralização do Pars, que se iniciou ou que
teve um marco importante e interessante com o
afastamento do Presidente Collor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con·
cedo a palavra ao Senador Pedro Simon, último orador inscrito para discutir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, eu faria
um apelo a esta Casa e, particularmente, ao Lfder
do PFL: vamos votar favoravelmente a este Projeto.
Até porque se votarmos favoravelmente, o Projeto vai para a Câmara, onde deve permanecer por
~~ um ou dois anos para ser discutido, alterado e, então, retomar a esta Casa. Então, por que esta Casa
vai assumir a responsabilidade de ser contra a quebrado seu sigilo bancário? Por que vamos assumir
essa responsabilidade e sofrermos esse desgaste?
Todos nós sabemos que este Projeto vai tramitar anos na Câmara dos Deputados e que, caso o
aprovem- nós sabemos que a Câmara dos Deputados tem por costume não aprovar projeto do Senado, principalmente dessa natureza-, vão aprovar outro projeto igual a este para terem a palavra final.
Tem razão o Senador José Fogaça de que devemos
torcer para que o aprovem, mas o que estou argumentando é que o Senador que votar contra sofrerá
um desgaste desnecessário.
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O que estou propondo, nesta hora em que o
Brasil inteiro olha para nós, é que tenhamos a coragem de tomar uma atitude, que não é uma grande
atitude, porque a lei hoje já determina que a Receita
tem obrigação de fiscalizar aqueles que têm sinais
de riqueza aparente. O que queremos é transformar
isso em rotina; nós, parlamentares, dando o exemplo de que não temos o que esconder. Vamos estabelecer uma diferença: nós queremos dizer que estamos aqui na luta do dia-a-<fia e nossa vida está
aberta. Que os jornais parem com essa história - O
Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, Folha de S.
Paulo ou outros - de brigar um dia com o Senador
Jader Barbalho; no outro, com o Senador Pedro Simon, e depois seja com quem for.
E de repente o Senado rejeitar esse projeto ...
Sr. Presidente, parece-me algo que deveria ser
obrigatório. Só vamos moralizar este Pafs começando por cima. Se não o moralizarmos começando por
cima, nunca vamos moralizar. E o que significa começar por cima? É começar por nós. Já demos alguns exemplos diffceis.
Eu acho que Senador ganha poUco, eu acho
que vivemos mal e acho que temos milhares de problemas, mas é diffcil explicar isso ao cidadão que
ganha R$100 de salário mfnimo por mês. É diffcil explicar a 30 milhões de brasileiros que passam fome,
pelos quais nada fizemos - citem-me um projeto feito por nós em favor dessa gente-, que nós ganhamos pouco. Nosso Pafs é vice-<:ampeão em conupção. Manchetes do mundo inteiro atestam isso.
Temos que iniciar a moralização deste Pafs.
· Vamos começar com Fernando Henrique, o Presidente da República; vamos começar com a Igreja
Católica; vamos começar com os banqueiros? Vamos começar por nós mesmos. Nós, parlamentares,
para nos dar o direito de poder, depois, olhar para
os outros.
Faço um apelo, Sr. Presidente, à ética, ao espírito público, ao espfrito moral, para que votem a fa·
vor deste Projeto. Mas também faço um apelo .àqueles que não estãe:.pensando nesse aspecto, mas
àqueles que têm lógica, que são pragmáticos na maneira de agir e de votar: votem favoravelmente a
este Projeto, que vai para a Câmara, vai ficar lá, não
voita; se voitar, será outro. E caso aprovem este
mesmo Projeto, por milagre - porque desde que estou nesta Casa, nunca vi um projeto nosso, dessa
profundidade, votado pelo Senado inicialmente, retomar ao Senado - pelo menos deixem para rejeitálo quando voltar. Não impeçam sua tramitação, porque isso deixará o Senado mal. Demonstrará que
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estamos com medo, assustados, apavorados, devemos confiar pelo menos no patriotismo da Câmara.
Vamos votar a favor desse projeto. É um apelo que
faço em nome do bom senso, numa hora em que o
desgaste é grande. Não quero falar mais nada; entretanto, estão dizendo que vão requerer a votação
nominal.
É uma pena que eu não tenha conseguido influenciar meus colegas para o alcance e a profundidade desse projeto, numa hora em que as manchetes são cruéis com relação à credibilidade da coisa
pública neste Pafs, numa hora em que se fala em fujimorização e em não sei mais o quê, porque a democracia não vale a pena, porque o Congresso Nacional é uma instituição que dá despesa e não traz
vantagens.
· Sr. Presidente, para começar, vamos dar um
passo. Não dar um passo para a frente é ruim, mas
não é uma desgraça. Tendo em vista a situação em
que as· coisas ficaram, agora não temos opção. Ou
damos um passo para a frente, votando a favor desse projeto, ou damos um passo para trás, um passo
de recuo, dizendo que· o-Senado Federal não· quer a·
fiscalização, não quer a quebra do sigilo, não (Juer
que se apurem as suas contas.
Faço um apelo aos que têm ideal e aos que
são pragmáticos: vamos votar a favor desse projeto.
O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) - Encerrada a discussão.
Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira para encaminhar a votação.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPB-MA. Para
. encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, quero confessar a V. Ex" e aos meus pares que, de infcio, quando vi o projeto do nobre Senador Pedro Simon, me incfinei a votar a favor.
Já hoje, no encaminhamento da votação, o Senador Pedro Simon declarou textualmente: Nós vamos aprovar, mas a Câmara vai derrotar. Nós ficamos bem e eles ficam mal. Eu não tenho ninguém
na Câmara e creio que não é essa a postura que
deve adotar uma das Casas do Congresso. Aprovar
uma matéria para deixar a outra Casa do Congresso
mal perante a opinião pública, não! E mais, se formos entrar no exame do projeto, nós parlamentares
e aqueles que administram a coisa pública vamos
ter que fazer duas declarações de renda por ano,
porque será necessária urna declaração no meio do
ano para a Receita poder acompanhar as contas de
cada um. Ora, se uma declaração por ano - para
quem a faz corretamente e não a entrega para um
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contador; esteja certa ou errada - já é uma loucura,
imaginem duas!
Quero dizer ao nobre Senador Pedro Simon
que fui v~ima de calúnia por parte de uma revista e
a Receita Federal pediu os meus documentos dos
últimos 5 anos.· A Receita pediu tudo. Tive de juntar
463 documentos numerados e rubricados. Poucas
pessoas físicas têm 463 documentos juntos.
Para fazer a minha declaração de bens e rendimentos deste ano, estou trabalhando há 4 ou 5 dias.
Imaginem isso de 6 em 6 meses! Se isso resolvesse, se isso pudesse satisfazer o desejo do meu querido l!JTligo Senador Pedro Simon, seria ótimo. Agora, aprovar aqui uma matéria, Sr. Presidente, para
deixar mal a Câmara dos Deputados, não será com
o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy} - Concedo a palavra ao Senador Gerson Camata para encaminhar.
V. Ex" é o último orador inscrito.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} - Sr.
·-Presidente; Sr"s e· Srs. Senadores, no presente projeto, de autoria do Senador Pedro Simon, há uma
emenda minha, que foi aceita pelo Relator, Senador
Roberto Freire. Eu a apresentei exatamente para tornar constitucional o projeto do Senador Pedro Simon.
Como economista é muito dHfcil para mim entender o linguajar, as posições e as leituras que os
advogados fazem.
Na legislatura passada, apresentei um projeto
exatamente igual ao do Senador Pedro Simon, só
que o meu projeto incluía a abertura do sigilo bancário e a revisão das declarações de renda de todos os ministros das cortes superiores, de todos
os governadores dos Estados, de todos os juízes,
de todos os promotores do Brasil e de todos os
brasileiros no nível federal, estadual e municipal
que exercessem qualquer cargo comissionado - cargo de confiança.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania considerou 'o·· meu projeto inconstitucional e o
mandou para o'Arquivo.
O Senador Pedro Simon apresenta projeto
igual, só que exclui os desembargadores; os juízes,
os membros das Cortes superiores, os vereadores,
os governadores, e é constitucional.
. Pedirei que doravante seja o Senador Roberto
Freire relator de todos os projetos que eu apresentar, porque, dessa forma, todos serão constitucionais; não correrei mais o risco de apresentar projetes inconstitucior>"'~

Por que, no meu entender, se
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8. rriinha enienda

fosse artigo único tomaria constitucional o projeto?
Nenhum cidadão pode ser tratado discriminatoriamente perante a lei, conforme o parecer anterior da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Um
cidadão, porque é senador, deputado, prefeito ou
ministro, não pode ser submetido a um tratamento
diferenciado e desigual perante a lei. Baseada nisso,
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
mandou para o Arquivo o meu projeto.
No entanto, a minha emenda diz o seguinte:

Os ocupantes de cargos ou funções a
que se refere o artigo anterior assinarão, no
ato de sua posse, documento, abrindo mão
do direito constitucional do sigilo bancário.
Ora, o cidadão não pode ser discriminado, não
pode ser tomado desigual perante a Constituição, mas
pode abrir mão do direito constitucional que tem.
Então, apenas esse artigo faria com que todo o
projeto fosse tomado constitucional, segundo o pa·
recer anterior da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania
Entretanto, passados alguns meses, a própria
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
havia negado constitucionalidade ao meu projeto,
que considero até hoje mais amplo, abrangente, torna agora constitucional este projeto.
De modo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; que acredito que só a minha emenda, se fosse
um projeto com artigo único, acabaria com toda esta
discussão. Todo indivíduo que fosse tomar posse
como juiz, como desembargador, como promotor,
como vereador, qualquer cargo comissionado federal, estadual, municipal, no ato da sua posse, abriria
mão de seu sigilo bancário. Isso seria constitucional.
Entretanto, penso que o meu artigo que constitucionaliza o projeto vai fazer com que se tome inconstitucional quando discrimina, no art. 1•, noz> e
nos outros, alguns mandatos eletivos e discrimina,
por exemplo, alguns ocupantes de funções comissionadas.
Voto a favor do projeto, mas tenho ainda dentro de mim as dúvidas da constitucionalidade levantadas no pareoer anterior da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o meu projeto.
Não posso admitir que, excluídos os ministros
das cortes superiores, excluídos os vereadores, só
por isso ele tenha se tomado constitucional.
Creio que houve uma apreciação um pouco
mais aberta, mais flexível da Comissão de Constitui--,..;to .. Ju("•: .......... r;ri.:::arl;::!-..i~ ,.,~r~ .,ue o projeto, de in-
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constituclonal quando mais abrangente, mais fechado se tomasse constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Con·
tinua o encaminhamento da matéria (Pausa.)
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Ar·
ruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Para encaminhar a votação.) • Sr. Presidente, Sr"s e
.Srs. Senadores, antes do pronunciamento do Senador Gerson Camata, eu já trocava idéias com outros
Senadores sobre o seguinte ponto: conceitualmente,
Senador Pedro Simon, parece-me que o projeto de
V. Ex", a princípio, toma a vida pública brasileira
mais clara e mais transparente. Pessoalmente, sob
o ponto de vista conceituai, inclino-me a ser favorável a esse projeto. Mas não entendi exatamente as
razões que faziam com que esse projeto não fosse
amplo. Se vamos, em determinado instante, fazer
com que cidadãos ocupantes de cargos públicos no
Legislativo e no Executivo tenham deterinínado Ira·
tamento, não vejo como nem por que excluir desse
tratamento o Poder Judiciário.
Com as considerações do Senador Gerson Camata, minhas dúvidas são retiradas. Penso como S.
Ex". Penso que o Senado Federal • esta é uma opi·
nião pessoal • deveria analisar os dois projetas com
o mesmo tratamento.
O que me resta, como alternativa regimental••• ·
o Sr. Bernardo Cabral • Sobre a emenda do
Senador Gerson Camata?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Tenho dúvida sobre o caráter da constitucionalidade - ainda
sobre a emenda do Senador Gerson Camata ·, porque a assunção de cargo público estaria obrigatoria·
mente vinculada à ação. Entendo assim em termos
conceituais positivos, mas em termos constitucionais, tenho dúvida. O que me resta é apresentar um
requerimento à Mesa, com o objetivo de que este
projeto volte à Comissão para ser analisado juntamente com o do 'Senador Gerson Camata, que •
quem sabe • podérá ser retirado do Arquivo. Se devemos fazer alguma coisa, vamos fazer para todos.
Porque não?

na mesma linha de V. Ex"; apenas, segundo o relato
que S. Ex" acaba de fazer, o projeto dele, se incorporada a emenda, além de eliminar a inconstitucionalidade, resolve outra questão, que é não fazer
para um Poder e não fazer para outro. Quer dizer,
ou fazemos para todos os Poderes, ou não fazemos
para nenhum deles. Esse parece-me um tratamento
igualitário e, portanto, mais razoável.
Então, se regimentalmente a Mesa me permite,
apresento um requerimento para que os dois projetas voltem à Comissão e sejam analisados conjuntamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A
Mesa aguarda o requerimento de V. Ex"
A SRA. BENEDITA DA SILVA· Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex", nobre Senadora Benedita
da Silva.
A· SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para
uma questão de ordem. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, o projeto em debate é de iniciativa do
Senador Pedro Simon e recebeu emendas. As
emendas, se 'aprovadas por nós, poderão alterar o
projeto ou não. Quanto a agregar o projeto do Senador Gerson Camata, parece-me que não convém fazer isso, porquanto ele está arquivado.
Então, gostaria que a Mesa me prestasse um
esclarecimento com relação ao Regimento e à iniciativa de apresentação de agregação desses projetas.
O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) • O
Senador Gerson Camata usou da palavra para encaminhar a votação. Não fez requerimento de tramitação conjunta.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercl'cio, Senador Ney Suassuna.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 370, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 315, combinado com a alí·
quota b do art. 279 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado
n• 63, de 1995, a fim de que seja encaminhado ao
reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Na minha opinião, não há como dar exclusividade a qualquer um dos Poderes.

José Roberto Arruda

Senador Pedro Simon, tenho a impressão de
que isso não altera conceitualmente a proposta de
V. Ex". Penso que o Senador Gerson Camata, no
que ãJZ respeito à idéia conceituai, está exatamente

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplicy) • A
Mesa considera como justificação do requerimento
ora lido o encaminhamento há pouco feito pelo Senador José Roberto Arruda
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Em votação o requerimento de reexarne da
matéria
Para encaminhar a votação do requerimento,
por cinco minutos, concedo a palavra ao Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Eu gostaria de dizer a
V. Ex' que voto favoravelmente ao requerimento, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O Senador Osrnar Dias também havia pedido a palavra.
Concedo a palavra a S. Ex'
O SR; OSMAR DIAS ( PR. Para encaminhar a
.. votáção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
serei breve . .-Quero, primeiramente, declarar apoio a
mais um projeto do Senador Pedro Simon e depois
fazer aqui a minha indagação: por que em casos
como esses se dá tanta importância à Constituição e
quando se vota a CPI dos Bancos a Constituição
não vale nada?
Esta a indagação que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - 0 .
Senador Pedro Simon tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, voto a favor do adiamento, até porque penso que é importante a refleXão sobre essa matéria
Não tenho nenhuma dúvida disso.
Quero dizer-lhe, ilustre Senador José Roberto
Arruda, que tenho ouvido seus pronunciamentos
"aqui e na televisão. V. Ex' tem-me impressionado
pela competência e pelo brilhantismo com que expõe suas idéias. Perdoe-me pelo que vou dizer: V.
Ex' está começando a vida aqui nci Senado. O que
tem o meu projeto de diferente do projeto do Senador Gerson Camata é que o meu projeto é feito no
sentido de ter mais chance de passar, porque nós,
parlamentares, é que estamos abrindo mão do nosso sigilo.

É muito simples para mim, Pedro Simon, dizer:
eu queria votar, mas o meu prefeito não quer, meu
deputado estadual não quer, o juiz de direito não
quer, o Tribunal de . Justiça, o Supremo etc.
O exemplo: estamos dando nós: nós estamos
votando a nossa parte, estamos dando o primeiro
passo; o segundo será dado pelos vereadores e pelos prefeitos. Os tribunais virão depois. Para iniciar
um gesto como esse, nós temos de dar o exemplo.
Nós, pariamentares, estamos dizendo que abrimos
mão do sigilo e queremos ver nossas contas abertas.
Pergunta V. Ex' por que somente nós e por
que não também o Supremo e os tribunais e também o Executivo e o Judiciário?
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V. Ex" tem toda razão. Não pense que sou tão

bobo que não entenda que V. Ex" tem razão. Eu lhe
respondo: esse gesto é o que vai aparecer. O Congresso Nacional vai mostrar que ele está abrindo
mão do seu sigilo bancário. Se o Supremo depois
disser que é inconstitucional, é problema dele. Estamos abrindo mão do nosso sigilo. Depois vamos discutir o problema dos tribunais, dos vereadores, dos
prefeitos, até - repito - para que o Pedro Simon não
venha aqui dizer que ia votar a favor, mas que o seu
deputado estadual, o seu prefeito, o seu amigo do
. Tribunal . ou do Supremo não querem que ele vote a
favor. Não· temos nenhum argumento desses. Vamos votar. O que nos impede de votar?
Com todo carinho, diz o Senador Osmar Dias
que se trata de ato inconstitucional. Estamos preocupados em aprovar um ato que é inconstitucional.
Ora, mas o Supremo, toda hora está julgando atos
inconstitucionais. Será que é uma vergonha• para o
Congrésso Nacional se o Supremo disser que praticando um ato inconstitucional ao abrimos mão do
nosso sigilo? E se o Supremo derrubar o projeto?
Deixa o Supremo derrubar. Vamos cometer o absurdo de um ato inconstitucional. E o Supremo vai dizer
que cometemos um absurdo, que praticamos um ato
inconstitucional e que vão derrubá-lo. Que o derrube
o Supremo! Não precisa o Senado, nesse caso, ter
tanta preocupação com o cumprimento da Constituição e o zelo por ela.
Concordo com o adiamento.
O SR. ROBERTO REQUJÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. ROBERTO REQUJÃO (PMDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Senado já votou um projeto de autoria do Senador
Pedro Simon, com substitutivo meu, extraordinariamente mais amplo do que este que ora está em votação. Já foi votado e já se encontra na Câmara projeto que quebra o sigilo bancário de todos os agentes públicos, mesmo os não remunerados.
Já fizemos o mais e agora, não sei por que, estamos recuando diante do menos. Além disso, Sr.
Presidente, a apensação de um projeto arquivado a
esse projeto de lei do Senador Pedro Simon é absolutamente impossfvel e sequer deveria ser considerada pela Mesa, pois o projeto está arquivado. Portanto, não existe. Não sei por que fugir da votação
deste projeto de objetivos limitados, quando um projeto, com objetivos mais amplos, que quebra o sigilo
bancário de todos os agentes públicos, já foi votado
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pelo Senado Federal e encontra-se na Câmara Federal para deliberação.
A minha questão de ordem tem esta natureza:
a Mesa não pode acenar uma proposta para apensar o que não é apensável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Senador Roberto Requião, a Mesa não procedeu assim, porque o Senador Gerson Camata apenas encaminhou a votação, sem fazer requerimento. S. Ex"
apenas fez: uma argumentação.
Em votação o requerimento do Senador José
Roberto Arruda.
O SR. ROBERTO REQUIÃO -O que estamos
votando então, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O
requerimento do pedido de reexame da matéria
pelaCCJ.
O SR. ROBERTO REQUIÃO • Isso é embargo
de gaveta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Adiamento de votação do Projeto de Lei do Senado n•
63, de 1995, a fim de que seja reexaminado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Apenas isso.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) ·Antes
de passar ao item 2, gostaria de informar que, hoje
pela manhã, uma oomissão de pa~amentares, preocupada com os fatos que ocorreram no Pará, em audiência junto ao Presidente José Samey, pediu que
houvesse o empenho da Presidência do Senado e
do Congresso Nacional no sentido de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso receba líderes
partidários, bem como a ooordenação do Movimento
dos Sem-Terra.
O Dr. Lucena Dantas informou há pouco ao
Presidente José Samey e a mim próprio que a audiência foi marcada para amanhã às 17 horas e 30
minutos. Gostaria de registrar a solicttação da coordenação do Movimento dos Sem-Terra, João Pedro
Stedile, sobre esse pedido de audiência ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e agradecer a
atenção do Presidente José Samey, que se empenhou neste assunto.
Como tenho que me ausentar de pronto para
estar junto à representação do Senado que vai ao
Pará, peço licença para ser substituído pelo Presidente tttular.
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O Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. OSMAR DIAS • Sr. Presidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concederei a palavra a V. Ex• logo em seguida.
Quero comunicar a Casa que, por designação
dos lideres, fica constituída a seguinte comissão, na
forma como foi aprovado pelo requerimento apresentado ao Plenário, para ir ao Estado do Pará, a
fim de colher informações sobre os lamentáveis
acontecimentos que tiveram lugar naquele Estado:
Senadores Sebastião Rocha, Ademir Andrade, Totó
Cavalcante, Eduardo Suplicy e Coutinho Jorge.
Tem a palavra o Senador Osmar dias, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (-PR. Pela ordem. Sem
revisãq do orador.) - Sr. Presidente, confomie é do
oonhecimento d~ta Casa, encaminhei ao Tribunal
de Contas da União um requerimento solicitando diligências em relação ao Banespa. A Comissão de Assuntos Econômicos designou os Senadores Pedro
Simon e Eduardo Suplicy para conversarem ~m o
Ministro Humberto Souto a respetto dessas diligências, em função da urgência que requer o caso.
E aquele Ministro solicitou que eu especificasse quais diligências pretendia com meu .requerimento. Rz isso através de um ofício que encaminhei diretamente ao Ministro Humberto Souto, especificando as três diligências que pretendo obter:
1° - Análise dos balanços contábeis para verificar a performance financeira da instttuição;
2" - Confronto dos ativos e passivos da mesma, para apurar a capacidade de honrar seus compromissos;
3' - Análise da carteira de Empréstimos e fnãoes
de inacimplência, para determinar a gestão de risco.
No entanto, ontem à tarde, Sr. Presidente, recebi um telefonema do Ministro Humberto Souto, di·
zendo que não receberia o ofício de forma oficial, já
que a Mesa do Senado é quem deve encaminhar
um offcio, especificando quais diligências pretendo
obter.
Roo em dúvida, Sr. Presidente, porque, como
autor do requerimento, evidentemente sou eu quem
deve especificar as diligências. Entretanto, se for necessário, encaminho à Presidência da Mesa quais
são as diligências, para que a mesma encaminhe ao
Ministro Humberto Souto, porque o que pretendo é
obter resposta ao requerimento aprovado pela CAE
e encaminhado pela Mesa do Senado.
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É este o esclarecimento que gostaria de obter
da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
infonna a V. Ex' que também acaba de receber expediente do Ministro Humberto Souto nesse mesmo
sentido, e o está encaminhando a V. Ex', pedindo
que colabore, explicitando quais os pontos que deseja sejam esclarecidos.
O SR. OSMAR DIAS -Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
peço a palavra como lfder. Aliás, eu estava inscrito,
porque já havia pedido ao Presidente que ocupava
anteriormente a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador
Valmir Campelo, como temos o último Hem da Ordem do Dia e V. Ex' está inscrito para falar após a
Ordem do Dia, vamos concluir e, em seguida, V. Ex'
usará da palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constüuição n• 61, de
1995 (n• 182194, na Câmara dos Deputados), que permite a admissão de professores, técnic'ls e cientistas estrangeiros pelas
universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa cientffica e
tecnológica, tendo
Parecer favorável, sob n• 5, de 1996,
da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Primeiro dia de discussão)
Em discussão a proposta de emenda à Constituição, em segundo turno. (Pausa)
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra o Senador Hugo Napoleão.
V. Ex' dispõe de 10 minutos.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
presente Proposta de Emenda à Constituição n• 61,
originária da Câmara dos Deputados, visa alterar o
arl. 207 da Constituição Federal, em seus§§ 1• e 2",
para os seguintes respectivos objetivos:
§ 1• - É facultada às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei;
§ 2" - O disposto neste artigo aplica-se
às instüuições de pesquisa cientifica e tecnológica.
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Apresentei, de minha parte, emenda que visava a dar a seguinte redação aos dois parágrafos:
§ 1° - É facultada às universidades e
instituições de pesquisa científica e tecnológica públicas a admissão de professores,
cientistas e técnicos estrangeiros, na fonna
da lei;
§ 22 - A lei poderá estender prerrogativas da autonomia universitária às instituições que comprovem alta qualificação para o
ensino superior ou para a pesquisa científica
e tecnológica, com base em avaliação pro-cedida pelo Poder Público.
A minha emenda, Sr. Presidente, votada, foi
derrotada em Plenário. Eu não me encontrava presente em Brasma naquela ocasião, por motivo de
extrema força maior. Mas gostaria, de qualquer maneira, de dizer que, não obstante haja necessidade
de contratação de professores e cientistas estrangeiros até para cumprir acordos recíprocos entre as instituições mencionadas, eu faria de novo as seguintes
ressalvas, que deixaria à consideração de meus Pares para os próximos dias de discussão da matéria
e, finalmente, para a sua votação em primeiro e segundo turnos, a. saber: o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é típico das
universidades, e todos nós sabemos que são exalamente essas as três ações em que as nossas instituições de ensino superior atuam. Ocorre que são
precípuas das universidades. Não é admissivel que
esse princípio seja cobrado das instituições de pesquisa, ainda que algumas delas também se dediquem ao ensino. Há instituições de pesquisa múltiplas pelo Pafs afora, mas que se dedicam só à pesquisa, e agora nós vamos abrigá-las, também, a se
dedicar ao ensino e à extensão, fazendo com que
seja enfraquecida a função pesquisa quando ela, na
maioria das vezes, se dedica exatamente à pesquisa. Obviamente, isso seria prejudicial à capacidade
de pesquisa.
Os institutos de pesquisa, por outro lado, Srs.
Senadores, também não devem ser contemplados
indiscriminadamente com a autonomia didática. A liberdade cientffica é fundamental para o seu bom
funcionamento. Contudo, seria uma grande aventura
permitir que, como as universidades, qualquer instituição de pesquisá, mesmo sem tradição no ensino,
pudesse ter a liberdade até de criar cursos regulares
de educação superior.
Estou pinçando, escolhendo trechos da justificação que redigi por ocasião da apresentação da
minha emenda. Essa é uma das características das
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instituições que recebem autmização do Poder Público, como o são as instituições de ensino superior
federal, estadual, municipal, de convicção religiosa ou
outra qualquer, particular ou privada Essa é uma atribuição constitucional dedicada às universidades e
não poderíamos, de um momento para outro, dizer que
essas instituições teriam autonomia didática e financeira
Por que não permitir que o Poder Público avalie previamente as instituições de pesqui~ com o
propósito de estabelecer o grau de autonomia adequado às diferentes entidades?
Diferentemente das universidades, os institutos
de pesquisa não são especificamente credenciados
pelo Poder Público para desenvolver as suas atiVidades. Para se tomar uma universidade, é preciso
passar por um complicado processo de autorização
e credenciamento. Periodicamente, ainda, as instituições universitárias passam por um processo de avaliação para o seu recredenciamento. Portanto, o titu. lo de universidade já pressupõe uma avaliação específoca do Poder Público.
Entendo, pois, Sr. Presidente, que nada impe. diria que a lei viesse determinar quais seriam aquelas instituições de pesquisa abrangidas pela emenda
constitucional. Alguns chegaram, à época, a argumentar comigo: Mas, Senador, se formos ainda
aguardar a votação de uma lei, esse processo será
demorado. Estamos precisando contratar professores universitários e cientistas estrangeiros, e a Constituição nos prolbe. U!Tl!l lei irá atrapalhar o andamento do processo. Ora, esse argumento não cabe,
porque a proposta de emenda à Constituição também estabelece claramente que a contratação dependerá de lei específica.
Se achavam que o processo seria atrasado em
função da necessidade de uma lei, já o será de qualquer maneira, porque haverá necessidade de lei
posterior para regulamentar a matéria.
Sr. Presidente, apresentei essa emenda em sã
consciência. Como sabe V. Ex", tramitei pelo Ministério da Educação, do qual fui titular durante o seu
Governo. Dediquei-me a essa matéria, bem como a
todas aquelas que enitolvem a questão da Educação
em nosso País.
·
· ·
Temo pelo destino dessa emenda, se o Congresso Nacional vier a aprová-la e a promulgá-ta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, a dsn '5São
da matéria prosseguirá na próxima sessão deliberaliva.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia
Passa-se à apreciação do Requerimento n•
368, de 1996, lido no Expediente, de autoria do Senador Sebastião Rocha e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo concedido aos oradores da
Hora do Expediente da sessão deliberativa ordinária
do próximo dia 23 seja destinado a homenagear o
Dia do lndio.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V.
Ex" a palavra
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, meu Partido entregou na Secretaria
da Casa uma questão de ordem por escrito, até porque não teríamos a solução apenas numa pergunta
A razão da questão de ordem é porque o Partido dirigiu-se à Mesa em 9 de fevereiro, retirando um
Senador de uma comissão.
No dia 28, encaminhei, a tftulo de subsídio,
quadro comparativo da proporcionalidade partidária
das sessões legislativas referentes a 1995/1996,
porque o Regimento determina que a cada sessão
legislativa seja feita nova avaliação.
Em 13 de março, encaminhei correspondência,
indicando os membros para integrarem todas as comissões permanentes desta Casa, conforme entendimento pessoal mantido entre meu Gabinete e a
Secretaria-Geral da Mesa, visando oferecer facilidade operacional ao procedimento burocrático.
Em 1996, nesta sessão legislativa, ainda não
houve, por parte dos Lideres, a fixação da representação numérica dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões permanentes (art. 79 do
Regimento Interno), e a Bancada do PPB foi acrescida de mais um membro, Senador Totó Cavalcante,
ficando assim representada por seis Senadores, alterando significatiVamente a proporcionalidade partidária no que diz respeito à composição das comissões permanentes.
Assim, requeiro a esta Presidência que se pronuncie a respeito da seguinte questão:
Em razão da nova proporcionalidade partidária,
ainda não estabelecida, como o Partido Progressista
Brasileiro - PPB, no Senado Federal, atualmente
com 6 Senadores, ficará representado em cada co-
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missão pennanente da Casa; e qual é a distribuição
numérica aluai dessas comissões pennanentes?
Precisamos conferir por que não houve modificação
em nenhuma comissão, apesar das modificações
existentes nas Bancadas do Senado Federal.
Era essa a questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
recebe a questão de ordem do Senador Epitacio Cafeteira como uma consulta. Nesse sentido, vai mandar ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, uma vez que o art 81, § 1°, diz que •a
substituição de membro da comissão que se desligar do partido ao qual pertence o lugar na Comissão
não alterará, até o encerramento da sessão legislativa respectiva, a proporcionalidade anterionnente estabelecida.
Nesse sentido, nós recebemos a questão de
ordem como uma consulta e mandaremos à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para interpretar esse parágrafo do Regimento.
O SR- EPrTACIO CAFETEIRA- Agradeço, Sr.
Presidente. No entanto, V. Ex" vai verificar que não
foi modifiCado o quadro, de uma sessão legislativa
para outra O que existe hoje é exatamente o mesmo de 1995. Por isso foi fonnulada a questão de ordem, solicitando a relação da distribuição das vagas,
para confirmar que estou certo.
A questão de ordem é muito menos do Senador Epitacio Cafeteira e muito mais da Uderança do
Partido Progressista Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Valmir Campelo, como Lfder.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Lfder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos assistido, desde terça-feira passada, a movimentação do funcionalismo público em defesa de
um reajuste salarial.
A movimentação, na minha maneira de ver,
ainda não pode ser classifiCada como greve, pois a
adesão está aquém da expectativa dos dirigentes
, .
sindicais.
Entretanto, ·Sr. Presidente, não se pode negar
que as passeatas levadas a efeito nesses dois dias
e as paralisações esparsas em diversas repartições,
já começaram a provocar transtornos, principalmente aqui na Gapital Federal.
Leio nos jornais de hoje que a Receita Federal
possivelmente prorrogará o prazo para entrega das
declarações de renda.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo Federal se mantém intransigente na sua deci-
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são de não conceder reajuste salarial aos servidores
públicos. É inegável, no entanto, que a categoria
tem razão ao afinnar que houve perdas que se acumularam nos últimos anos.
No meu ponto de vista, essa queda de braço é
prejudicial ao País, porque a tendência desse movimento grevista é crescer, provocando paralisações
em setores que podem comprometer a atuação do
Governo.
Portanto, Sr. Presidente, nesse rápido registro,
quero defender aqui o entendimento. O Governo
precisa dialogar e analisar as reivindicações dos servidores.
Sou pela negociação.
O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador ·Júlio Campos, para uma comunicação inadiável, por 5 minutos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, foi publicado
no Diário de Culabá a seguinte matéria:
"Rondonópolis virou, segunda-feira última, uma das mais importantes páginas de
sua história política, quando, às 7h30min,
deixou de bater o coração de Daniel Martins
de Moura, o primeiro prefeito eleito daquele
município.
Vencido pelo tempo, aos 90 anos, lúcido, mas debilitado, partiu Daniel Moura, deixando um legado que deve servir de norte
para a classe política rondonopolitana.
Despojado de vaidades pessoais, o
ex-prefeito partiu pobre de bens materiais
e se mantinha com uma modesta pensão.
Sua passagem pela vida pública foi marcada pela honestidade e probidade, predicados hoje raros nos integrantes dos meios
pglfticos.
Daniel Moura fez o planejamento urbano da área central de Rondonópolis, sem,
no entanto, se beneficiar de terrenos públicos, preferindo doá-los aos pioneiros que se
aventuravam pelo Vale do Rio Vermelho.
Todos os prefeitos que o sucederam o
ouviam sempre que tinham que tomar grandes decisões. ·Daniel Moura tomou-se um
símbolo para a classe polftica rondonopolitana. Sua palavra tinha peso e era acatada
porque representava um ponto de equilfbrio
e de serenidade.
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A partida de Daniel Moura deixa um
vazio muito grande em Rondonópolis. Na
hora em que aquela cidade mais precisava
de seu conselheiro e ex-prefeito para enfrentar o turbilhão político que a espera com
as eleições municipais de outubro, ela perde
seu principal referencial.
É lamentável sob todos os aspectos
quando a sociedade perde um líder regional
do porte de Daniel Moura.•
Homem fundador do extinto Partido Social Democrático - PSD, ao lado de Rlinto Müller, de Ponce
de Arruda, de Manoel Pinheiro, de Lutero Lopes, de
Zanete Cardinal, de Afro Stefanini e de tantos líderes polfticos, pontificou Daniel Moura como um dos
baluartes da política mato-grossense. Posteriormente, filiou-se à antiga Aliança Renovadora Nacional,
da qual V. Ex" foi Presidente. Daniel Moura deixounos legado na sua filiação ao Partido Uberai-PL,
onde pontificava como um dos seus maiores líderes.
"E eSsa. perda se toma ainda mais sentida quande se sabe que esses vazios não
conseguem ser preenchidos pelos políticos
que estão surgindo para a vida píiblica.
Parte o velho Daniel Moura e ficam
seus exemplos. Rondonópolis com isso torna-se triste, mas não perde o encanto e o
senso de desenvoMmento que ganhou no
passado com seus primeiros habitantes,
como o filho adotivo que acaba de perder.
Um vulto como Daniel Moura não morre jamais. Os que ficam perdem seu convívio mas podem desfrutar de seus exemplos.
E Rondonópolis por certo saberá viver essa
nova etapa de sua vida politica trilhando os
ensinamentos de seu primeiro prefeito eleito
- homem de fibra e de valor.
A morte é muito frágil para levar alguém como Daniel Moura. Ela só mata
aqueles que não ficam nos seus exemplos.•
Por isso afinno da tribuna do Senado que Daniel Moura viverá se!lllre no coração do povo de
Rondonópolis e de Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo
a palavra à Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA {PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia
deixar de prestar a minha solidariedade não só aos
nossos Senãdõies do Pará, mas também à famOia
enlutada nesse massacre ocorrido ontem.
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Preocupei-me ao ver o íiltimo jornal na televisão, porque anunciava-se haver 11 mortos no conflito entre Israel e Líbia e, logo a seguir, disseram ter
havido um massacre dos sem-terras. Lembrei-me
que eles estiveram pacificamente nesta Casa, acompanhados de Diolinda, que veio agradecer a todos
os que, por ocasião de sua prisão, nos manifestamos contrários. Convidaram-nos para uma grande
peregrinação que iriam fazer em todo o País, com o
intuito de sensibilizar o Governo Federal, o Ministro
da Agricuttura e o Incra, para que a reforma agrária se
fizesse neste País. Não me esqueci daqueles dias.
Quando vem a meu conhecimento, às 14 horas
de hoje, que há mais 50 feridos e 29 mortos entre os
sem-terras, e que existem outros gravemente feridos, preocupa-me demasiadamente.
Uma criança de 3 anos morreu, o que me fez
lembrar das manifestações que tenho visto pela televisão, um protesto bem cinematográfico, mostrando
pessoas portando bandeiras, pronunciando palavras
de ordern, pedindo pão e terra, pelas ruas de nossos
Estados. Vimos hoje que, ao pedir pão e terra, e ao
. fazer.. um ato de protesto, bloqueando uma rua, OS·
manifestantes não se encontravam em nenhuma fazenda, estavam apenas bloqueando uma rua, um
ato pura e simplesmente de protesto, chamando a
atenção para as suas necessidades.
Vimos que também houve uma autorização
para que pudessem acabar com aquele bloqueio
dado pelo Governador Almir Gabriel, a quem tenho
um apreço pessoal, pois foi um companheiro na Câmara dos Deputados, um homem de diálogo, foi o
signatário de várias propostas para a reforma agrária neste Pais e compreende que existe um conflito
iminente da polícia. Não poderia S. Ex" autorizar a
intervenção da polícia sem tomar-se responsável
pelo massacre.
Sei que não é fácil governar. Tenho tido todo o
cuidado de não imputar aos governantes, quer sejam dos municípios, Estados ou da Presidência da
Repíiblica, responsabilidades que fogem ao seu
controle. Mas é preciso que tenha S. Ex" a sensibilidade de entender que, se a polfcia foi às ruas cometer tal atrocidade, é evidente que o Governador não
teve controle sobre o ato, mas deveria ter tido controle da polícia, evitando assim esse massacre.
Não podemos sequer ver quão cinematográfica
foi a passeata dos sem-terra, porque a fita de vídeo
foi tomada. O chefe de polícia, responsável pela
operação, já foi exonerado.
Mas não basta isso. Não me basta falar apenas do nosso Governador Almir Gabriel. Não! Quero
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ir além, quero falar da responsabilidade do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que,
ao colocar seu amigo e companheiro fiel no Incra,
deu para o mundo a expectativa, a esperança de
que estava priorizando a reforma agrária. Essa prioridade, nós queremos, neste momento, cobrar do
Presidente da República.
Não podemos assistir novamente à prisão da
Diolinda Alves de Souza e apenas dizer que é caso
de justiça. Foi um grande seqüestro, o que realmente aconteceu.
Não se pode, evidentemente, aceitar que essa
pcpulação, que já é carente, seja abandonada Ela
procura, naturalmente, um apoio e não o tem encontrado.
Fomos informados de que amanhã, às
17h30min, o Presidente da República irá receber a
comissão. Espero que, nos entendimentos feitos,
Sua Excelência não nos faça confiar pura e simplesmente na sua palavra mas também na sua auloridade e determine como prioridade a reforma agrária já.
Mais do que procurar culpados e respcnsáveis,
vamos procurar o Presidente da República, pcrque
Sua Excelência exerce a autoridade maior, capaz de
dar infcio à implementação da reforma agrária.
O outro assunto que me traz a esta tribuna é o
Dia do fndio, a ser comemorado amanhã. Já votamos aqui na Casa favoravelmente à realização de
_uma sessão de homenagem Tenho participado, todos os anos da minha vida parlamentar, das homenagens aos fndios. Hoje quero fazer um pronunciamento que acredito ser duro. Não agüento mais ficar
homenageando lndio com discursos e não ver acontecer absolutamente nada.
Como representante do Rio de Janeiro no Seriado da RepúbriCa e identificada com a questão do
meio ambiente e das minorias, quero aproveitar o
dia de hoje, quando estamos às vésperas das comemorações do Dia do fndio, para denunciar a falência
do Estado brasileiro no trato da ques1ão indfgena.
Desde os tempcs em que as caravelas pcrtuguesas encalhara,m no Continente sul-americano, as
nações indlgenàs brasileiras têm sido submetidas à
mão pesada da escravidão e do extermfnio.
Naquela épcca existiam aproximadamente um
milhão de fndios espalhados pelo litoral. Eram os
Tupinambás, no Rio de Janeiro; os Potiguaras, no
Rio Grande do Norte; os Tamoios, no Espirita Santo.
Toda essa gente vivendo com total liberdade.
Pois bem, de toda essa gente, existem apenas
alguns milhares. Nações e nações com identidade
própria foram sendo dizimadas, primeiro pelas pes-
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tes trazidas por marinheiros, depois pelos jesuitas,
pelos colonos, latifundiários e escravagistas.
E o que é mais grave: esse lento processo de
destruição continua sendo encoberto criminosamente pelo manto da indHerença de sucessivos governantes, que teimam em não reconhecer os fndios
como legitimes precursores da Nação brasileira.
A indHerença vem do fato de que muitos dos
nossos contempcráneos renegam as verdades do
passado. Desprezam a cultura, as tradições, os direitos e não se envergonham de faltar com o respeito a seus antepassados.
Esse tem sido o compcrtamento de nossos homens de governo e suas instituições ao longo de desenvolvimento de nosso Pafs. A História mostra-nos ,
que não aprendemos nada Lamentavelmente, os -erros do passado continuam repetindo-se. A tragédia dos pcvos indígenas ainda está presente em
nosso dia-a-dia, diante de nossos olhos. Aqui mesmo, peltinho de BrasRia, sofrem os Avá-Canoeiros.
Se antes nossos fndios tombaram indefesos
diante de um conquistador prepctente e ignorante,
hoje a realidade deveria ser bem menos dolorosa,
mas, infelizmente, não o é. Nosso fndio continua indefeso diante de um inimigo ainda mais perigoso,
um inimigo que ele não pede ver, que não está na
floresta e com ele não pode lutar para se defender.
Estou falando da nossa burocracia institucionalizada e das nossas leis falidas, burocracia que atrasa a demarcação das reservas e facilita a invasão e
a exploração indiscriminada de seus territórios. Estou falando de um conjunto de leis que os nossos
governantes teimam em não tirar do papel, leis volúveis, sem perenidade; leis que não dão garantia, que
não protegem; leis contraditórias.
Se não vejamos:
Há pcucos dias o Governo Federal mandou
para o Congresso uma mensagem pedindo autorização para a construção, em terra dos Avá-Canoeiros,
da Hidrelétrica de Serra da Mesa. Os Avá-Canoeiros
estão na dMsa dos Estados de Goiás com Tocantins, a pcuco mais de 250 quilOmetres de BrasRia.
Louvemos essa iniciativa, apesar de a usina já
estar sendo construfda à revelia do Congresso há
bastante tempo.
Mas deixar estar.••
Afinal, a partir da Constituição de 88, nada poderia ser feito em terra indlgena sem a autorização
do Congresso.
Sem a menor cerimOnia, o Governo tem dado
com uma mão e tomado com a outra.
Vejam só, senhoras e senhores:
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Recentemente o Sr. Ministro da Justiça, Nelson
Jobim, propôs uma nova mudança na lei, e o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
assinou embaixo.
Estou falando desse verdadeiro absurdo que é
o Decreto n 2 17.775. Esta matéria, que é do conhecimento de todos, cria o recUJso do contraditório.
Por esse instrumento, grandes latifundiários,
empresas de mineração e madeireiras reconquistam
o direito de recorrer à Justiça para questinar a posse
de terras indígenas já demarcadas.
A contradição é flagrante, clarfssima. Se, por
um lado, o Governo reconhece o território Avá-canoeiros, tanto que encaminha m11nsagem ao Congresso pedindo para atuar na reserva, por outro, resgata o direito de aventureiros questionarem a posse
desse mesmo território.
E é exatamente isso que está acontecendo
com as terras do Avá-canoeiros: grileiros inescrupulosos estão reivindicando na Justiça o direito das terras da região de Serra da Mesa.
Essa desorganização, esse descaso, essa irresponsabilidade para com nossos irmãos índios estão causando prejuízos ainda maiores. Assustados
eom as constantes mudanças nas leis brasileiras, organismos internacionais enchem-se de desconfiança
e, com razão, começam a criar obstáculos para a liberação de recuiSos para a demarcação de terras.
O Sr. Ministro da Justiça, Nelson Jobim, é responsável por mais essa confusão legal. Numa hora,
ele fuma o cachimbo da paz no seio das nossas comunidades indfgenas; noutra, abre uma entrada pela
porta dos fundos para que os inimigos de nossos fndios possam entrar em suas aldeias e continuar o
processo de destruição e extermfnio.
Mas desta vez esse governo teve que corer
atrás do prejufzo.
Nosso Ministro da Justiça foi à Comunidade
Econõmica Européia dar explicações mas não convenceu ninguém. As reações internacionais, não só
do Parlamento Europeu mas também de organizações não-governamentais, foram imediatas. O compromisso da Comunidade Internacional em ajudar a demarcação de terras indfgenas brasileiras foi assinado durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, meu Estado, pelo chamado Grupo dos Sete. Naquela época,
as leis eram umas, agora são outras.
A edição do Decreto n• 17.775 gerou intranqüilidade e desconfiança quanto à seriedade do aluai Governo de nosso Pafs no tratamento dessa matéria.
Por que gastar com demarcação de terras indfgenas se a posse dessas áreas pode voHar a ser

-
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questionada? Por que desperdiçar recuiSOs em um
País onde as leis mudam ao sabor de seus governantes? Enquanto se espera uma resposta a essas
perguntas, cerca de US$22 milhões estão sendo
bloqueados, ampliando o desespero de nossas nações indfgenas.
A matança ainda não terminou. Se antes as
chacinas aconteciam à beira-mar, aos olhos de
quem quisesse ver, hoje acontecem longe da civilização, no meió das florestas, principalmente nas re. giões interioranas e de fronteira, ainda mais desassistidas.
Nossos fndios eslão sendo espremidos. A falta
de liberdade para ir e vir, para caçar e pescar está
·matando um número extremamente aHo de jovens
fndios Kayovás, em Dourados, a 223km de Campo
Grande, no Mato Grosso.
Neste momento, índios do Pará, Mato Grosso
do Sul e Tocantins estão mobilizados para tentar
evitar o extermfnio da nação Kayová. Desesperados
com as disputas territoriais, com as invasões de terras e com a depredação ambiental, eles estão se
suicidando.
Vejam a que ponto nós chegamos. Enquanto
assistimos a esse verdadeiro assaHo, e a Funai vende camisetas em Copacabana, numa campanha desacreditada. lndios Txukaharnães, Carajás, Tucanos
e Xavantes se unem em solidariedade ao que resta
dos Kayovás.
-·
Mas esses são problemas de fndios que estão
convivendo entre nós, que já nos conhecem, que já
estão acostumados com a nossa convivência. O que
dizer, então, dos que ainda continuam isolados, de
nações purfssimas, que ainda não foram sequer
identificadas? Estas também continuam sendo massacradas impiedosamente. É o caso dos Korubó,
que vivem na região entre os Rios ltu e Haqui, na
fronteira do Brasil com o Peru, na região conhecida
por Javari, no AHo Solimões.
Nessa região, ainda vivem mais quatro grandes grupos isolados, que nunca tiveram contato com
a chamada civifização. Essas nações existem desde
a época do descobrimento. São fndios que, milagrosamente, confinuam mantendo suas culturas e suas
tradições ao longo dos anos. Esses ainda vivem,
mas, infelizmente, sem saber dos perigos que os
cercam. Mas nós sabemos dos perigos.
Do lado brasileiro, eles eslão cercados por madeireiros e garfmpeir:os que agem indiscriminadamente com a cumplicidade. das autoridades. Invadem seu território, colhem minério, ·madeira, peixe,
caça. sem o menor constrangimento.
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Do lado peruano, estão as plantações de cocaína, com seus traficantes criminosos.
A matança continua. Em 1989, corpos foram
resgatados dessa região por sertanistas da Funai,
após um combate com pistoleiros brancos. Os autores foram identificados, a Polícia Federal abriu inquérito, um processo foi instaurado na Justiça Comum e até hoje nenhum dos acusados foi punido.
Assim, como os Korubó do Alto Solimões, centenas de índios puros ainda vivem arredios, sobrevivendo em pontos isolados da Amazônia. São remanescentes, restos de nações, um património cultural
que nossos governantes, de maneira irresponsável,
estão deixando à mercê de sua própria sorte.
Amanhã, quando se comemora o Dia do lndio,
vai ser um dia triste, pelo menos para mim. Vou ter
que voltar a denunciar que aqui viveram índios de
cerca de 220 etnias, talando 190 línguas e dialetos
que hoje não existem mais. Vou ter que lembrar dessa riqueza que tivemos e perdemos. Vou ter que
lembrar que, dos 3 milhões de índios que tivemos,
hoje sobraram apenas cerca de 300 mil, 1O% da população original.
Vou ter que lembrar, Sr"s e Srs. Senadores,
que 90% dos nossos irmãos das florestas, mais de
dois milhões e meio de índios, já estão mortos. Vou
ter que lembrar que nós, Parlamentares, temos o dever de olhar para essas nações, para os povos das
florestas e buscar soluções para evitar que, de governo em governo, se façam e desfaçam leis sem respeitar os povos que viveram aqui muito antes de nós.
O Sr. Romero Jucá -V. Ex" me concede um
aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo o
aparte a V. Ex"
O Sr. Romero Jucá- Senadora Benedita da
Siiva, sei que já está definida uma sessão na próxima semana, dia 23, para se homenagear o Dia do
fndio. Será, penso, o momento oportuno para se discutir, em detalhes, a questão indfgena brasileira
Gostaria apenas de dar algumas informações e discordar de V. Ex" em alguns pontos. Primeiro, gostaria de dizer que.. ressalto, e é da maior importância, a
preocupação de V. Ex" com a questão do índio brasileiro. Sem dúvida alguma, o índio brasileiro deve
ser uma preocupação de toda a sociedade brasileira. A questão indfgena. que diz respeito somente ao
interesse de alguns setores espeofficos, é mal conhecida no Brasil. A sociedade brasileira não participa e não conhece a importância e a riqueza do fndio
para o nosso Pafs. Gostaria de discordar basicamente de três pontos: o primeiro é o de que houve . ,
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uma política genocida segundo a qual o Governo
brasileiro, deliberadamente, procurou acabar com o
fndio brasileiro. Isso não é verdade, muito ao contrário. Diria que, se formos olhar e comparar a atuação
do Governo brasileiro e, especificamente, a atuação
das Forças Armadas do Exército brasileiro na questão indígena, vamos constatar que, no Brasil, por
exemplo o patrono da questão indígena é o Marechal Rondon, que consagrou a sua vida em defesa
dos índios. Diferentemente, no exército americano, a
questão indígena é ligada ao General Custar, conhecido por acabar com os 'índios nos Estados Unidos.
Se formos para a Austrália, vamos ver também que
a politica do governo australiano na ocupação da
Austrália foi uma política de caça aos fndios, de extermínio dos índios australianos. Então, podemos reconhecer que existem extremas dificuldades com o
índio brasileiro, que o Governo brasileiro e a Funai
são inoperantes para dar a assistência que' o índio
brasih~iro precisa ter. De outro lado, temos que reconhecer que, na SOCiedade, nas Forças Armadas e no
Governo, sempre houve uma preocupação de preservar as comunidades indfgenas. É claro que essa
preocupação nem sempre tem como rebatimento,
em termos operacionais, uma realidade que dê ao
índio o que ele precisa ou o que ele merece. Mas,
na verdade, não há e nunca houve, pelo menos na
história recente do Pafs, nenhum tipo de ato deliberado de agressão às comunidades indfgenas. E uma
prova ÕISSO - é o segundo comentário que quero lazer- é que, exatamente por conta da importância
institucional que sempre se deu ao fndio brasileiro em termos de território, em termos de espaço, o índio brasileiro dispõe de áreas reservadas ou áreas
programadas para reservas -, hoje cerca de 8% do
território nacional estão sendo administrados pela
Funai. Isso demonstra, pelo menos, uma intenção
de prioridade quanto à questão da demarcação.
Existem falhas? Existem. A Constituição deveria ter
sido cumprida e, nos cinco anos subseqüentes a
1988, deveriam ter sido demarcadas as terras indígenas? Deveriam. Mas isso não foi feito; portanto,
penso que temos que unir esforços. Vou fazer um
pronunciamento na sessão solene do Dia do lndio
sobre essa questão. Durante o Governo do Presidente José Samey, tive a honra de presidir a Funai
por três anos. Posso dizer que fui o Presidente da
Funai que mais demarcou terras indfgenas; o Presidente José Samey foi o Presidente da República
que mais garantiu terras ao lndio na História do Brasn. Mas ainda há muito o que lazer. A última obser~ação que gostaria de lazer, para não esgotar o seu·
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tempo, é que entendo que, no Governo do Presidente Fernando Henrique, está-se direcionando a questão indfgena para a busca de uma solução. Se formos analisar, por exemplo, os Presidentes da Fuhai
que foram nomeados pelo Presidente Fernando
Henrique, verificaremos que Sua Excelência está
procurando um caminho. O ex-Deputado Márcio
Santilli, Presidente de uma organização não-governamental durante o Governo do ex-Presidente José
Samey, fazia oposição ao tipo de atuação que havia
na Funai. S. Ex' foi Presidente da Funai e de lá saiu
recentemente. O atual Presidente da Funai é o advogado Júlio Geiger, que era advogado do Cimi da
Igreja Católica. Tivemos vários embates sobre essa
questão. Com isso, vemos que o Presidente Femanc
do Henrique está procurando acertar. Mas, efetivamente, o caso é murro difícil; a questão indígena é
muito complexa. Deixo aqui essas observaÇões e
me resguardo para falar na sessão do dia 23, para
que possamos discutir abertamente, com mais tempo, a questão do fndio, que é grave e complexa, mas
que, na verdade, não tem o tipo de conotação institucional que, infelizmente, V. Ex' lhe está impondo.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Primeiramente, gostaria de agradecer o aparte de V. Ex', Senador Romero Jucá. E lamento profundamente que eu
tenha que concluir o meu discurso, não só devido ao
horário do meu vôo, mas também porque, por um
gesto de gentileza, tive o privilégio de falar antes do
próximo orador inscrito. Gostaria de não tomar todo
o tempo, para que o mesmo possa se pronunciar.
Mas não poderia deixar de resgatar o assunto.
O meu discurso está escrito e existem as notas
taquigrãficas. Em momento algum, ÕISSe que o Governo, deliberadamente, estava fazendo extermínio dos
índios. Entretanto, de governo em governo, a situação
continua praticamente na mesma, porque até hoje o
índio foi tutelado, não só pelos coronéis, mas também
pelos governantes, por uma elite, pelos doutores.
Sabemos perfeitamente que o que estamos
realizando hoje, demarcando terras indígenas, nós o
fazemos como uma concessão, não como um reconhecimento. QuaÍldo se descobriu· o Brasil, não
acredito que os indígenas brasileiros estivessem
perdidos; eles estavam nesta terra. Essa é uma discussão que precisamos ter. Não dá para comemorar, não dá para apenas mudar presidente da Funai
e não garantir ao índio seu direito fundamental.
Eu, como mulher negra, cheguei colonizada
Meus ancestrais vieram da África e aqui foram escravizados. Os índios, contudo, já se encontravam
aqui.
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Se formos nos aprofundar nessas questões,
veremos que esse extermínio, esse genocídio, está
sendo feito há muito tempo. Portanto, não se pode
esperar que, neste momento, apenas com pronunciamentos, solucionemos essa questão.
Entretanto, há que se cobrar dos que governam e que têm o poder para fazê-lo. Devemos deixar claro que o que estamos fazendo nada mais é
do que um diretto adquirido da comunidade indfgena; não se trata de uma concessão nossa, das etnias privilegiadas que têm representação política,
que falam perfeitamente o idioma português-brasileiro e que podem disputar esses espaços que a natureza gentilmente ofertou a cada um de nós brasileiros.

Durante o discurso da Sra. Benedita da
Silva, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Júlio Campos, 2" V"ICe-Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Wilson, por permuta com o Senador Lúdio Coelho.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é impossível
calar diante da catástrofe que está oéorrendo em
Caruaru, simpática cidade situada no agreste pernambucano. Até ontem, 43 pacientes já haviam morrido vitimados por uma hepatite tóxica contraída nas
sessões de hemodiálise aplicadas pelas duas clínicas existentes naquele município. No total, são 126
pessoas contaminadas.
As tragédias crescem no dia-a-dia. São insinuantes, discretas, antes de ser desencadeada a sucessão de desgraças. No dia 20 de fevereiro, Arnaldo Luiz Gomes, 39 anos, disse para sua mulher que
alguma coisa estava errada. Pela manhã ele se sentiu mal e um forte enjôo. Os médicos ministraram remédios e o levaram para a enfermaria e, depois,
para a UTI. No meio da tarde ele veio a falecer. Foi
a primeira vítima.
"Eu nunca vi tanta gente morrendo de uma coisa só", quem diz isso, do alto da sua experiência, é
o Sr. José Belarmino dos Santos, coveiro há 19 •
anos do Cemitério Dom Basco, o maior de Caruaru.
A maioria dos mortos é formada 119r gente humilde.
Há empregadas domésticas, agricultores, pensionistas do INSS, mecãnicos, estudantes, faxineiros, vigilantes, costureiros, vendedores, motoristas e comerciários.
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Talvez, se fosse alguém mais privilegiado, alguém mais poderoso, o desastre que acontece em
Caruaru já ~tivesse chamado, de uma forma mais
destacada, a atenção do nosso Pais e, conseqüentemente, das autoridades.
Existe também outra tragédia, além dessa que
foi produzida pelo Instituto de Doenças Renais de
Caruaru, que produziu 40 vítimas. Trata-se da tragédia do Instituto de Nefrologia e Urologia (IRUC), o
outro instituto de hemodiálise, que já produziu a sua
primeira _vítima na última segunda-feira. Ninguém assume a responsabilidade, e todos tratam de jogar o
·~
ônus para o próximo.
Estive, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
em Caruaru, acompanhando uma comissão que foi
requerida na Câmara dos Deputados, por meio da
iniciativa do Deputado Luiz Piauhylino e imediatamente acatada pelo Presidente Luís Eduardo Magalhães para acompanhar o caso. Tove a má sorte, a
infelicidade de conversar com a D. Josefa Amara
Ferreira, a vítima número 41, e pedimos ao Secretário de Saúde do Estado de Pemamb~co que a transportasse de Caruaru para o Hospital Barão de Lucena, no Recife.
Fomos atendidos, porém o nosso esforço foi
tardio, lamento reconhecer. Dona Josefa também faleceu. Ninguém se apiedou do seu sofrimento. Por
quê? Porque era uma pobre coitada, uma pobre empregada doméstica.
Muitas autoridades da região desapareceram;
não falam sobre a tragédia Não opinam, não contribuem, não oferecem soluções. Enquanto isso, as
mortes se sucedem. O Ministro Adib Jatene limitouse a visitar alguns pacientes no Hospital Barão de
Lucena, no Recife, e retomou rapidamente a Brasília, onde mergulhou num m..utismo impressionante a
respeito do assunto.
O Ministro Adib Jatene é um homem público
curioso. É objetivo, claro e determinado na tentativa
de aprovar a Contribuição Provisória sobre Movimentação Rnaticeira, que deverá carrear ainda mais
recursos para os hospitais privados. No entanto, não
mostra nenhuma sensibilidade ou preocupação em
determinar como esses recursos estão sendo aplicados e fiscalizados no Sistema Único de Saúde. O
Ministro não demonstrou, como disse antes, a menor sensibilidade ao drama dos pemambucanos.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no verão do ano retrasado, na cidade de Évora, sul de
Portugal, ocorreu uma tragédia em menor proporção, mas semelhante à de Caruaru: 25 pacientes
que faziam hemodiálise no Hospital Distrital morre-
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ram de hepatite tóxica. O Governo português, pressionado pela opinião pública, devassou clínicas e
hospitais oficiais. A constatação foi a de que não havia fiscalização e os pacientes estavam sendo tratados de forma negligente.
A investigação concluiu, em Portugal, que as
vftimas morreram por intoxicação proveniente da
água utilizada na diálise. O açude que abastece a cidade - era época de seca - recebeu alumínio para
reter impurezas. Na clínica, a filtragem era descuidada e ineficiente. Além disso, os filtros eram mal lavados. Os responsáveis foram processados e condenados por negligência. O engenheiro responsável
pela montagem dos filtros e um auxiliar de eletricista
estiveram presos por muito tempo. Quando algum
criminoso desse vai ser preso no Brasil?
A tragédia de Caruaru ocorre todos os dias,
desde 20 de fevereiro, nos jornais, no noticiário das
televisões e, principalmente, no sofrimento 'daquela
gente ·humilde do interior do meu Estado.
O Sr. Romero Jucá - Senador Canos Wilson,
V. Ex" me concede um aparte?
O SR. CARLOS WILSON - Com muito prazer,
concedo o aparte ao Senador Romero Jucá. .

O Sr. Romero Jucá - Senador Canos Wilson,
como Senador da República e também pernambucano, não poderia deixar de me associar a V. Ex"
quando trata de uma questão tão grave, que tem comovido toda a opinião brasileira no tocante ao desastre ocorrido. É lamentável, inexplicável, que já se
tenha chegado a 43 mortes em Caruaru. Isso demonstra que falta fiscalização e a que tipo de medicina está entregue a população mais pobre do nosso
Pafs. Sem dúvida nenhuma esse é um retrato triste
e sofrido da medicina que tem acometido nossa população, principalmente a do interior, como o é a de
Caruan..;.
Em segundo lugar, ponto analisado também
por V. Ex", é quanto à legislação, quanto à fiscalização e punição daqueles que, diariamente, têm cometido crimes contra a saúde pública. Isso ocorre
em todo o Brasil, não apenas em Pernambuco. Temos várias mortes, seguidas, em Roraima, por conta
de erros médicos e maus tratos nos estabelecimentos de saúde. Infelizmente, talvez por ser no Norte
do Pais, não aparece na mldia esse tipo de apelo
que está havendo em Ca!!~aru.
Espero, sinceramente, em nome da sociedade
de Caruaru, do povo de Pernambuco e de todo o
Pais, que acompanha esta questão, que os culpados sejam punidos; que, efetivamente, se defina
quem são os responsáveis por esse crime absurdo.

00178

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Não só a Câmara dos Deputados, mas o Senado, aprovaram uma Comissão para acómpanhar
esse problema. De fato, devemos acompanhá-lo,
para que haja uma nova fase de fiscalização e punição para a medicina que é levada à população mais
pobre em nosso País.
Parabenizo V. Ex" pelo seu pronunciamento,
dizendo-lhe que todos os Senadores estaremos
acompanhando o desenrolar deste episódio que tem
chocado a opinião pública
· O SR. CARLOS WILSON - Agradeço o aparte
do Senador Romero Jucá, pernambucano que é e
que sofre ao acompanhar o drama de seus conterrâneos. Na verdade, V. Ex" tem razão: se existe
no País o sucateamento da saúde, passa principalmente pelo desmonte da saúde. Se hoje não
existe fiscalização na área de saúde, devemos
lembrar que a extinção do lnamps foi também por
demais nefasta.
Continuo, Sr. Presidente. Em Pernambuco, a
Assembléia Legislativa do Estado teve o cuidado de
constituir uma CPI, e já hoje ela chega à conclusão
de que a água utilizada na hemodiálise é absolutamente desaconselhada para o tratamento. Em verdade, é água suja injetada nos pacientes, comprovação que pude constatar, porque estive em caruaru,
acompanhado de deputados federais. A água da hemodiálise, fornecida pela Compesa, é completamente podre.
Quero dizer mais ainda, Sr. Presidente, Sr"s.· e
Srs. Senadores. Há uma cadeia de equívocos e
omissões na questão da saúde no Brasil. Há essa
que acabei de anunciar quando respondi ao aparte
do Senador Romero Jucá - a extinção do lnarnps. A
fiscalização passou a ser responsabilidade apenas
de Estados e Municípios. A Secretaria de Saúde de
Pernambuco publicou nota oficial, no dia 14 de abril,
nos principais jornais do Estado, afirmando não ter
responsabilidade na questão de Garuaru. Faltou
com a verdade. Segundo portaria do Ministro da
Saúde, a fiscalização passou à responsabilidade dos
Estados. Mas, em verdade, essa fiscalização não
ocorre. A divisãó·de verbas do SUS é decidida em
Brasma pelo Conselho Nacional de Saúde, que reúne os secretários de Estado, os secretários dos Municípios e as autoridades do próprio Ministério. Há
uma disputa natural por mais dinheiro. E as verbas
são repassadas diretamente para Estados e Municípios vencedores dessa, por assim dizer, competição.
Eles aplicam e fiscalizam. É claro, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, que ninguém pode ser gestor
e fiscalizador a um só tempo.
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O caso de Caruaru é emblemático. As duas clínicas de hemodiálise existentes na cidade pertencem aos mesmos donos. É um cartel. As duas recebem verbas do SUS e devem, além de aplicá-las,
fiscalizar a sua execução. Deu no que deu. Tenho
aqui alguns dados sobre a Central Estadual de Ne-frologia do Recife, supostamente o local mais indicado para que um paciente renal se trate no Estado de
Pernambuco.
Peço a atenção das Sr"s e Srs. Senadores
para os dados que vou apresentar. A fonte é o trabalho de alguns ex-fiscais federais, que continuaram a
exercer seu trabalho, ligados, por incrível que pareça, à Procuradoria-Geral da República.
A situação da Central Estadual de Nelrologia é
a seguinte: ela não possui a charhada sala amarela,
local onde os pacientes com AIOS ou hepatite devem lazer sessões de hemodiálise. Todos se submetem ao tratamento na mesma sala. Ou seja, uns
contaminam os outros. Os lavatórios não estão em
boas condições. Não há sala para a chamada diálise
ambulatorial peritonial contínua, que é um tratamento mais barato, que o paciente pode até fazer em
sua casa. Não é um bom negócio. O tra~nto da
água é insuficiente, por intermédio da dionização. O
correto seria a osmose reversa. Não há manutenção
periódica das máquinas. Não há desinfecção química após cada tratamento. Os dialisadores, descartáveis, são utilizados até 30 vezes. São ·realizados até
30 atendimentos por turno, quando a capacidade
normal é de 15 e, por último, os pacientes estão
sendo submetidos a uma carga de tratamento inferior à necessária. Fazem sessões de três horas, em
vez das quatro necessárias. São dados chocantes.
Vamos juntar tudo isso em poucas frases. O
Governo federal concede verbas que são aplicadas
pelos Municípios e pelos Estados. Bes próprios fiscaiizam, ou fingem fiscalizar, a aplicação do dinheiro. O negócio é todo cartelizado. Poucos empresários ganham muito e dominam o setor. O Ministro da
Saúde, como uma espécie de Rainha da Inglaterra,
sabe do que ocorre, mas não faz, ou não pode fazer,
nada. As entidades médicas brasileiras fogem do assunto, alegando questões éticas. As entidades que
reúnem os hospitais conveniados, que vivem a fazer
lobbies aqui no Congresso, desaparecem. Ninguém
fala. Desce sobre Caruaru um manto de silêncio espesso, denso, impenetrãvel. E os cidadãos continuam a morrer.
Existe, em Caruaru, um hospital regional já
inaugurado, que foi iniciado há cinco anos, ainda
quando eu era governador do Estado, que até hoje
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não funciona por falta de esgoto. Junte-se a isso a
questão da água naquela cidade. As obras necessárias de saneamento não foram realizadas em Carua. ru. O tratamento da água é deficiente. Eu mesmo
percebi o mal cheiro exalado pela água contida na
barragem de Tabocas, que abastece a região. As
clínicas, que não possuem um sistema de tratamento de água adequado, são obrigadas pela Compesa,
a empresa estadual de água e saneamento, a adquirir o produto por intermédio daquela companhia. Não
há outra possibilidade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos,
diante de nós, uma comparação fácil de ser feita,
embora seja profundamente dolorosa para nós, brasileiros. Os ingleses assustaram-se quando alguns
cidadãos naquele país morreram de uma doença conhecida corno 'mal da vaca louca'. Algum vírus provoca, ou provocaria, a degeneração de partes do cérebro do ser humano. O Ministro da Saúde foi ao
Parlamento para afirmar que ainda não havia sido
possível determinar uma relação precisa de causa e
efeito entre a ingestão de carne de animais contaminados e as conseqüências originadas desse novo mal.
O Sr. Joel de Hollanda- Concede-me V. Ex"
um aparte?

O SR. CARLOS WILSON - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Joel de Hollanda - Senador Carlos Wilson, as denúncias que V. Ex" traz a esta Casa são
extremamente graves, corno grave também é a
questão da tragédia que se abateu sobre a população da progressista cidade de Caruaru. Aquela cidade sempre compareceu ao noticiário corno a capital
do forró e da cuttura do nosso Estado. Mas, lamentavelmente, agora freqüenta as páginas dos jornais
nacionais e internacionais corno a cidade da tragédia da hemodiálise. V. Ex", em boa hora, enfoca, no
pronunciamento que faz, a responsabilidade do Governo Federal, do Governo do Estado, dos empresários, que levaram a fazer com que 43 vitimas fatais
já estejam sendo contadas em função da hemodiálise que terminou- por contaminá-los e levá-los à morte. Acredito que esta é uma questão que merece
toda a atenção das autoridades. Não há por que se
transferir responsabilidades. Em primeiro lugar, creio
que é necessário que toda assistência seja dada aos
83 pacientes que ainda sobrevivem dos 126 que estavam em tratamento nas clínicas de hemodiálise de
Caruaru. Lamentavelmente, vi, há poucos dias, na
primeira página da Folha de S. Paulo, estampada a
fotografia de um desses pacientes sendo transportado em carrinho de mão. É lamentável que a omissão
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que houve antes da tragédia também esteja ocorrendo agora quando essas vítimas deveriam estar recebendo todo o tratamento necessário. Faço questão
de ressaltar que é preciso olhar as famOias dessas
43 vítimas. Entre essas vítimas havia pais de famma,
pessoas humildes que faleceram. Corno ficarão suas
fammas? Senador Carlos Wilson, penso que o Poder
Público deve arcar com urna pensão para essas fammas como forma de indenizá-las pela perda de
seus entes queridos. Finalmente, devo dizer que as
responsabilidades, neste caso, deverão ser apuradas; os responsáveis diretos e indiretos devem ser
identificados e punidos para servirem de exemplo
para que esse fato não mais se repita. Nesse sentido, confio na Comissão Parlamentar de Inquérito
que a Assembléia Legislativa de Pernambuco houve
por bem instituir, presidida pelo Deputado Romário
Dias e tendo corno Relator o Deputado Orlando Ferraz, parlamentares com uma folha de serviçE>S prestados ·a Pernambuco e com uma atuação pública
que engrandece o meu Estado. Confio, portanto, no
relatório que resultará dessa CPI que vai identificar
os responsáveis e instituir as punições, de tal forma
que possamos minimizar o drama das farnnias que
perderam os seus entes queridos. Sendo assim, Senador Carlos Wilson, quero me associar, nesta oportunidade, ao pronunciamento profundo, sério e contundente que V. Ex" faz nesta tarde, chamando a
atenção para o drama que vive a populaçã9 de Caruaru e alertando para que providências sejam adotadas pelo serviço público a fim de que esse fato
não mais se repita.

O SR. CARLOS WILSON - Agradeço o aparta
do meu companheiro de Bancada, Senador Joel de
Hollanda, que conhece tão bem aquela realidade de
Pernambuco porque tem sido solidário com essa dor
do povo pernambucano, acompanhando e destacando o trabalho que vem sendo feito pela Assembléia
Legislativa do Estado de Pernambuco, que constituiu uma CPI, a qual esperamos que se aprofunde
de modo que, concluído o seu trabalho, possa indicaros culpados, para que Pernambuco não venha a
aparecer no noticiário nacional apenas com notfcias
desairosas que não são compatíveis com o nosso
Estado e com uma cidade tão encantadora corno
Caruaru.
No Brasil, Sr. Presidente, há cerca de 23 mil
doentes renais fazendo hemodiálise em SOO unidades hospitalares. A taxa de mortalidade é algo em
torno de 20%. Em Pernambuco, há 1.260 pacientes
distribuídos em 16 clínicas pelo Estado. O tratamento custa R$400 por semana e, no final das contas,
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toma-se tão caro que 95% dos pacientes o fazem
por intermédio de um hospital ligado ao sistema público de saúde.
Em Caruaru também é assim. Há duas clínicas: uma fica instalada junto a um hospital privado e,
por essa razão, recebe os pacientes de renda mais
elevada. Os pacientes com menor poder aquisitivo
foram aqueles que morreram no !DR, clínica que
atende às pessoas mais humildes.
Vejam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ocorreram em Caruaru duas tragédias superpostas.
A primeira é a tragédia em si mesma. As máquinas
mal conservadas, utilizando água contaminada, vitimaram, até agora, 43 pessoas. A segunda tragédia,
é tão cruel quanto a primeira: o notável descaso do
poder público com o cidadão brasileiro. Não houve
ao menos um traço de solidariedade humana que levasse o Ministro da Saúde a visitar as fammas dos
mortos de caruaru. Esse é um gravíssimo retrato da
saúde no Brasil. Não há dinheiro que conserte o
desprezo e o horror da saúde pública de nosso Pafs.
Mas Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
estamos todos nós diante de uma questão absolutamente emergencial. Não pretendo, agora, discutir
responsabilidades, nem apurar eventuais negligências ou omissões. Gostaria de viabilizar algum tipo
de ajuda aos pacientes de Caruaru, que estão vivendo essa tragédia. Vai morrer mais gente. Infelizmente vai morrer mais gente. Não consigo imaginar que
vamos ficar todos de braços cruzados assistindo a
esse triste espetáculo de horror.

O Sr. José Alves- V. Ex" me permite um aparte, nobre Senador Carlos Wilson?
O SR. CARLOS WILSON - Pois não, nobre
Senador José Alves.
O Sr. José Alves - Senador Carlos Wilson,
V.Ex" est.á de parabéns pela análise objetiva, fria e
realista do que seja o episódio de Caruaru. V.Ex" dá
a dimeneã.o exala ao episódio de Caruaru e o coloca
no devido lugar, porque entendemos, como profissionais que sóinos da área, que Caruaru representa
apenas a ponta c!Ô. iceberg do que seja a situação
por que passa o põvo brasileiro, a situação do atendimentc da saúde dos mais pobres, dos que estão
fora do& planos de saúde. A situação é realmente de
preocupar e está a exigir uma tomada clara de posição por parte do Governo, por paite dos responsáveis. O Governo precisa realmente mostrar a sua
face e falar com clareza para a nação brasileira dos
recursos que dispõe e o que se propõe a fazer. Caruaru está espalhada pelo Brasil. Se analisarmos a
sit~<>ção do atendimento de urgência-e de emergên-
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cia que hoje faz o poder público, 'que hoje fazem as
fundações de beneficência, verificaremos que realmente temos uma situação muito grave; uma vez
que a tabela praticada pelo SUS é uma tabela de
brincadeira, é uma tabela que não corresponde à
realidade dos custos. SenadorGarlos Wilson, V .Ex"
está de parabéns pela análise fria e, principalmente,
pela sua crença, à qual nos somamos, de que os
responsáveis deverão ser punidos. Deverá haver
uma punição rigorosa e exemplar. Devemos nos somar ao Governo, para que haja realmente uma tomada de consciência e uma decisão política, a fim
de que essa situação não se perpetue e que amanhã ou daqui a três ou quatro-meses não venhamos
discutir novos Caruarus. Meus parabéns a V. Ex"
O SR. CARLOS WILSON -Agradeço ao Senador José Alves o aparte e a solidariedade. S. Ex"
também representa um Estado pobre do Nordeste.
Lá em Sergipe a situação na área de saúde "Pública
deve ser parecida com a de Pernambuco e a de outros Estados do País.
Espero que esse episódio lamentável acontecido em caruaru seja o último. caruaru e Pernambuco
pagaram um preço muito aHo. É preciso que as autoridades entendam que a saúde pública tem de ser
cuidada de forma responsável, para que a população, principalmente a mais pobre, não venha a pagar pelo desajuste, pelo sucateamento da saúde no
nosso Pafs.
·
Por isso, Sr. Presidente, para concluir, estou
encaminhando ao Presidente José Samey um offcio
solicitando ao Procurador-Geral da República, Dr.
Geraldo Brindeiro, por sinal pernambucano, que designe um procurador para acompanhar o caso da
chocante chacina que acontece em Pernambuco.
Caruaru não mereCe isso.
·
Acredito na sensibilidade do Presidente do Senado e tenho certeza de que esse requerimento será
encaminhado ao Procurador-Geral da República,
Geraldo Brindeiro, e será atendido.
Estamos diante da emergência de uma situação absolutamente traumática. É uma guerra contra: ·
o descaso, a negligência, a omissão e a doença. Temos toda a pressa do mundo em resolver os problemas dos sobreviventes de caruaru. Vamos salvar o
pernambucano que está wlrendo no agreste por todas as razões aqui apontadas. Depois, sim, vamos
apurar as responsabilidades.
Como disse o Senador Joel de Hollanda, caruaru se caracteriza como uma das cidades mais
alegres do Nordeste. Conhecida nacionalmente
como a capital nacional do forró e um dos principais

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

pólos turrsticos do Nordeste, saberá superar o trauma de um dia ter sido também a capital do holocausto. A Caruaru que envaidece todos os pemambucanos foi competentemente descrita pelo talentoso jornalista Celso Rodrigues no seu artigo • Caruaru Morta? Nem Pensar', publicado no Jornal do Commerclo, de 30 de março de 1996. Peço que este artigo
faça parte do meu pronunciamento.
Muito obrigado.

DOCUMEtvrO A QUE SE REFERE O
SR. CARLOS WILSON EM SEU DISCURSO:
CARUARU MORTA? NEM PENSAR
Celso Rodrigues

Por acaso, a minha cidade fez alguma coisa
muito grave para merecer uma implacável condenação coletiva? Não. Seus espaços nunca serviram
aos rmpedos selvagens dos pássaros de AHred
Ritchckok. Nem imaginaria corte para a luxúria sem
conta de reis e rainhas dos velhos impérios. E se as
cidades tem olhos, a minha cidade sempre me apareceu com olhinhos verdes, para reduzir o inevitável
cinzento da macambira dos verões agrestinos. E suas
asas - nem tão amplas -, errbora nascidas com uma
senSibilidade à flor da pele, doaram-se logo ao espírito da fraternidade. É inedutível, a minha cidade, na
formação de gerações que foram se renovando em
meio aos espe$:ulos, todos, vividos na alegria e nunca na morbidez do angustiante luto cotidiano.
Caruaru historicamente vinha vindo de São
Caitano, de Bezerros, de Bonito. Já na década de
1920, nenhuma lembrança das amarras que identificavam seu recente passado. Passou a existir como lenço
interiorano em termos do chamamento otimista. Dos
sertões e mesmo de mata exuberante, até com incursões em tomo do charmoso Recife, chegavam ali os
pioneiros de um novo tempo. Por exemplo: os do Curtume Souza lnnãos, dos quais, mais tarde, teriam muito orgulho os caruaruenses legitimes: os da José Vasconcelos, da Boxwell e da Sanbra. Mais do que o algodão e o caroá, do seóo e'o molhado, a prioridade foi
para o couro. F'ioduto de uma nova civilização plantada em pedra, nó dizer' de José Condé, e o couro puxando e fortalecencl9 â feira da Rua do Comércio e a
feira de gado de repercussão regionaL Uma conseqüência'do suor e da vontade dos primeiros vaqueiros.
E, igualmente, chegavam o primeiro piano de
cauda, os jogadores de tênis, os jornais inteligentes, o
cinema mudo, a Euterpe e a Comercial, os festivais de
dança, o futebol do Central, os clubes sociais, os festejos juninos, as procissões, a Festa do Comércio,
os casos notumos de Antonieta e Maria Pequena.
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Quem via os realizados olhos verdes da minha
cidade, viam neles a visão dos seus intelectuais já
em busca do Rio de Janeiro: Álvaro Uns, lrineu Malagueta de Pontes, Elysio, João e José Condé,
meira Tejo, Alfredo Pinto.
Que vocação, que destino! Tanta luta, e só
uma derrota formidável e ainda não justificada pelas
gerações de ontem e de hoje: cadê a água? Sim, a
água, nosso fantasma de todos os tempos.
E agora, apenas diante de uma lesão, Caruaru
morta? Nem pensar- ela tem amigos e inimigos, é
verdade. No entanto, a tragédia das mortes anunciadas nos últimos dias, chocante e indiscut[velmente
com efeito comprometedor, não vai podar os sonhos
de um património secular de Pernambuco.
Há de se cotejar o nrvel dos pioneiros de ontem, quando brotava deles a seriedade nos projetas
anunciados e executados, com a maioria de certos
investidores de hoje, integralmente voltados para a
ganância e a ambição sugeridas pelos tempos modemos. A opção leviana e agressiva pelo lucro é mais
importante do que a vida humana. Surtos epidêrricos
aconteceram no passado, até com gravidade; mas, em
compensação, por exemplo, a presença S<Uidosa do
médico-cientista Silva Rlho, que foi um freio para debelar todos os males, há mais de meio século.
Dói - e como dói - esse chocante desafio que
tem levado Caruaru ao noticiário nacional. Estão
morrendo conterrâneos queridos - e mortos-vivos
deveriam estar, já a esta altura, os que são responsáveis pelo atarrnamente genocrdio. ·
Deploro esse funeral diário e cruel, resultado
dos descalabros humanos. Se esse é o preço de novas cl[nicas para cuidar supostamente da saúde do
nosso povo, é melhor que nunca mais apareçam. É
preciso que se diga, com todas as forças, que o dinheiro não vale nada em face do sacrif[cio de centenas de irmãos - projetes suicidas jamais programados pela cidade que todos amamos- tão pemambucanamente acolhedora e progressista, tão brasileiramente aberta ao canto do otimismo.
Hoje são três dezenas de innãos mortos. Não se
tem lembranças de tragédia maior na história da Capital do Agreste. E não se puxe politica para, numa
manobra demagógica, enganar os que choram. As
lágrimas realmente têm sido o último recurso humano de que se valem os que perderam tantos entes
queridos. Mas, como eles, também queremos, nós
outros, a punição, sem meias palavras, de todos os
criminosos.

u-

Celso Rodrigues~ }omallsla

Durante o discurso do Sr. Carlos WiJ.
son, o Sr. Júlio Campos, 2" Vtee-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio Coelho.
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Senador
Carlos Wilson, a Presidência se solidariza com V.
Ex". É impressionante seu pronunciamento. É incrível que em pleno século XX esses fatos estejam
ocorrendo em nosso País.
Com a palavra o Senador Laura Campos.
O SR. LAURO CAMPOS - (PT-DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei breve.
Os diversos oradores que se sucederam na tribuna do Senado na tarde de hoje falaram sobre o
mesmo tema - a violência -, que está presente no
Rio Grande do Sul, está presente no Paraná nas
tentatiVas de ocupação de terra, está presente em
Caruaru, onde 43 pessoas morreram, vítimas de
nosso sistema de saúde, está presente no sul do
Pará, onde um conflito com a polícia vitimou 29 pessoas que tentavam trabalhar na terra.
Eldorado significa esperança. Eldorado significa o trabalho do homem na terra para dela extrair riqueza e a essência da vida.
Também em São Paulo a violência existe. No
pujante São Paulo, de onde esses fatos deveriam
ter sido banidos, devido a essa modernidade absurda que está sendo implantada junto com essa estabilização esquizofrênica, no Pontal do Paranapanema esses fatos se sucedem, assim como no Bico do
Papagaio, na Região Norte. E dizem que estamos no
caminho da estabilidade e da modernidade.
Hoje na tribuna vários Parlamentares se sucederam, para tratar do mesmo tema: a violência brasileira. Dar US$5 bilhões a um banco é preparar o terreno não para o plantio da paz e da colheita da fraternidade; é plantar a semente da discórdia, é plantar a semente da desigualdade e da exclusão, que
nós colhemos de ponta a ponta neste País. Entregar,
quase de graça, a banqueiros que tiveram 14260"/o de
retomo na chamada década perdida, essa montanha
de dinheiro é aprofundar essas discórdias.
Recordo-me das ligas camponesas, que, há
muito tempo, queriam colocar em prática a Constituição brasileira de 1946, que assegurava a reforma
agrária, e foram escorraçadas em suas tentatiVas. O
problema continuou, e as populações desalerradas,
expulsas da terra, desenterradas, fugiram para os
grandes centros urbanos.
Hoje, a violê~a mudou de forma e de residência. A violência a que nos referimos, em suas várias
manifestações, continua e se aprofunda. São 1.800
pessoas assassinadas por mês em São Paulo; são
duas pessoas mortas por hora. No Rio de Janeiro, o
General Nilton Cerqueira, que não obedeceu sequer
às leis da guerra, à Convenção de Genebra - que
exige que, mesmo em situação de guerra, o inimigo
seja tratado com humanidade-, que matou friamente
Marighela, no sul da Bahia, afirma, e os zonais repetem a ordem aos seus subordinados: atirem primei-
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ro, quando invadirem os morros e quando perseguirem os bandidos. A mesma ordem foi dada para que
atirassem primeiro, porque os sem-terra do Pará, os
sem-terra de Eldorado, não tinham arma alguma.
Eles não poderiam ter atirado primeiro, porque estavam completamente inermes, desarmados. E foram
chacinados· de maneira bárbara. Vinte e nove vítimas já ganharam a sua batalha, ganharam seus palmos de terra, ganharam sua cova, sua sepultura
rasa. Quarenta aguardam o seu futuro. Aqui, ouvi
hoje o testemunho da companheira Marina Silva,
que discorre tão bem sobre as agruras, as contradições e os conflitos e a desumanidade com os quais
ela conviveu com tanto sacrifício. Quando apertei a
sua mão, e me despedi dela, senti que suas mãos
estavam frias, muito frias. Não sei de onde ela vai
retirar mais energia para continuar, nos Estados Unidos, a luta que ela sempre enfrentou com dignidade.
Em seguida, esta negra fantástica, esta nossa
grande companheira, a Senadora Benedita d<t Silva,
também trata deste assunto, escutando a voz· de seu
povo, conhecendo e se identificando com o extermínio que também pesou sobre a sua raça.
Fernando Henrique Cardoso, no seu livro sobre
escravidão e capitalismo no Brasil, repetiu o que um
sociólogo norte-americano havia dito: a origem da
propriedade, que para muitos, inclusive para mim,
está na base de toda esta ação violenta, a origem da
propriedade, que é o roubo e a violência, afirma
esse sociólogo, citado por Fernando Henrique Cardoso, com o qual ele concorda, que, na América, a
P.ropriedade é a origem do seqüestro dos negros da
Africa e do seu translado para a América, onde, com
seu sangue, se construiu a fortuna das Américas. De
modo que não há dúvida alguma: querem acabar,
consciente ou inconscientemente, tal como fizeram
com os incas, com os maias e com os astecas, com
as suas grandes culturas e riquezas, essa aurea sacra famls, essa fome sagrada do dinheiro, quer dizimar, sim, quer acabar, sim, com os índios e com as
populações marginalizadas do nosso continente.
Não tenho dúvida de que essa voracidade a que se
referiu Cristóvão Colombo em carta das Anblhas ("O
ouro é Deus. Abre todas as portas. Compra não apenas o poder na terra, mas também a vida etemaj, de
que essa fome do dinheiro, for]le da acumulação, fome
midásica da rede bancária, de que essa vontade de
acumulár terras, de acumular fortunas, de acumular
por meio do massacre e da exclusão é que une essas
ÕIVersas formas e manifestações da violência.
Se isso é modernidade, prefiro as relações que
os índios e os negros mantinham com a mãe-terra;
sabiam amainá-la, conviver com ela. Melhor do que
os ensinamentos da Bfblia, é saber que somos pó,
voltaremos à terra, seremos terra um dia. ·· Essa terra, a que volveremos, infeli;mH!nte,
está sendo tão barbaramente adubada com o sangue
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daqueles que não pretendem apropriar-se dela ou
reseiVá-la para grandezas e riquezas futuras, mas
apenas se relacionar com ela, usá-la sem agredi-la
Parece que isso não é permitido dentro de um
sistema que se diz civilizado, mas que, de norte a
sul, traz e reafirma, a cada momento, em suas várias manHestações, a sua incivilidade, a sua agressividade, a sua brutalidade, a sua desumanidade.
o dia de hoje foi muno expressivo. Se não fosse a calma que o tempo vai nos dando, eu não sei
se teria tranqüilidade para falar sobre este tema com
a distância e a frieza que o tempo me permite fazêlo. Se fosse há 1o, 20 anos, tenho certeza que minhas palavras não seriam apenas estas.
Peço desculpas àqueles Companheiros que·
morreram por não haver mais paixão em minhas palavras, per não demonstrar mais amor por eles que
se foram. Mas garanto que se um dia a história não
for de indivíduos que usam os outros para se perpetuarem numa história egoísta que reflete o nosso
presente, se a história for realmente a história da humanidade, a história do homem em seu processo de
aperteiçoamenfo, de desenvoMmento, então, todos
eles, de norte a sul, as vitimas de hoje serão os verdadeiros senhores da história do futuro.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) • Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
Lembro a V. Ex" que faltam 3 minutos para o
encerramento da sessão.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, numa breve comunicação, abordarei dois temas distintos, que, na verdade, se complementam.
Primeiramente, quero lamentar o tratamenfo
que está sendo dado à Polícia Milw do Estado de
Roraima, minha querida Polícia Milmr de Roraima,
que já foi a melhor da região Norte do Pafs. Uma
Polícia Milnar exemplar, equipada, em condições de
dar proteção à sociedade, hoje está sucateada, recebendo um tratamento da pior categoria, em desrespeno, inclusive, ao trabalho, ao esforço e ao risco
de vida per que passam os seus integrantes, diaria·
mente, para proteger nossa sociedade.
Gostaria de registrar, com tristeza, a ação do
Governador dó. Estado, Neudo Campos, que está
cortando a gratificação dos policiais militares que estão destacados para o interior. Como se diz, no jargão da Polícia Milw, as etapas de alimentação e
subsistência desses milmres foram simplesmente
cortadas pelo Governador, atingindo 113 de toda a
corporação no Estado.
Isso não podemos acenar. No momenfo em
que municípios são criados em Roraima, no momento em que o Estado se estrutura, a Polícia Militar deveria ampliar sua atuação no interior, ao invés de regredir. Isso tem causado outro problema grave aos
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poliCiais, pois eles têm de ser removidos Para a capital. Ora, se estavam morando no interior, se suas tammas estão radicadas no interior, se suas esposas
trabalham e seus filhos estudam naqueles municípios interioranos, como é que esse policial militar ao
ser deslocado para a capnal tem cortada a sua gratificação? Isso criará um enorme problema de manutenção para sua fainma.
Registro e repudio a ação irresponsável e incompetente do Governador, que mantém essa perseguição aos policiais da Polícia Milmr.
Sr. Presidente, queremos também lamentar o
que tem ocorrido no Pará. E, ao lamentar, cobrar es. clarecimentos e punição pa1a quem é responsável,
gostaríamos de destacar que é muito prematuro culpar o Governador do Estado do Pará simplesmente
per conta desse confino. Almir Gabriel, ex-Senador,
um homem de formação séria, democrata, com longa história neste Senado e na vida pública do País.
Acho que as questões devem ser esclarecidas,
e
efetivarnente ser punido quem comandou ou
quem determinou esse ato bárbaro de assassinato
desses sem-terra.
É prematuro querer imputar essa questão ao
Governador do Estado. Sabemos que polícias despreparadas pedem aluar de forma errada. Quero
aqui só criar um precedente, fazer uma comparação:
há algUns dias vimos a Polícia Militar do Distrito Federal, comandada pelo Partido dos Trabalhadores,
bater em estudantes que faziam uma manHestação
também pacífica. Nem per isso viemos aqui acusar o
Governador Cristovam Buarque, que é um homem
sério, nosso amigo, um pernambucano que tem também uma história politica no Pafs.
De modo que desejamos fazer essa ressalva,
pedir a punição, dizer que efe.tivamente esse ato demonstra que a snuação em que se encontram os
sem-terra e a questão da reforma agrária devem ser
encaminhadas seriamente, em regime de urgência
no Pafs, com responsabilidade, seriedade, com o
cuidado necessário de averiguar, para ar, sim, apontar os verdadeiros culpados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) ·O Senador Eduardo Suplicy enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimenfo Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-8P) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, recebi, do Movinento Sem
Terra, o seguinte downento, Sltlscrito pelo Sr. João
Pedro Stedile, da sua Direção Nacional, que
passo a ler:

cteve
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O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Nada mais havendo a tratar, a
Presidência vai encerrar os trabalhos.

Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h32min)

RETIFICAÇÃO

Na Resolução-no

4,

de--1996,

publicada no DSF de Ol/02/96,

pág. 1098,

emitidos·.

Na alínea "g" do art 2°,
Onde se lê:
g) previs.§.o de colocação e vencimento dos titules a serem
-

-~

-

--

~-

.

..

COLOCAÇAO
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96 ~
01.02.96

VENCIMENTO

TITULO
640366
640455
640547
640639
640731

DATA-BASE

01.02.97
01. os .• 97
01.08.97
01.11.97
01.02.98

15.02.96
15.02.96
1S.02.96
15.02.96
15.02.96

15.02.97
15.0S.97
1S.08.97
1S.11.97
1S.02.98

640366
6404SS
640S47
640639
640731

15.02.96
1S.02.96
1S.02.96
1S.02.96
1S.02.96

01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96

01.03. 97
01.06.97
01.09.97
01.12.97
01.03.98

Ç4036S
6404S7
640S49
640640
640730

01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03. 96

02.0S.96
02.0S.96
02. os. 96
02.0S.96
02.0S.96

01. os. 97
01.08.97
01.11. 97
01.02.97
Ol.OS.98

640364
6404S6
640S48
640640
640729

02.0S.96
02.0S.96
02.0S.96
02.0S.96
02.0S.96

1S.OS.96
1S.OS.96
1S.OS.96
1S.OS.96
1S.OS.96

1S.OS.97
1S.08.97
1S.ll.97
1S.02.98
1S.OS.98

64036S
6404S7
640S49
640641
640730

1S.OS.96
1S.OS.96
1S.OS.96·
1S.OS.96
1S.05.96

01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96

'
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03.06.96
03.06.96.
03.06.96
03.06.96
03.06.96

01.06.97
OL09.97
01.12. 97
01.03.98
01.06.98

640363
640455
640546
640636
640728

03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96

Leia-se:

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem

emitidos·.
COLOCAÇAO
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96

VENCIMENTO
01.02.97
01.05.97
01.08.97
01.11. 97
01.02.98

TITULO
640366
640455
640547
640639
640731

DATA-BASE
01.02. 96
01.02.96
01.02.96
01.02.96
01.02.96

15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96

15.02.97
15.05.97
15.08.97
15.11.97
15.02.98

640366
640455
640547
640639
640731

15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96
15.02.96

01.03.96
01.03.96
01.03. 96
01.03.96
01.03.96

01.03.97
01.06.97
01.09.97
01.12.97
01.03. 98

640365
640457
640549
640640
640730

01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96
01.03.96

·-··

.....

02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96

01.05. 97
01.08.97
01.11.97
01.02.98
01.05.98

640364
640456
640548
640640
640729

02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96
02.05.96

15.05.96
·:15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96

15.05.97
15.08.97
15.11.97
15.02.98
15.05.98

640365
640457
640549
640641
640730

15-05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96
15.05.96

03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96

01.06.97
01.09.97
01.12. 97
01.03. 98
01.06.98

640363
640455
640546
640636.
640728

03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96
03.06.96
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SUMÁRIO DA ATA DA 423 SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 1996.
(Publicada no DSF, de 17 de abril de 1996.)
RETIFICAÇÃO
No sumãrio à pãgina 06360, 1• coluna, no item 1.2.7- Requerimentos, no
Requerimento n° 359, de 1996,
Onde se lê:
.;. cópias integrais dos relãtorios da investigação , pela Comissão de
Inquérito do Banco Central, no Banco Econômico.
Leia-se:
••• cópias integrais dos relãtorios da investigação promovida pela
Comissão de Inquérito do Banco Central, no Banco Econômico.

ATA DA 43" SESSAO DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 1996
(Publicada no Diário do Senado Fed.eral, de 18 de abril de
1996)

RETIFICAÇÃO

i

'

I

\

Na página 06456, ao final da 1" coluna, suprima-se a sligqlnte Fala da
· '

Presidên~ia:

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A, Presidência
designa os Deputados, cujos nomes constam do oficio, para fazerem
parte da Comissão Mista de Planos, Orçamentjlos Publicos e
Fiscalização.
Há oradores inscritos.
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ATA DA 45 i! SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
EM 19 DE ABRIL DE 1996
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 50ª LEGISLATURA
Presidência dos Srs. Júlio Campos, Emandes Amorim e Bel/o Parga
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Sob
a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Jefferson Péres, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte
EXPEDIENTE

Os méritos do Embaixador Geraldo Alfonso
Muzzi, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasflia, 17 de abril de 1996. - Fernando Henrique Cardoso.
EM N" 148/DP/ARC/G-MRE/APES

MENSAGENS

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
N2 151, de 1996 (n• 329/96, na origem), de 17
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n• 55, de 1994 (n• 5.017/90, na Casa de origem),
que acrescenta inciso ao art. 659 da Consolidação
das Leis do Trabalho, sancionado e transformado na
Lei n• 9270, de 17 de abril de 1996; e
N2 152, de 1996 (n• 330196, na origem), de 17
do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n• 8, de 1996 (n• 4.897195, na Casa de origem), que
attera os arts. 366 a 370 do Decreto-Lei n• 3.689, de
3 d1 outubro de 1941 -Código de Processo Penal,
sancionado e transformado na Lei n°9271, de 17 de
. abril de 1996.

Submetendo à deliberação do Senado
Federal a escolha de nome indicado para
cargo, cujo provimento depende de sua ptévia aquiescência.
MENSAGEM N°150, DE 1996
(n" 327196, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, §
12 , do Regulamento aprovado pelo Decreto n•
93.325, de 12 de outubro de 1986, e no art. 39, § 12 ,
do Decreto n• 1.756, de 22 de dezembro de 1995,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Geraldo Alfonso
Muzzi, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República Federal da
Nigéria, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República do Benin.

Brasma, 15 de abril de 1996
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso Vil, da Constituição, com o disposto no art. 56, § 1" do Regulamento· aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de
outubro de 1986, e no art. 39, § 1• do Decreto n•
1.756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa Minuta de .mensagem ao Senado Federal da destinada à indicação
do Senhor Geraldo Alfonso Muzzi, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para cumulativamente com o cargo de Embaixac;lor do Brasil
junto à República Federal da Nigéria, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto a República do Benin.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pafs e curriculum vltae do Embaixador
Geraldo Alfonso Muzzi, que juntamente com a Men. sagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para
exames de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Luiz FeDpe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO
Curriculum Vltae
Ministro de Segunda Classe Geraldo Alfonso
Muzzi
Belo Horizonte/MG, 8 de maio de 1939.
Filho de José Alfonso Muzzi e Leontina Alves
Muzzi.
· Curso do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva - CPOR, Belo Horizonte, 1958160.
Bacharel em Direito, UF/MG, 1961.
Seminário sobre Legislação Americana e Direito Comparado, Washington University, Saint Louis,
USA, 1961.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00190

Abril de 1996
-

Seminário sobre Diretto Comparado patrocinado pela lnter American Bar Foundation e Universidade do Paraná, 1961.
Professor de Inglês no ICBEU, Belo Horizonte,

1961/64.
Professor de Inglês na ACM e no Uncoln-Kennedy Instituto de Idiomas, Belo Horizonte, 1965/68.
Professor de Inglês no ICBEU, Rio de Janeiro,

1968171.
CPCD do IRBr, Curso de Prática Diplomática e
Consular, IRBr.
Curso de Treinamento para Chefes de Setores
de Promoção Comercial, 1975. XIV CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 12 de março de 1971.
Segundo Secretário, antigüidade, 19 de março
de 1976.
Primeiro Secretário, merecimento, 26 de junho
de 1980.
Conselheiro, merecimeuto, 17 dedezaubo de 1984.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24
de dezembro de 1990.
Assistente do Chefe da Divisão Jurfdica,

1971172.
Assistente do Chefe da Divisão de Turismo,

1972.
Assistente do Chefe da DMsão de Informação
Comercial, 1973.
Assistente do Chefe de Gabinete do Secretário-Geral-Adjunto para Promoção Comercial, 1973.
Coordenador, da Coordenadoria Técnica do
Departamento Geral de Administração, 1983185.
Chefe da Divisão de Atlvidades Auxiliares do
Departamento Geral de Administração, 1985.
Chefe da Divisão de Fronteiras, 1989!91.
Moscou, Terceiro Secretário, 1974176.
Moscou, Segundo Secretário, 1976.
Estocolmo, Segundo Secretário, 1976179.
Estocolmo, Chefe do SECOM, 1976179.
Lima, Segundo Secretário, 1979180.
Lima, Chefe do SECOM, 1979182.
Lima, Primeiro Secretário, 1980183.
São Francisco, Cônsul, 1985189.
Munique, Cônsul-Geral, 1992!94.
Lagos, Embaixador, 1994!96.

Reunião do Comttê de Água Dooe do SELA,
Uma, 1980 (observador).
Reunião do Grupo do Consenso de Cartagena
sobre Divida Externa, São Domingos, 1985 (assessor).
Publicações:
•o Pacífico, ponto de convergência da economia mundial, cooperação e rivalidades. Perspectivas
para o comércio e a diplomacia brasileira". Tese
para o XIV CAE, IRBr, 2 volumes, 326 páginas, fevereiro 1987.
Chefe da Seção de Promoção de Vendas da
Usiminas, Belo Horizonte, 1963166. Chefe da Seção
de Vendas em Belo Horizonte, Usiminas, 1966167.
Assessor do serviço de Controle da Usiminas, Belo
Horizonte, 1967/68. Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro do Ministério da Fazenda, por concurso, 1963.
Fiscal de Rendas do Estado de Minas Gerais, Secretaria da Fazenda, por concurso publico, 1968.
Ordem da Estrela Polar, Cavaleiro, (Suécia).
Ordem do Mérito de Serviços Distinguidos, Oficial, Peru.
Ordem do Sol, Oficial, (Peru).
Medalha de Honra da Inconfidência, Minas Gerais.
Cidadão Honorário do Estado de Washington,
EUA.
Stiillo Marcos Amarante, Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.
Dados Básicos Sobre Pafses
Pafs: Benin
Atualização em: 3-4-96
Responsável: DAF-1

Síntese do Pafs
Nome Oficial do Pafs: República do Benin
ÁreaemKm2: 112.622
População: 5.400.000 Hab.Ano: 1995
Ungua: Francês (oficial), Bariba, Fulani, Fon
Data Nacional: 1"-8
Capital: Cotonou
Fronteira com o Brasil:
Colônia Brasileira: DND
Sistema de Governo: Repúbi"ICa Presidencialista

Autoridades

VI Reunião de Consulta Aeronáutica BrasilPeru, Uma, 1979 (delegado).
Delegação Brasileira às Reuniões do Grupo
Misto de Transportes Peruano-Brasileiro, Uma e !napari, 19ao (merTlbro): -- ---- · - -- -- --- -- -

Chefe de Estado: General Mathieu Kerekou
(eleito)
Chefe de Governo: General Mathieu Kerekou
(eleito)-- ---- --

Reunião do Comitê ad hoc de Pessoal da Organização Internacional do cacau,
1980 (delegado assessor).

Chanceler:
Embaixador do Brasil: Não possui Embaixador
residente

Lagos,
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Princ. Ativ. Economica : Agricultura (36% do

Presença Bmsllelra
Chefe do Posto: Geraldo Alfonso Muzzi
Embaixador Designado
Missão Brasileira: Cumulativa com a Embaixada em lagos
PLOT 257 Kofo Abayoni Road
Tel.: (002341) 61-0177 e 61-0135
Outras Repartições e
Temas Sobre o País
Eleição e posse do Presidente Malhieu Kerekou, abriV1996.
Temas da Agenda Bilateral
Casa de Benin em Salvador;
Casa do Brasil em Ouidah
"Brasileiros• - comunidade de escravos retornados;
ZPCAS;
Construtora Andrade Gutierrez

VIsitas Oficiais
Mai/87-Chanc. Guy Landry visita Brasil;
Nov/72-Chanc. Gibson Barbosa visita Benin;
Sei/93-Encontro do Chanceler Celso Amorim
com o Chanceler Robert Dossou, do Benin - Brasflia;
Out/93- Encontro do Secretário-Geral com Senhor Candide Pietre Ahouensou por ocasião de sua
despedida como Embaixador do Benin;
·
Out/94 -Visita do Chanceler Robert Dossou ao
Brazil. ZPCAS.

Atos Bllatemls
1987 - Protocolo Aditivo ao Acordo Cultural;
1972 -Acordo Cultural;
1972 - Declaração Conjunta.
Comércio Bilateral
Exportações do Brasil : US$4.418.452,00 Ano :
1995
Principais Produtos : Barra de ferro/aço, artefatos para joalheria, painés de fibra de madeira, azulejos, etc.
·
Importações para o Brasil : US$42.404.413,00
Ano: 1995
Principais Produtos : Algodão não cardado
nem penteado, rolhas tampas, acessórios para embalagem, impressora a jato de tinta.
Economia
PIB : US$2,1 Bilhões
. Ano : 1993
Moeda/Câmbio : Frarico CFA. 1 US$ = 495,00
FCFA, DEZ/95
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PIB)
Exportações Totais : US$77.400.000,00 Ano :
1988
Principais Produtos : Óleo Vegetal, Algodão.
Importações Totais : US$530.000.000,00 Ano
:1988
. Principais Produtos : Combustíveis, Maquiná, ...
ria, Têxteis.
Déficit : US$452.600.000, Período 1987-1988
Informações pam viagem
..

Vôos do Brasil : Não há võo~ direitos
Exigência de Visto :
Fuso Horário :
Corrente Sétrica :
Padrão de TV :

(A Comissão de Relações Exteriores e
. Defesa Nacional)

•

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O
expediente lido vai à publicação.· ·
A Presidência lembra ao Plenário que o tempo
destinado aos oradores do Expediente da sessão ordinária deliberativa de 23 do corrente será dedicado
a homenagear o Dia do lndio, de acordo com o Requerimento n• 368, de 1996, de autoria do Senador
Sebastião Rocha e outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que estão abertas as inscrições para a referida homenagem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. {Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO {PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os planos econômicos implantados nos últimos anos provocaram,
sistematicamente, um descasamento dos índices de
correção dos financiamentos e dos preços dos produtos agrfcolas graves conseqüências no quadro
da vida do setor agrfcola, levando-o a uma crise sem
precedentes.
Assim, o endividamento na agricultura atingiu
nfveis tão elevados que praticamente vem engessando e comprometendo esse estratégico e vital setor da economia brasileira e até a própria viabilidade
e sobrevivência do Plano Real.
A securitização das dividas agrfcolas, acordada a partir de amplo processo de entendimento entre
o Governo Federal, a Frente Parlamentar da Agricultura e o Senado Federal, e transformada na Lei ri'
9.138, de 1995, aprovada pelo Congresso Nacional e

e
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sancionada pelo Presidente da República, viabili!OU
o processo de alongamento das dívidas dos produ·
tores rurais, inclusive associações e cooperativas.
Sem dúvida, ao possibilitar que os produtores
rurais, com débitos até R$200 mil, paguem suas dfvidas, no prazo de 7 a 10 anos, com carência de 1 a
2 anos, com juros de 3% ao ano e com equivalênciaproduto, está-se dando condições para que continuem produzindo, gerando emprego e riqueza, tão
necessários para a sociedade.
Entretanto, Sr. Presidente, a securitização das
dívidas agrfcolas, nos moldes acordados, apesar de
contemplar um universo de 220 mil produtores, possibilitará o alongamento de apenas 26% da dívida
existente, deixando de lado cerca de 74% do seu
montante.
Dessa maneira, cerca de três quartos da dívida
do setor agrícola não serão contemplados no processo de securitização e somente poderão ser alongados após negociações com os agentes financeiros, com taxas que atingem 35% ao ano, em condi·
ções, portanto, absolutamente incompatfveis com a
capacidade de pa!;amento e a própria lucratividade
dosetor.
-Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, alongar
dívidas dos produtores rurais, com taxas atingindo
esse patamar, é simplesmente adiar o problema presente, visto que eles jamais poderão quitá-las com
encargos tão elevados. Muito provavelmente, dentro
de 2 ou 3 anos, a crise refluirá com maior intensida·
de e gravidade.

- si:

Aliás, o Conselho Monetário Nacional, ao regulamentar o processo de securitização, definiu que se
poderá dar tratamento diferenciado às situações de
concentração regional de endividamento agrícola
Nesse caso, seria dada prioridade, para tratamento diferenciado, à região arrozeira do Estado do
Rio Grande do Sul e à região sojeira do Centro-Oeste, em particular, do Estado de Mato Grosso, por serem essas regiões as que mais apresentam concentrações de endividamento.
No caso especifico do Estado de Mato Grosso,
o endividamento total do setor agrícola, em dezembro de 1993, era de R$900 milhões. Em dezembro
de 1995, portanto, dois anos após, o endividamento
atingia R$2,05 bjjhões, .n11m crescimento da ordem
de 120"k, em decorrência, sobretudo, do descasa·
mento entre os índices de correção dos financiamentos e dos preços dos produtos agrfcolas.
Esse endividamento corresponde a 48% do
PIB do Estado de Mato Grosso, numa situação pe-
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. culiar, já que Estado tem 70% de sua economia
assentada na agricultura.
O Sr. Ney Suassuna ·V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO • Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Ney Suassuna - Senador Jonas Pinheiro, não há atividade económica, exceto a financeira,
que tenha esse rendimento. Uma atividade que gera
alimentos e que permite a este País exportar excedentes não consegue acompanhar a velocidade do
crescimento da dívida. O problema que V. Ex" levanta é realmente preocupante, todos nós sabemos, e é
preciso que o governo dirija suas vistas para o setor
primário, que sustenta todos os demais.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado,
Senador Ney Suassuna
Esse programa de securitização da dívi.da dos
agricultores vem resolver, principalmente, o problema social, o problema dos pequenos devedores,
aqueles que devem até R$200 mil. Esses vão con·
seguir securitizar a sua dívida, isto é, transfol11)ar em
produto e pagar com 7 a 1O anos de prazo, com 1
ou 2 anos de carência. Esses produtores,_oom certeza, vão continuar no processo produtivo, porque seu
problema está devidamente resoMdo. Entretanto,
aqueles que devem acima de R$200 mil, e, em termos de Brasil, isso representa 74% da nossa agri·
cultura, continuarão em dificuldades. No nosso Esta·
do, o Mato Grosso, isso complica, porque aqueles
que devem acima de R$200 mil representam 80%
da agricultura do Estado; a dívida desses produtores
é muito maior. Portanto, esses continuam sem con·
dições, uma vez que R$200 mil é pouco, em relação
à dívida
Devido áo perfil de produção no Estado do
Mato Grosso, baseado na exploração de grandes
módulos, onde 80"/o das lavouras estão em áreas individuais superiores a 1000 hectares, a securitização, até o limite de R$200 mil, contemplará somente
20% da produção, não abrangendo os produtores
que são responsáveis por cerca de 80% da produção, que, somente de grãos, representa 6 milhões
de toneladas no Estado do Mato Grosso.
Assim, no Estado de Mato Grosso, enquadramse dentro do limite securitizável apenas R$400 milhões, restando cerca de R$1,6 bilhão, que somente
poderá ser alongado mediante acordo com os bancos, cujas condições até então apresentadas são inviáveis para os produtores rurais.
Simulações estatfsticas realizadas pelo Sindi·
cato Rural de Rondonópolis mostram que os produ-
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tores que têm dívidas superiores a R$200 mil - portanto, não alongadas com equivalência-produto e taxas de 3% ao ano - necessitam, para quitar suas dfvidas no sétimo ano, produzir oitenta sacos de soja
por hectare e terão déficit, no perfodo de sete anos,
de cento e dezasseis sacos por hectare acumulado
em sete anos, tal a elevação do montante dessa dívida.
Ora, será absolutamente impossível pára esses produtores quitarem essas dívidas com tais condições, visto que a produtividade média aluai da cultura da soja, por exemplo, no Estado do Mato Grosso é da ordem de 45 sacos por hectare e, inclusive,
uma das mais elevadas do País.
Dessa maneira, Sr. Presidente, se os produtores rurais do Mato Grosso não receberem tratamento diferenciado no processo de alongamento de suas
dívidas, estar-se-á, fatalmente, condenando esse
importante segmento produtivo do Estado e, por
conseqüência, a própria economia estadual, já profundamente combalida pelos reflexos da forte crise
que atinge o setor agrícola
Tal situação levou a que se deslanchasse no
Estado de Mato Grosso um amplo movimento denominado "Mato Grosso quer pagar. Securização
100%•, liderado pela Federação da Agricultura e
pelo SinãK:ato Rural de Rondonópolis, que, com
muita competência e profissionalismo, desenvolveu
profundos estudos sobre o endividamento do setor
agrfcola no Estado e suas conseqüências.
Esses estudos foram apresentados detalhadamente aos integrantes da Frente Parlamentar da
Agricultura e à Equipe econômica do Governo Federal, que já tem, portanto, pleno conhecimento dessa
problemática.
·~. Nesse sentido, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apelo para que, com a máxima urgência,
seja dado tratamento diferenciado para o alongamento das dívidas agrícolas nos bolsões de endividamento, ampliando nessas regiões o limite de
R$200 mil para securitização dessas dívidas, de
modo que os produtores rurais possam quitá-las
com taxa de 3% ao ano, através do mecanismo da
•equivalência-produto. •

O Sr- Júlio Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr- Júlio Campos- Senador Jonas Pinheiro,
estamos ouvindo com muita atenção o pronunciamento de V. Ex" sobre a renegociação da dívida dos
agricultores brasileiros. Trata-se de assunto bastan-
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te debatido nas duas Casas do Congresso Nacional,
na imprensa e pelo próprio povo brasileiro, que viu,
diariamente, o empobrecimento do nosso campo.
Isso somado à punição aos produtores brasileiros
traz conseqüências nefastas não só quanto à diminuição da capacidade de produção do País. Tal política punitiva do sistema bancário brasileiro, com relação aos financiamentos da nossa agricultura, já
proporcionou uma queda de mais de 10% da nossa
produção nacional, nesta safra de 1996. O nosso
próprio Estado do Mato Grosso, que, no ano passado, conseguiu colher uma safra de cerca de 7,7 milhões de toneladas de grãos, num total de quase
10% da produção nacional, chegando a quase 80
milhões de produção de grãos, este ano, vai colher
pouco mais de 6 milhões. Isso significa menos alimento para o povo brasileiro e menos capacidade
de exportação dos nossos produtos, principalmente
do nosso Estado, que é grande produtor de soja. Ele
traz em termos de divisas comerciais para.o País
cerca de US$4 bilhões/ano. E, realmente, o programa que foi aprovado pelo Governo Federal, pelo Ministério da Agricultura e pelo próprio Banco do Brasil, para renegociação da dívida dos nossos produtores, com a palavra mágica de securitização, para o
nosso Estado abrangeu menos de 30% dos nossos
produtores. A economia dos Estados do CentroOeste e da própria Região Amazônica é, muitas vezes, diferente da economia do Centro-Sul ou do Nordeste brasileiro. Um programa de renegociação da
dívida até R$200 mil pode significar muito para o
produtor nordestino, para o produtor gaúcho, para o
pequeno e microprodutor, mas para o produtor do
Centro-Oeste não significa nada. Tanto é verdade
que V. Ex", no seu pronunciamento, esclarece que
74% dos produtores maio-grossenses não foram beneficiados com essa política da securitização da
nossa dívida. Com isso, mais de dois terços, ou
seja, 75% dos nossos produtores estão aguardando
uma nova política, que virá futuramente. Lastimo a
insensibilidade do Governo Federal em não estudar,
neste instante, um novo programa, ou seja, estudar
caso a caso, Estado por Estado, região por região.
Não podemos comparar um cidadão que produz
soja com um cidadão que produz arroz ou milho;
tampouco comparar o produtor do Mato Grosso com
o produtor de Santa Catarina, onde os proprietários
rurais são pequenos e onde há milhares de produtores somando uma grande produção. No Mato Grosso, temos não tão grande número de produtores,
mas grande produção sendo colhida pelos médios
produtores mato-grossenses. Portanto, dP.!xo neste
instante a minha solidariedade a V. Ex". Mais uma
vez, vaRo a dizer que lastimo os juros assassinos
existentes neste País, com relação ao comércio, à
indústria, ao povo brasileiro, principalmente ao agricultor. Por onde viajo, no mundo inteiro, Senador Jo-
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nas Pinheiro, como engenheiro agrônomo, como
professor de Agronomia e como produtor rural; procuro saber a respe~o dos juros que se pagam para o
financiamento agrícola. Na maioria dos países, eles
são subsidiados, incentivados pelo Governo, ou, então, o máximo de 5% ao ano. Aqui, no Brasil, como
V. Ex" provou, se essa taxa que está aí continuar,
ela uHrapassará a 30% ao ano, o que é um absurdo.
Não há como pagá-la; com isso, cada vez mais, a
agricuHura será prejudicada, provocando o êxodo rural. O cidadão deixa· de ser produtor; vem, então,
para as cidades, inchando-as; depois volta para o
campo como sem-terra, causando um problema seriíssimo, como o que ocorreu nas últimas 48 horas
no Estado do Pará. Foi um verdadeiro massacre o
que a Polícia do Pará fez com os integrantes do Movimento dos Sem-Terra. Tal assunto deve ser debatido, nesta Casa, com urgência, porque é um tema
palpitante em nfvel nacional e internacional. Os países que não simpatizam com o Brasil, os nossos inimigos, já estão fazendo um escãndalo na imprensa
internacional sobre mais esse genocfdio que ocorreu
em nosso Pafs. Portanto, nobre Senador Jonas Pinheiro, tem V. Ex" a minha solidariedade integral e o
nosso apoio no sentido de começarmos, imediatamente, um movimento para que os agricuHores
mato-grossenses e do Centro-Oeste tenham uma
condição especial na renegociação de suas dívidas.
Cumprimento V. Ex" pelo seu pronunciamento.
O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Júlio Campos, muito obrigado, sobretudo, por suas palavras, que são sempre ouvidas e cheias de razão.
Esse programa de securitização da dívida dos
. agricuHores brasileiros vem, de certa forma, resolver
os problemas de grande parte dos agricultores brasileiros, já que todos serão beneficiados; 94% deles
estão securitlzando 100% de sua dfvida, porque vão
até R$200 mil. Os 6% que estão deixando securitizar a sua dívida são os maiores e equivalem, em termos nacionais, a 70"/o da produção àgrfcola.
No caso de Mato Grosso - e aqui eu gostaria
de fazer uma pequena retificação no aparte do Senador Júlio Campos - 87% dos produtores terão
suas dívidas seóuritizadas, porque estão dentro dei
limite dos R$200 mil. Porém, os 13% restantes, ou
seja, os que não securitizarão 100% de suas dfvidas
porque uttrapassam o limite de R$200 mil representam 80% do total da produção brasileira. Coincide, também, com o tamanho da área cultivada dentro do Estado de Mato Grosso.
Por ar vemos o quanto produzem os matogrossenses, sobretudo os gaúchos, os paranaenses,
os catarinenses, os brasileiros de modo geral que
vão para Mato Grosso porque conhecem a potencia·
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!idade do cerrado mato-grossense e os preços baixos da terra para os padrões de outras regiões do
Pafs. Eles produzem e produzem bem. Nenhum lugar
no Brasil e poucas partes do mundo têm uma produtividade tão grande quanto o Centro-Oeste do Brasil.
Sem dúvida nenhuma, o dia em que tivermos
condições de estabelecer uma política adequada
para o agricultor brasileiro, de fornecermos a infraestrutura adequada para a produção que pode ser
gerada no Centro-Oeste brasileiro, com Cl!rteza esse
grande celeiro que é o Centro-Oeste vai participar
ativamente do grande objetivo de diminuir a fome
dos povos da nossa terra.
Portanto, a secumização foi muito bem planejada e vai ser bem executada. Preocupam-nos exala·
mente aqueles que estão fora da securitização. Ora,
já falamos aqui que quem está securitizando a sua
dívida o faz com a equivalência/produto, com prazo
de 7 a 1O anos, conforme capacidade de pagamen. to, com 1 ou 2 anos de carência, conforme a capacidade de pagamento, e com 3"/o de juros ao ano.
Quem não o faz tem que pagar juros que chegam
até 35% ao ano, sem prazo de carência e sem aquele prazo para pagamento da sua dívida
Portanto, o que estamos tentando • na esteira
do brilhante trabalho fe~o pelo Sindicato Rural de
Rondonópolis, pela Federação da Agricultura e pelas entidades que cuidam do setor da agricuHura no
nosso Estado - é provar que os que não vão securitizar suas dívidas serão extremamente apenados e
vamos ter, em conseqüência, uma queda da produção no Estado de Mato Grosso, no Centro-Oeste e
também no Rio Grande do Sul.
Alerto, ainda, para a necessária urgência dessa decisão, para que se possa normalizar a situação
dessas regiões produtoras e, assim, assegurar que
os produtores rurais dêem continuidade às suas atividades, sobretudo pelo fato de que em breve terão
que tomar as suas decisões e iniciar os preparativos
para a próxima safra agricola, para a felicidade do
Brasil e para a sustentação do Plano Real.
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do o~dor.) Sr. Presidente, o Nordeste tem uma grande vocação
turística. Infelizmente o clima não tem sido regular
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há muitos e muitos anos, e as secas têm-se sucedido. No entanto, com engenho e arte temos conseguido alguns subterfúgios que fazem as catracas da
economia girarem.
Em- Campina Grande, no dia de ontem, começou a Micarang, um carnaval fora de prazo, onde
grupos agitam a cidade com grande animação por
três dias seguidos. Esse evento leva à Campina
Grande, nesta época, cerca de 100 mil pessoas, que
lotam todos os hotéis e casas de tammas que têm
disponibilidade de quartos. Em outras palavras, faz
com que o povo esqüeça a miséria e as dificuldades
e traz turistas que dinamizam a nossa economia.
Sr. Presidente, faço essa comunicação demonstrando que a saída para o Nordeste é o turismo, que, com engenho e arte, desde o Governo Ronaldo Cunha Lima, temos incentivado. Tem sido a
Micarang de Campina Grande um evento em todo o
Nordeste.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Ney Suassu-

na, o Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário deixa a cadeita da presidéncia, que é ocupada
pelo Sr. JúliO Campos, 2" VJCe-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner,
por permuta com o Senador Bernardo Cabral. S. Ex"
dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nobres colegas, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado os meus agradecimentos ao eminente
Senador Bernardo Cabral, que gentilmente atendeu
à nossa solicitação para permutar e assim podermos
cumprir o nosso horário.
Sr. Presidente, eu não poderia viajar para o Sul
do Brasil, para o meu Estado especifiCalllente, que é
Santa Catarina, sem deixar de fazer também, aqui
de público, e em poucas palavras, um registro sobre
o queoC()rreu ne~ Esta<io d<l F'a,@._
__ _ _ _
----- --Todos estamos enlutados, Sr. Presidente; o
Brasil está enlutado. E isso vem ao encontro daquilo
que o Senador Jonas Pinheiro, aparteado por V. Ex",
Senador Júlio Campos, há pouco abordou da tribuna
desta Casa: os problemas que vivemos no campo
do Brasil inteiro.
Digo, consternado, que todos estamos enlutados por aquilo que ocorreu, porque se trata de um
problema social, um problema que diz respeito a um
conj.unto, Eu vM na carne, quando Governador do
meu Estado, problemas quase que idênti..--cs, tentando_ ef\contrar caminhos, muitas vezes com ordem ju-
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dicial, mas procuiando evitar que a policia foSse
executar a sentença judicial, pois o problema social
que iria causar às famnias e a muitas pessoas seria
muito sério. - - Eu vivia um drama: vamos ou não quebrar o
Estado de Direito? Vamos ou não cumprir a ordem
judicial? Como vamos dar equacionamento a isso,
evitando derramamento de sangue?
Isso tem ocorrido várias vezes no País e em todos os lugares e chama a atenção para o fato de
que devemos parar um pouco e cuidar daquilo que
está a ocorrer a cada dia, do Chuí ao Oiapoque, do
AUãntico aos países da fronteira ocidental do nosso
Pafs.
Ora, estamos vivendo problemas muito contundentes, fortes. É um clamor social que não nos permite passar um fim de semana tranqüilo e que nos
obriga a pensar.
Parece-me que isso vem ao encontro daquilo
que eu sempre defendia nas minhas caminhadas: a
interiorização do desenvolvimento. Não sei se faço
isso porque sou ligado a pequenos municípios, a pequenas comunidades. Aliás, continuo sendo eleitor
de uma pequena comunidade. o meu município de
modelo, de onde sou eleitor hoje, não tem mais do
que 3.000 eleitores. É bem pequenininho. Voto lá
desde o tempo em que, com 20 anos de idade, fui
vereador e ia a cavalo da minha comunidade até a
Câmara de Vereadores. A propósito, o meu Estado,
Santa Catarina, hoje já tem aproximadamente 2,5
milhões de eleitores - talvez passe disso.
Acredito que a interiorização do desenvolvimento pode resultar no equillbrio da distribuição de
renda entre as regiões e também no equillbrio na
distribuição dos bens entre as pessoas. É preciso reduzir a desigualdade, que é tamanha hoje entre pessoas e entre regiões. É preciso proporcionar eqüidade.
A interiorização do desenvolvimento diz muito
de perto a todos nós. Podemos ajudar a montar diques pa~aalnteriorização, ou seja, levar o emprego,
aS condições para o trabalho na terra, a saúde lá
para o interior; levar a educação, também o lazer às
pequenas comunidades, fazendo com que as pessoas que lá existem se sintam bem. O Governo
pode criar mecanismos. O BNDES poderia muito
bem usar o Banco do Brasil e, em vez de fechar
agêneias do Banco do Brasil em pequenas comunidades, em pequenos municípios, treinar o pessoal
do Banco para que, não só das 9h da manhã às 4h
da tarde, mas também nos finais de semana, em vez
de ir às AABBs, se reúna com a comunidade. Os
funcionário's do Banbo do Brasil poderiam receber
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blema mais social do que de polícia. De um lado, os
proprietários queriam a garantia daquilo que era o
seu património e, de outro, tentavam ocupar a propriedade alheia - para não usar o termo "invasão" -,
sob o argumento de que necessitavam de terra para
viver.
Lembro-me de que, àquela aHura, vários foram
os apartes. Todos em uma linha que conduzia ao raciocínio de que o problema da terra era o único no
nosso Pafs que sempre vinha revestido com o sangue humano. Relembremos a Independência e a
Proclamação da República: a primeira, um grito
dado às margens do lpiranga; a segunda, o Marechal em cima do seu cavalo. E nada houve que se
pudesse retratar como chacina
A terra sempre foi problemática. E quando eu
me referia a isso, dizia que seria interessante que
não apontássemos culpados, porque todos nós trnhamos a nossa parcela de culpa.
Dias depois, vim a esta tribuna com uma entrevista concedida pelo rabino Henry Sobel, sobre uma
conversa que teve com Arafat, o lfder palestino, sobre a paz no Oriente Médio. Relembrava ele, o rabino Sobel, que dificilmente a paz se concretizaria
sem algum derramamento de sangue, tais as raizes
que haviam traçado o caminho no Oriente Médio.
Todos nós, portanto, há algum tempo, tentamos pintar um quadro, sem retoques, com o que era
possível de realidade, mostrando aonde poderfamos
chegar.
Ontem, quando chegavam as primeiras noticias do massacre no Pará, tíve a cautela - como
sempre tenho feito ao longo da minha vida pública de não tocar no assunto, pois precisava de dados
maiores. Mas, hoje, a imprensa não só do País, mas
também a internacional, abre manchetes com o título: ·vergonha!".
O que tivemos recentemente? As violências
cometidas no Carandiru, na Candelária, em Vigário
Geral, em Corumbiara, Rondônia. Todos elas formando os preparativos para o massacre de ontem,
em Eldorado de Carajás.
Observem os eminentes Senadores que o registro feito pela imprensa, portanto, já devidamente
confirmado o episódio, diz o seguinte:
•Até as 24 horas de ontem, o total de
pessoas mortas era 25 - muitas atingidas na
cabeça por tiros de fuzil. Outras 40 ficaram
feridas, seis delas em estado grave. Segundo depoimento de sobreviventes internados
no Hospital de Marabá, algumas vitimas do
confronto foram sumariamente executadas,
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entre elas o líder do movimento, Oziel Alves
Pereira, 24 anos, morto com um tiro na testa,
depois de ter sido algemado e espancado. •
O Sr. Casildo Maldaner- V. Ex' me permite
um aparte, Senador Bernardo Cabral?
O SR. BERNARDO CABRAL - Eu o conCederei em seguida, depois de me permitir V. Ex', eminente Senador Casildo Maldaner, que traga à colação o depoimento de uma figura que geralmente se
mantém à distância desses acontecimentos, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence.
Disse a imprensa que o Supremo Tribunal Federal chegou ao ponto de criticar- esse é o vemo -,
em nota oficial, a vontade polftica do Governo para
fazer a reforma agrária.
Diz S. Ex": "Os brasileiros, além de consternados, estão envergonhados com a brutalidade do
fato• - palavras da mais alta autoridade judiciária do
País. ·
·
·
E, acompanhando a declaração de S. Ex', vem
a de 260 bispos que participam da 341 Assembléia
Geral da CNBB. E o próprio Presidente da Repú~lica
considerou o episódio "inaceitável e injustificável".
Todas essas declarações perdem o conteúdo
com as três linhas ditas pelo médico plantonista no
Hospital de Curionópolis, no sul do Pará, que atendeu as vítimas da chacina: "Nunca vi nada igual. Foi
um massacre abominável, selvagem•. Essas três linhas, mais do que qualquer crftica que se possa fazer, mais do que qualquer solidariedade que se possa adiantar, representa o quadro dantesco.
·O Sr. caslldo Maldaner - V. Ex' me permite
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex',
com prazer.
o Sr. Casildo Maldaner - Senador Bernardo
Cabral, se eu soubesse antes que V. Ex' abordaria
esse tema, não teria pedido, na ordem de inscrição,
a permuta queme faciJHou falar antes. Fiz o pedido
em função do horário da minha viagem. No entanto,
repito, eu teria viajado se soubesse do pronunciamento de V. Ex', completo, amplo, e do qual o meu
é apenas um apêndice.
O SR. BERNARDO CABRAL- Não apoiado.
o Sr. Casildo Maldaner - Fico imensamente
grato a V. Ex'. O próprio Presidente do Supremo Tribunal Federal disse: •estamos consternados•. Concordo: estamos enlutados; o Brasil está enlutado. V.
Ex' traz as manchetes dos jornais de todo o mundo.
Lendo-as, podemos constatar que aquilo que aconteceu no Oriente mistura-se com o episódio do sul
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País ilegalmente: vi alguns Senadores quase· brigarem para que ela não fosse aprovada. Não queriam
a presença desse delegado de polícia para esclarecer essas irregularidades. Pedimos a criação de
uma CP! para apurar os problemas dos bancos,
mas, devido à conivência de muitos Senadores com
esse sistema que está aí, ela foi anulada, não foi
permitida. Nove Srs. Senadores, dentre os quais eu
me incluo, entramos com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, buscando reativar
essa CPI, e não conseguimos. Nesta Casa não está
havendo ;nteresse em contribuir para que mude
essa política, para que sejam apuradas essas irregularidades, para que haja crédito barato para o agricultor, para quem quer produzir. O nobre Senador
Bernardo Cabral lembra, muito bem, que há exceções. S. Ex' assinou o requerimento solicitando a criação da CPI, que eu também assinei. Mas a intenção
aqui é acobertar esse sistema económico falido, e
não se procura resolver esse problema, denunciar
quem levou o dinheiro. Esses R$25 bilhões que o
Governo Federal investiu na área bancária foram tirados do banco por alguém, porque esse dinheiro
não saiu andando. Para se trazer um delegado aqui
para apurar, já que o corporativismo dentro do Senado foi tanto que não se aprovou a CPI, ainda há barreiras entre Senadores. Quase houve uma segunda
briga ontem, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, de um Senador com o Presidente da Comissão, para se rever uma coisa que teria sido aprovada, que era a vinda do delegado para esclarecer o
lato. O Senado deveria estar representando os Estados, com três Senadores para cada Estado. Deveria
ser uma Casa de equilíbrio, que deveria estar decidindo em favor de esclarecer e apoiar o desenvolvimento. Mas ele não apóia o desenvolvimento. A
maioria das palavras que falamos aqui não tem
fundo, não tem objetivo. Mas vale a pena a lembran_ça de V. Ex", parabéns por tocar nesse assunto. E nesta Casa que têm de começar essas mudanças, é aqui que se tem que exigir que o Governo Federal dê apoio ao homem do campo e que
leve energia para o campo, que leve saúde, segurança, e não permita isso que aconteceu no Pará.
Reclamamos, aqui, o que aconteceu em Rondônia, mas a polícia até hoje está impune, nem sequer foi concluído o inquérito para punir os policiais de Rondônia. Mataram mais de 12 pessoas e
não deu em nada. Se tivessem punido os policiais
de Rondônia não teria acontecido o que aconteceu
no Pará. Oxalá, a partir de agora, com essa mortandade e com esse escándalo internacional, o
Governo Federal tome posição diferente, porque o
que estamos vendo, atualmente, é o desgoverno à
frente deste País.
O SR.. CASILDO MALDANER • Veja bem, Senador, como os esquemas são complexos. Na ver-
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· dade, todos· eles ,têm o. seu fundamento. Há uma
gama de ·problemas no País que estamos a vivenciar, ecléticos. Eu mesmo, muitas vezes, chego até
a pensar: ah! que se danem os bancos. Por que estamos aqui a querer salvá-los disso e daquilo? Que
se danem, vamos tentar salvaf aquilcrque é de interesse da maioria.
Às vezes, ouço no meu Estado as pessoas
perguntarem: "Mas, Senador, como vocês vão dar
isso? Nós, os pequenos, agüentamos a grande massa do trabalho e mesmo do emprego produtivo do
País e "onde ficamos?"
Somos questionados, ouvimos isso nas bases
e precisamos ser a ressonância dessas palavras.
Sr. Presidente, nobres Colegas, o que ocorreu
no Pará foi uma conseqüência daquilo que existe. Precisamos buscar as causas, porque, senão, daqui a
pouco vamos vivenciar o mesmo problema no Sul, não
sei mais onde, aqui, acolá, e vamos continuar assim ..
E.ntão, parece-me que o fundamental é buscarmos acelerar a reforma agrária, procurarmos interiorizar o desenvolvimento, levarmos o que é melhor
para as pessoas que moram nas pequenas comunidades, oferecer condições de trabalho, de saúde, de
educação, de lazer nas pequenas comunidades, formarmos verdadeiros diques para, com isso, também
ajudarmos a solucionar os problemas sociais graves
que existem nas grandes metrópoles.
Esse é o meu modesto pensamento.
Faço este registro porque hoje todos estamos
de _luto pelo ocorrido no sul do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador
Eduardo Outra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Bernardo Cabral.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro-.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho certeza de
que o que me passa na mente neste instante é o
mesmo que passa na mente de cada um dos Senadores. Em determinados instantes, melhor seria que
o Parlamentar não ocupasse a tribuna, sobretudo
quando ele confirma que o previsto poderia resultar
em infausto acontecimento.
Quero relembrar que, há uns cinco meses,
desta mesma tribuna, eu chamava a atenção das
autoridades maiores da República para o problema
dos sem-terra e registrava que aquele era um pro-
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treinamento para isso, para ajudar aquelas pequenas comunidades menores do interior a encontrar
caminho, na terra, na agroindústria, na produção,
ajudando, assim, a criar saídas para essas comunidades. Esses funcionários do Banco do Brasil poderiam inclusive receber um quinhão a mais. Poderia
haver um rendimento a mais para aqueles que ficam
lá na frente, lá no interior, procurando levar e interiorizar o desenvolvimento e criar equilíbrio na sociedade brasileira. Acho isso fundamental.
Em vez de se fechar agências nas pequenas
comunidades, que se feche aqui no Senado e em todos os outros lugares onde há agências em quantidade, para que essas pequenas comunidades possam ter essa assistência. Dessa forma, Sr. Presidente, estaríamos criando diques, represando, evitando o êxodo e o acúmulo de pessoas nas grandes
cidades. Hoje, no Brasil, 75% da população está nas
cidades, nos perímetros urbanos, e a tendência desse número é aumentar. Com isso, nas grandes cidades - tenho conhecimento disto, pois tenho vivenciado isso - existem sempre três grandes problemas: o saneamento básico, a habitação e a segurança. E repito:
a segurança, a habitação e o saneamento básico.
Se conseguirmos lazer com que existam esses
diques, essas represas, para que as pessoas fiquem
no interior, ou para que as pessoas que residem nas
grandes metrópoles sintam, com o tempo, até uma
·certa inveja - no bom sentido - daqueles que vivem
nas pequenas comunidades, estaremos conseguindo o equilíbrio entre as pessoas e entre as regiões.
Aí estaremos fazendo justiça no País inteiro, pois
estaremos fazendo a distribuição da riqueza.
Precisamos fazer funcionar esses mecanismos, para irmos de encontro a latos como esse que
acaba de acontecer no Pará. É um problema social,
e não podemos fugir disso.
Não só o Brasil, mas o mundo inteiro está comentando o que está ocorrendo no Pará. É muito
problemático tudo isso. Precisamos, repito, criar mecanismos, o Governo tem que criar meios e colocálos à disposição, ·para que possamos interiorizar o
desenvolvimento: e conseguir amenizar o que vem
ocorrendo no Brasil como um todo nos dias de hoje.
O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER - Era esse o registro que eu queria lazer, e agradeço a bondade do
Senador Bernardo Cabral. Antes, porém, de encerrar o meu pronunciamento, quero ouvir V. Ex"s, a
começar pelo Senador Ney Suassuna. Em seguida,
ouvirei o Senador Emandes Amorim.
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O Sr. Ney Suassuna- V. Ex" está fazendo um
pronunciamento realmente espetacular como definição de causas. Sai o cidadão da área rural, deixa de
ser produtor, vai para a cidade e passa a ser consumidor, aumenta o anel de miséria, passa a pressionar por emprego, moradia, e, o que é pior de tudo,
termina jogado na marginalidade e criando problemas na área de segurança. Precisamos repensar o
interior do País, os pequenos conglomerados, dar
condições de saúde, educação, higiene e, inclusive,
qualidade de vida ao cidadão, para que não aconteça o que está acontecendo, o inchamento das nossas cidades e um desequilíbrio total de distribuição
da população em nosso País. Meus parabéns.
O SR. CASILDO MALDANER • Recolho com
muita gratidão o aparte de V. Ex", nobre Senador
Ney Suassuna.
Ouço o Senador Emandes Amorim.
O Sr. Ernandes Amorim - Senador Maldaner,
tivemos <Xillhecimento de que o próprio Presidente
da República diz que o Brasil é um país onde 75%
da população é urbana. O Presidente da República
tem conhecimento disso, mas ele próprio não tem
um programa de governo para modificar essé quadro. Esta semana, estive, em meu Estado, acompanhando o Ministro da Agricultura e, em uma reunião
com mais de 3 mil pessoas,· cobrei publicamente, de
S. Ex" e do Governo Federal, a aplicação de recursos na área rural, justamente para dar condições
aos agricultores de permanecerem nas suas propriedades e desenvolverem a agricultura. O Ministro disse que o Governo Federal teria destinado R$1,5 bilhão para a área agrícola, mas que só R$300 milhões teriam sido tomados emprestados pelos agricultores. Vemos que R$1,2 bilhão estão disponíveis, e,
portanto, deve haver algum entrave para obtê-los,
como juros altos. Deveria haver boa vontade dos
próprios funcionários do Banco do Brasil; deveria haver um programa mais orientado para a população,
para que ela fizesse uso desse dinheiro, porque
R$300 milhões é pouco para a agricultura de um
país que tem uma população faminta. O Governo
Federal procura contribuir para minorar a situação
da população doando cestas básicas e não sei o
que mais, mas acredito que tudo isso é errado. O
certo seria levar à comunidade esses recursos, investir na agricultura, facilitar o crédito. E o Ministro
comentava que, quando o agricultor tinha vontade
de pegar emprestado o dinheiro, não tinha avalista.
Mas qual é o agricultor que tem coragem de pegar
esses recursos com esses juros altos? Ontem tive
uma decepção na Comissão de Assuntos E<Xinõmicos, onde se votou a convocação de um delegado
da Polícia Federal para depor sobre a denúncia de
que o Excel estava mandando dinheiro para fora do
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do Pará. Estamos mais ou menos entreiaçados no
cenário internacional. É duro, mas como disse o Presidente do Supremo, estamos consternados. Na verdade - repito - estamos enlutados. Vou viajar agora,
mas já o teria feito se soubesse que V. Ex" abordaria
esse assunto. Eu nem sequer teria pedido a permuta, porque V. Ex" analisa o tema com muito mais sabedoria e mais autoridade. Num contexto maior, V.
Ex" representa todos nós e o País sobre o drama
que estamos a vivenciar. Lembro-me ainda de que
V. Ex" há cinco meses analisava as causas de acontecimentos como esse. Temos que buscar essas
causas. V. Ex", segundo disse, não analisou ontem
os fatos porque buscava mais subsídios, para vir à
tribuna mais abastecido, mais capacitado.

O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Senador Casildo Maldaner, V. Ex", ao ter tratado da
nossa permuta, fê-lo com propriedade. Comprova,
isso sim, o quanto nós, aqui no Senado, estamos
identificados em relação ao que queremos levar à
Nação: apontar caminhos, indicar soluções. É muito
fácil ocupar a tribuna para criticar, sobretudo os que
estão ocupando cargos no Executivo. Como V. Ex"
foi .:lo Executivo, Governador do seu Estado - assim
como o Senador Júlio Campos, que preside esta
sessão -, sabe como é difícil encontrar solução num
instante como esse. Por exemplo, não sei o que se
passa hoje com o Governador Almir Gabriel. Mas
· posso registrar que S. Ex" foi meu colega na Assembléia Nacional Constituinte e que em nenhum instante me passa pela mente que possa ser um homem
violento. No entanto, em S. Ex", por estar no topo da
pirâmide, sobrarão respingos de um acontecimento
tão lutuoso; mas, no íntimo, para os que o conhecemos - e aqui me distancio de qualquer conotação
politico-partidária, porque muito fácil seria a critica-,
sabemos que não se pode dizer que um Governador
de Estado daria ordem para que houvesse um massacre dessa natureza. De modo que a identificação
dos pontos de vista me permite que lhe deseje uma
boa viagem, dizendo a V. Ex" que o aparte está incorporado ao meu discurso.
Sr. Presidente, quando eu lembrava o episódio
ocorrido no Líbano - abordarei o assunto daqui a
pouco -, dizia, referindo-me à entrevista do rabino
Henry Sobe!, com a união de todas as forças simbolizadas no líder palestino Yasser Arafat e no Primeiro Ministro Yitzhak Rabin, tão brutalmente assassinado, que era preciso que não nos esquecêssemos
dos atentados anteriores.
Vou registrá-los agora, Sr. Presidente, porque
ontem tivemos uma reunião com o grupo pariarnen-
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tar Brasil-Israel, em que eminentes Senadores e Deputados participaram do debate - destaco o nobre
Senador Jefferson Péres - com o Subsecretário-Geral para Assuntos da América e caribe do Ministério
de Negócios Estrangeiros de Israel, Dr. Heriz lnbar.
Na oportunidade, o Subsecretário recebeu manifestações não só dos Senadores que ali se encontravam distanciados de qualquer ligação com descendência judaica, mas de um Senador sírio e de um
Deputado Federal libanês.
Ao longo de toda aquela reunião, uma palavra pairava: paz. No entanto, Sr. Presidente, eminentes Senadores, observem a cronologia de atentados anteriores:
- no dia 21 de outubro de 1992, morre uma turista britânica e dois são feridos no ataque a um ônibus na província de Asiut;
- no dia 12 de novembro 1992, foram feridos
seis alemães e dois egípcios num tiroteio contra o
veículo em que viajavam, em Quena, a 700 q~ilômetros ao. Sul do Cairo;
·
·
- no dia 26 de fevereiro de 1993, morrem quatro pessoas, entre elas um cidadão sueco e um turco, e dezanove ficam feridas com a explosão de
uma bomba num café na praça central de AI Tahrir,
no Cairo;
- no dia 8 de junho de 1993, um morto e catorze feridos, entre eles cinco britânicos, que nada tinham a ver, num atentado contra um ônibus de turismo na Avenida das Pirãmides, no Cairo;
- no dia 26 de outubro de 1993, três estrangeiros - um francês, dois norte-americanos - e
mais cinco são feridos depois de disparos de um
suposto- integrista, dentro de um Hotel Semiramis,
no Cairo;
-no dia 23 de fevereiro de 1994, feridos mais
seis turistas australianos e neozelandeses;
- no dia 4 de março de 1994, uma turista alemã
fica gravemente ferida no Sul do Egito;
- no dia 26 de agosto de 1994, o menino espanhol Pablo Usan San Ambrosio, de nove anos, morre em um ataque integrista;
- no dia 27 de setembro de 1994, um homem
abre fogo na entrada de um albergue no enclave turístico de Hurghada, no Mar Vermelho, e mata um
alemão e dois egípcios;
- no dia 23 de outubro de 1994, um britânico
morre e três ficam feridos num ataque contra um
ônibus de turistas, próximo de Luxar, ao sul do
Cairo;
- no dia 12 de janeiro de 1995, feridos dois turistas argentinos quando vários homens armados
abriram fogo contra um trem próximo de Luxar.
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Ontem, dia 18 de abril de 1996, a manchete do
jornal mostra: "Terroristas egípcios r.1atam dezoito
turistas gregos" e relata que quatro desconhecidos,
três homens e uma mulher, abriram fogo contra os
turistas na entrada e dentro do Hotel Europa, que
fica a cerca de 5 km das pirâmides de Gisé.
Segundo informa o jornal, invadiram o hotel e
dispararam à queima-roupa nos turistas que esperavam na entrada, e principalmente nos que estavam
no vest1bulo.
·
O que caracteriza as duas coisas? Qual é o elo
de ligação entre a morte de turistas, de pessoas que
nada têm a ver com atentados terroristas, que procuram aqueles países depois de sabe-se lá quantos
sacrifícios nas suas economias, com aqueles outros
inocentes que são dizimados?
O que parece, Sr. Presidente, é que há uma
-- coisa em comum: a impunidade.
Ainda há pouco, o Senador Emandes Amorim
reclamava contra o fato de, no seu Estado, depois
do terrível massacre de Corumbiara, até hoje não se
ter notfcia de uma solução.
Fácil seria nos reunirmos aqui e declaram10s
que os culpados seriam os titulares dos Governos, a
nível federal, ou estadual, ou municipal.
Na minha ótica, todos nós temos uma parcela
de culpa, sobretudo as Casas Legislativas. Temos
que partir de uma premissa que seja verdadeira para
que a conclusão não seja falsa Qual é a premissa? A ·
premissa no problema da terra é a reforma agrária
Os projetes de lei ou as medidas legislativas
que poderiam diminuir o prazo para que acontecimentos dessa natureza não se repetissem dormem
nas gavetas - não se sabe pela pressão de quem,
ou a favor de tal. ou qual circunstância. O fato é
que já se diz nos jornais que as polícias militares
são financiadas por fazendeiros. Onde está a prova
disso?
Onde reside, Sr. Presidente, a nossa parcela
de culpa, que não queremos admitir?
·
É que na hora .de se dar seqüência à retórica,
que geralmente sempre é interessante - talvez esta
mesma que aqui faÇo para se dar a -ação -, ela fica
paralisada no meio do caminho. E não há como se
cobrar de um só órgão, ou do proprietário, ou do fazendeiro, ou do Presidente da República, ou do
governador de Estado se não admitirmos que a parcela de culpa está no desempenho também dos Poderes.
.
E ar também se culpa o Judiciário, que demo- ·
ra, que tarda, como se não soubéssemos - porque
isso já vem da época de Rui Barbosa, que dizia que
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a:.Justiça brasileira é "tardinbeira": tardava e custava
muito dinheiro -, como se desconhecêssemos que é
difícil fazer com que a Justiça seja ágil, rápida, econômica e eficiente. Porque nem rápido, nem ágil,
nem econômico, nem eficiente é nenhum dos três
Poderes. Todos eles padecem de vfcios de origem
que vêm sempre deixando para depois a solução.
Observem que quando se falou aqui que a reforma agrária era um ponto fundamental, lembravame, orador da minha turma na Faculdade de Direito,
em 1954, que lá no bojo do meu discurso havia uma
fr.Jse que dizia: "é importante que agor& se faça a
reforma agrária•. Quarenta e dois anos depois de
formado, volto à tribuna, já envelhecido e encanecido, e vejo que não teve conseqüência a reforma
agrária.
Quero, por isso, Sr. Presidente, lamentar não
apenas o terrível massacre ocorrido ontem, mas
também o massacre no Llbano, não se sabendo de
que forma essa guerra pode desembocar na paz.
Mas a grande realidade é que se todos nós não contribuirmos e ficarmos apenas nesta omissão - que
pode ser vantajosa para uns, rilaS que será de$astrosa para todos -, se não tomarmos uma medida
séria, competente e oportuna quanto à impunidade,
não poderemos culpar esse ou aquele.
No fundo, Sr. Presidente- e aqui concluo-, todos temos a nossa parcela de culpa.
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao Senador Emandes Amorim. S. Ex'
dispõe de 20 minutos para o seu pronuncianwnto.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discu;so. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ainda há
pouco abordava o que presenciei ontem na Comissão ·de Economia desta Casa. Vejo que um dos
maiores problemas é a certeza da impunidade. Não
se usa a autoridade que se tem para resolver os problemas deste Pafs, desta Casa e do próprio Governo. Como disse aqui o orador que me antecedeu,
quem devia tomar providências não as toma.
Sr. Presidente, diante das denúncias feitas na
imprensa, afirma um delegado da Polícia Federal
que houve remessas ilegais de recursos para o exte- rior através do Banco Excel. Portanto, estamos contribuindo para o paganrento de uma conta da qual
não participamos. Ou seja, toda a população brasileira vai arcar com o pagamento da conta do Banco
Econômico.
Solicitamos uma CPI, mas o interesse de únia
maioria privilegiada - porque só tendo muitos privilégios nesta Casa ou interesses particulares - fez com
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que ela não chegasse a ser instalada. Mesmo assim, recorremos ao Supremo Tribunal Federal - aliás
o processo está nas mãos do Ministro Mauricio Corrêa - para que esse órgão decida pela sua manutenção ou não, a fim de se apurar as responsabilidade.
Ontem, tive a oportunidade de ver, na Comissão 'de Assuntos Económicos, o Senador Antonio
cartas Magalhães adentrar aquele recinto bmvejando, fattando tirar o Senador Gilberto Miranda da Presidência, porque S. Ex' havia aprovado um requerimento convocando um delegado da Polícia Federal,
a fim de apresentar provas de denúncias feitas por
ele. Mas todos nós, indiretamente - eu que não conheço muno -, temos conhecimento de que alguém
'levou' os recursos dos Bancos Económico e Nacional, e estamos pagando essa dívida injustamente,
sem punir os verdadeiros responsáveis.
O Senador Antonio Carlos Magalhães queria
porque queria que esse delegado não viesse depor
no Senado. Mesmo assim, aprovado o requerimento, S. Ex' fez de tudo para que o Senador Gilberto
Miranda não cumprisse com o que foi aprovado em
plenário. Espero que o Senador Gilberto Miranda
não volte atrás, e convoque esse delegado da Policia Federal e o Sr. Vicente Chelotti, que é uma das
pessoas que respeito e que está fazendo um bom
trabalho à frente da Policia Federal, para prestar os
esclarecimentos devidos.

o Sr. Bernardo Cabral - Permite-me v: EXo
um aparte?
O SR. ERNANDES AMORIM - Pois não, nobre
Senador. Ouço o aparte de V. Ex'.
o Sr. Bernardo Cabral~, Senador Emandes
Amorim, não sei o que se passou no seio da Comissão, mas vejo V. Ex' tocar no nome do meu e nosso
Colega Antonio Carlos Magalhães em uma hora em
que S. Ex' se encontra ausente para fazer a sua defesa. Ao que estou informado, o Senador Antonio
Carlos Magalhães se recusava a acenar a vinda do
Delegado Vicente Chelotti para não transformar a
Comissão numa ,sucursal policial. Mas como S. Ex'
se encontra ausente, e sendo eu Vice-Presidente da
Comissão de Reiações Exteriores, onde S. Ex' é o
Presidente, e de lá saiu para poder participar dessa
Comissão, seria uma deslealdade da minha parte se
não fizesse este registro, pedindo a V. Ex' que
aguarde a presença de S. Ex' para fazer-lhe urna
critica de corpo presente.
O SR. ERNANDES AMORIM - Na realidade,
existe essa praxe de não se falar na ausência do
Senador citado. Peço desculpas. Mas esse fato me
chamou a atenção, Sr. Presidente, porque me dói
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ver certas atitudes nesta Casa. Não se trata de fazer
desta Casa uma delegacia, mas o Senado tem a obrigação de fiscalizar. Da mesma forma, foram convidadas todas as outras autoridades. Em havendo
uma denúncia tão greve, evidentemente ela terá que
ser apurada. Não se pode deixar de apurar por vontade do Senador A ou B.
Peço desculpas pela ausência de S. Ex', e inao meu discurso, Secorporo as palavras de V.
nador Bernardo Cabral, até porque V. Ex" tem razão.
Mas, no caso específico, há a necessidade de se registrar o fato desta tribuna para que a Casa tome conhecimento do que está acontecendo na Comissão
de Assuntos Económicos. Por fazer parte da Mesa,
não participo desta nem de outras Comissões, mas
acompanho os trabalhos da Casa.
O Sr. Bernardo Cabral - Perdoe-me, nobre
Senador, por interrompê-lo mais uma vez, coisa que
eu não fa:ia. O que quero dizer é que se V •.Ex' não
tivesse tocado no nome do Senador eu não, o interromperia. Não entro no mérito de quem para cá
pode vir. Acho que cada Senador tem o direno de requerer o depoimento de quem bem entende. Rz a
intervenção apenas - e vejo que V. Ex" entendeu
agora, porque registrou a ausência -, porque o Senador foi citado nominalmente. Se não tivesse sido
cnado nominalmente, eu não interromperia V. Ex".
Até porque, se fosse também com V. Ex" que outro
Senador fizesse isso, eu estaria na obrigação de pedir q4e adotasse a mesma atitude.

ex•

O SR. ERNANDES AMORIM - Na realidade,
neste Senado.;;tcontecem brigas, discussões, e a imprensa dlwíga problemas, como o caso de uso de
carros, de salários, de algumas outras atividades.
Vemos assuntos muno mais importantes, corno é o
caso do ocorrido nesta Comissão e a não aprovação
da medida provisória do Proer. Diante desses repasses de bilhões e bilhões de reais, o Senado ainda
não aprovou ou rejeoou essa medida provisória, ficando esta emenda à mercê da vontade do Senhor
Presidente, que está repassando recursos para tapar buracos em bancos falidos. A própria Polícia Federal está apurando esse caso.
Tive oportunidade de ir à Bahia, há poucos
dias, a minha Terra natal, e encontrei microempresários queixando-se de que estavam sendo fiscalizados, com suas contabilidades viradas. Entretanto,
dos rombos maiores, ninguém tem noticia. Quando
um policial federal vem a público e denuncia, evidentemente que esta Casa, - doa em quem doer - tem
obrigação de ir a fundo verificar essas irregularidades e apurar esses fatos.
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Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
por ocasião da última manifestação do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra, o Presidente da
.República, Senhor Fernando Henrique Cardoso,
ao ser abordado sobre o assunto, definiu a posição política do Governo em relação à Reforma
Agrária. Afirmou o Senhor Presidente que o Brasil
é um País urbano, no qual 75% da população vive
na cidade, e o Moviniénto ' dos trabalhadores
Sem-Terra era, pasmem Sr"s e Srs. Senadores,
um problema localizado.
Com certeza essa também é a posição pessoal
dos Ministros da área econômica, para os quais apenas os números contam. Talvez, a coonestar com
essa postura política, esteja o próprio Ministério da
Agricultura, tradicionalmente conservador.
O Orçamento Geral da União traduz, literalmente, essa posição política do Governo, pois apenas 0,6% são destinados ao INCRA para executar
as suas funções- mais uma aberração -, o que equivale a R$1,8 bilhão. Para a dívida interna foram reservados, desse orçamento, R$120 bilhões, e para
tapar buracos ou dinheiro desviado de bancos foram
usados, aproximadamente, R$25 bilhões.
Ou seja, o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, diante de um problema tão sério
como esse da reforma agrária, reserva apenas essa
pequena quantia de R$1,8 bilhão, enquanto 42% do
Orçamento estão engessados para a dívida interna. e
R$25 bilhões são derramados no sistei'Tl3 financeiro.
Assistimos, na úHirna semana, a um brilhante
discurso do eminente Senador lris.Rezende, acentuando a importância e a necessidade da reforma
agrária para o País, apresentando várias sugestões
relativas à sua implementação.
Palavras ao vento, como foram outras e, provavelmente, serão estas, diante de um Governo insensível frente a um problema que deveria ser considerado como de segurança nacional.
Ora, se o Presidente não se sensibilizou para
uma marcha de milhares de excluídos rumo a 18 capitais, dizendo ser a reforma agrária um problema localizado, num evidimte desprezo à fome e à miséria
de milhões de brasileiros, como dará atenção aos
nossos reclamos?
Desde o Estatuto da Terra, em 1964, patrocinado pelo então Presidente Marechal Castello
Branco, nenhum Governo manifestou tal desprezo
pela questão agrária do Brasil. É a lógica do Governo patrocinando, pela incúria e pela irresponsabilidade, um quadro de miseráveis que cresce dia
após dia.
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Aliás, comprovadamente, este não é um Governo para os pequenos. É um Governo comprometido com a elite, com os bancos falidos, com a agiotagem dos juros altos e com privilégios do topo da
pirâmide social.
A reforma agrária teria _gue ser a matriz básica
para a solução dos problémas primários ·do Brasil,
pelo seu indiscutível efeito multiplicador, de forma
horizontal e vertical.
Num momento em que o desemprego assume
proporções assustadoras no País, com indicadores
que falam até de urna demanda por 14 milhões de
postos de trabalho, a reforma agrária deveria ser
prioritariamente considerada como importante instrumento de polftica de Governo para viabilizar oportunidades de trabalho e renda àqueles menos qualificados, que estão sendo excluídos do mercado formal de trabalho.
No entanto, o que se assiste, contrariando toda
lógica,. bom-senso e compromisso com o inieresse
maior da sociedade, é a imprudência de um Governo, agravando, com a sua posição, a grave questão
da situação agrária no Brasil.

Pior do que isso, assiste-se à falta de previsão
do Governo, que não conta com nenhuma politica
. pública, o que aumenta os problemas sociais do
Pais. Age-se como se todo o programa .do Governo
fosse resumido ao preço do frango, cujo horizonte já
não é dos melhores. E à questão agrária soma-se o
problema da agricultura de um modo geral.
No ano agrícola 95/96, fecharam-se 350 mil
postos de trabalho no meio rural. Significa um contingente superior a 1,5 milhão de brasileiros que estão engrossando os movimentos pela terra ou pelo
emprego.
No mesmo período, 40.000 proprietários rurais
encerraram as suas atividades, isto é, saíram da
agricuHura. A área plantada, no mesmo ano agrícola, foi reduzida em 12 milhões de hectares.
A produção agrícola nacional será 15% menor,
pelo menos. Apenas no Rio Grande do Sul, a produção de feijão será reduzida à metade e a de milho
em um terço.
No ano agrícola anterior, 94/95, a atividade rural perdeu R$1 O bilhões de renda.
A solução para o endMdamento agrícola não
saiu do papel.
Os financiamentos rurais estão estabelecidos
com juros insuportáveis e impagáveis. Para o presente trimestre a TJLP está prevista em 18% ao
ano. Os bens dos produtores hoje valem a metade
do que valiam em 1994.
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São esses os problemas que o Presidente Femando Henrique Gardoso diz serem isolados e que, lamenlavelmente, não estão incomodando o seu Governo.
O Presidente da República age como se a parte pudesse ser isolada do todo, ignorando que ambos são indissolúveis e que afetam os interesses de
toda a sociedade brasileira.

processe de sufoco, em um processo de sofrimento
muito grande, e um Brasil extremamente pobre, excluído. Esta Casa precisa somar-se, com mais força,
ao Governo Federal, no sentido de apelar as suas
decisões corretas e criticar, não apoiando, as suas
atitudes incorretas ou omissas. Parabéns a V. Ex"
pelo seu pronunciamento.

Não há como, Sr. Presidente, Sr"s e sr5. Senadores, o Senado Federal ficar indiferente a uma decla·
ração desastrada, infeliz, inoportuna e impatriótica,
como a proferida pelo Senhor Presidente da República, referente aos movimentos pela refonna agrária.
No mínimo, as questões agrária e agrfcola no
Brasil mereceriam maior respeito.

O SR. ERNANDES AMORIM • Incorporo as
palavras de V. Ex" ao meu discurso.
Continuando, questões como essas que aconteceram no Pará ocorrem em razão da certeza da
impunidade. Se tivessem punido aqueles PMs que,
em Carandiru, São Paulo, mataram 11 O pessoas indefesas, que estavam presas, se tivessem punido
aqueles 190 policiais que mataram 12 ou mais pessoas desarmadas, indefesas, em Corumbiara, Rondônia, não teria acontecido o que ocorreu agora, no
Pará. Se não forem tomadas providências, outros
crimes ocorrerão. Esta Casa não precisa mais dar
apeio ao Presidente da República, pois já o fez até
demais. Esta Casa precisa cobrar, assumir, na sua
plenitude, os seus direitos e buscar, nesse exercício,
fazer com que as leis sejam cumpridas; esta Casa
precisa cumprir suas obrigações.
O que vemos é que existe aqui um grupo de
Senadores que se apresentam como Senadores de
Primeiro Mundo ou de primeira categoria e os outros, que aqui estão, têm o papel de bater palmas
para aqueles. Os que exercem aqui a liderança deci·
dem as questões contra o interesse do povo, da comunidade.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicialmente, em aparte ao Senador Casildo Maldaner, falei sobre o problema do Pará e me referi à questão
de Rondônia. Vejam quantos discursos fizemos nesta Casa, quantas apelos, quantos sentimentos houve aqui, as lágrimas derramadas no Estado de Rondônia, com mais de 12 mortes provocadas per uma
ação da Polícia Militar.
O Sr. José Alves - Permite-me V. Ex" um
aparte?
.
O SR. ERNANOES AMORIM • Tem V. Ex" o
aparte, nobre Senador.
O Sr. José Alves ·Senador Emandes Amorim,
V. Ex" levanta questões que angustiam o País e
esta Casa, em especial, os companheiros do Estado
do Pará. O Brasil é um País jovem, com tudo a realizar em diversos setores, com passos importantes a
dar, mas sentimos a ausência de um planejamento
estratégico para enfrentar questões graves, como as
questões do campo, da saúde, da educação. E a falta desse planejamento estratégico e de uma definição política clara, de uma vontade política dura, tem
nos levado, com freqüência, a episódios dessa natureza e gravidade. Ontem foi Caruaru, hoje é o Pará;
sente-se a ausência do Estado nas grandes cidades
e no campo. E o mais grave ainda é que há um desejo, a partir dos· ventos de 90 para cá, de desmontar esse Estado, de acabar com o serviço público, o
que entendemos ser um erro grave que se pratica
contra a Nação brasileira O serviço público precisa
ser incentivado, precisa existir como um mecanismo
de defesa da sociedade, como um mecanismo de
defesa do Estado, para que o Pa!s passa entrentar
essa era importante, que é a era da globalização.
Mas V. Ex" trata de problemas graves, como a questão do Pará, que refletem bem a situação em que o
País hoje vive. Temos um Brasil rico e um Brasil pobre, um Brasil em que a classe média está em um

Estarnos1:1iante de uma matéria a ser decidida,
a do Banespa, que atende aos interesses de São
Paulo e que requer uma quantia em tomo de R$9 bi·
lhões ou R$17 bilhões, enquanto o Banco do Estado
de Rondônia, meu Estado, a exemplo de tantos outros bancos de Estados menores, não goza do mesmo privilégio. Encontra-se sob intervenção há quase
dois anos, necessitando de apenas R$1 00 milhões
para sanar suas difiCuldade, e a esse respeito não
se levanta uma voz no sentido de requerer medidas
que resolvam o problema. Mas nesta Casa a discussão é grande para resolver o problema de São Paulo
e nós, que representamos Estados pobres, somos
massa de manobra, consumidores, provincianos em
relação a São Paulo. Estamos aqui apoiando os Estados ricos, como São Paulo e Bahia, e questões
como a do Banco Nacional, em detrimento do apeio
que devemos dar a nossos Estados.
Todos nós sabemos que existe corrupção, que
houve desvio de recursos e que a malandragem é
grande. E nós, dos pequenos Estados, não levanta-
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mos a ·Voz contra 9f~ndes Senadores. Às vezes,
esta Casa erra em querer punir quem faça referência, por um lapso, a um outro Senador ausente. Citei
o nome do Senador Antonio Carlos Magalhães, a
quem peço desculpas, pois não poderia tê-lo feito,
de acordo com o regulamento da Casa, embora disso discorde. Creio que a não pennissão de citar o
nome do Senador, quando ausente, está premiando
os ausentes, possibilitando, assim, que esta Casa
continue do jeito que está. Temos grandes questões
. nacionais a serem debatidas e a Casa vazia, com 4,
5, 6, 1O Senadores, impedidos aM de reclamarem os
direitos do povo e a posição de detenninados Senadores em defender interesses sei lá de quem.

Por que a Polícia Federal não vem ao Senado?
Por que não vem prestar esclarecimentos sobre o
caso do Banco Econõmico/Excel? Pensa que vai virar delegacia? A Polícia Federal tem a obrigação de
verificar tudo, de acompanhar tudo, de defender os
interesses do povo. Assim como fui fiscalizado pela
Polícia Federal em todos os níveis, por que esta
Casa não pode aceitar a fiscalização desta mesma
Polícia Federal, por esses escândalos que estão
ocorrendo nos bancos?
Por isso, Sr. Presidente,- Sr"s e Srs. Senadores, deixo o registro, neste momento, da minha insatisfação pela maneira como estão sendo conduzidos
os trabalhos nesta Casa e a minha decepção, pois a
todos os lugares em que vou recebo cobrança dos
eleitores, que exigem uma posição diferente dos Senadores. Por não tennos condições de mudar o pensamento de vários colegas, isso está sendo conduzido dessa fonna: o País desgovernado, os representantes do País cuidando de interesses de uma
minoria e deixando toda a população à míngua, menosprezada, abandonada, por falta de pulso de vários Senadores desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
(Pausa.) ·
Convido o Sr•. _Emandes Amorim a assumir a
Presidência.

O Sr. Júlio Campos, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
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Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 21 de
abril, Brasília completará 36 anos de sua fundação.
Nesta oportunidade, nesta semana do aniversário de
nossa Capital, quero relembrar a figura inesquecível
de seu fundador, o Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira; o seu primeiro Prefeito, Engenheiro Israel Pinheiro, que foi Presidente da Novacap; todos
os seus dirigentes do passado e os atuais, para trazer a minha congratulação por esta data. Nesta semana em que Brasma comemora 36
anos de sua fundação, estou aqui, um Senador por
Mato Grosso, mas brasiliense de coração, para abordar um assunto ligado à Capilal Federal do Brasil.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o inesquecível Presidente Juscelino Kubitschek decidiu
mudar a Capital, do Rio de Janeiro para o Planalto
Central, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento em toda a região Centro-Oeste. A idéia de
mudar a localização geográfica da Capital br:asileira
vem desde o Império, sempr~ baseada ria interiorização do progresso. O conceito está inscrito em
diversas Constituições brasileiras.
No dia 21 de abril de 1960, o Presidente Juscelino Kubitschek, com sua detenninação, coragem e
extraordinária capacidade de fazer política, conseguiu a proeza maior: inaugurou a nova Capital,
numa festa que está gravada na memória de todos
que dela participaram.
·
BrasRia daquela época era uma cidade pequena, empoeirada, com temperatura mais baixa e muito calor humano. Os trabalhadores, os funcionários
recém-transferidos e os profissionais liberais confraternizaram na Praça dos Três Poderes junto com um
Presidente muito popu:31".
Ainda jovem, tive a honra de vir com meu pai,
Júlio Domingos de Campos, na época_ Prefeito Municipal da cidade de VárZea Grande, correligionário
político do Presidente JK Meu pai pertencia ao antigo Partido Social Democrático - PSD, que dava sustentação política ao então Presidente. A convite do
nosso Líder maior, o inesquecível Senador Filinto
Müller, que pontilhou com honra a Presidência desta
Casa por várias vezes, viemos em uma comitiva de
homens e mulheres de Mato Grosso, em cima de
um caminhão ou de ônibus, para trazer ao Presidente JK o abraço mato-grossense e os agradecimentos
pela inauguração de Brasflia, que iria influenciar
muito no desenvolvimento de Cuiabá, Mato Grosso
e do Centro-Oeste.
Tive a felicidade de assistir àquela primeira
missa, celebrada pelo Cardeal de Portugal Dom Cerejeira, que veio representando Sua Santidade, o
Papa daquela época.
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Dentro de alguns dias, Brasma vai completar
36 anos de vida É muito pouco tempo para uma cidade construir seus segredos, desenvolver suas ma. nias e decidir sobre seu destino. Mas Brasma nasceu grande, do gesto primário de quem faz o sinal
da Cruz. Nessas quatro décadas, assistiu a crises
importantes e definidoras do Estado brasileiro. Viu
todo o Movimento de 1964, que foi antecedido pelo
fugaz parlamentarismo e pelo breve Governo do
Presidente Goúlart. Antes, havia assistido o brevfssimo período do Governo Jânio Quadros.
Em seguida, veio o endurecimento do regime
militar, a crise de 1968 e os movimentos em favor da
abertura, iniciados na administração do Presidente
Ernesto Geisel. O Mo Institucional n• 5 foi revogado
no dia 31 de dezembro de 1978. Chegamos ao Governo do Presidente João Figueiredo, já com os primeiros lampejes de uma plena democracia em nosso Pafs. Em seguida, a posse de José Samey ·na
Presidência da República, precedida pela inesperada doença do saudoso e inesquecível Presidente
Tancredo Neves, que viria a falecer, por coincidência do destino, em 21 de abril de 1985, data em que
a cidade completava 25 anos. O Brasil passou, ainda, pelo impeachment do Presidente Collor, pelo
período do Governo do Presidente Itamar Franco,
até desembocar na paz relativa do atual Governo
honrado do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Bras~ia, a Capital, sobreviveu a todas as crises.
Sua arquitetura, modema, arrojada e inovadora, foi capaz de absorver os impactos, em suas largas avenidas, tanto dos movimentos militares quanto das massas populares que rr.archararn contra o Regime. A Capital, embora tão jovem, mais jovem que eu, este Senador, mais jovem que vários Senadores que COI11lÕ- ·
em esta Casa, já tem uma longa hist6ria a contar, no
capitulo da politica Este plenário, nos últimos 36 anos,
foi o cenário de muitas dessas crises.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o futuro
chega e nós não percebemos.
f'stamos aqui reunidos, nas belas instalações
do Congresso Nacional, no Senado Federal, onde
há apenas 40 anos não havia nada. O Planalto Central era praticamente desabitado, sem comunicações
nem vestígios de progresso. •
Quatro décadas depois, tudo se modificou.
Brasma se ligou ao Norte e ao Sul por estradas asfalladas. O nosso aeroporto é o mais central do Bra. sil e já possui vôos internacionais. Está conectada a
todo o Centro-Oeste e ao litoral.
·
O brasileiro descobriu o interior do seu Pafs.
Graças a Deus, o interior foi descoberto através de

Brasm~.

·
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Pólos antes isolados, como Goiânia e Cuiabá,
além de-outras cidades do meu querido Mato Grosso, conheceram um desenvolvimento formidável. A
agricuitura floresceu, a indústria chegou na região
Centro-Oeste, as comunicações criaram oportunidades antes inimagináveis.
Se o Presidente Juscelino Kubitschek estivesse vivo hoje, iria ver o seu sonho realizado. Onde
havia um deserto de homens, hoje há a efervescência de uma atividade econômica incessante. Isso
ocorreu, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, em
apenas 40 anos. No espaço de uma só geração.
Não há país, no mundo ocidental, que possa
mostrar um trabalho dessa magnitude. Houve, contudo, um preço elevado a ser pago pelo desenvolvimento. Brasma, esta cidade de apenas 36 anos,
considerada Patrimônio da Humanidade pela UNE8CO, apresenta preocupantes sinais de degradação
urbana Os últimos governos do Distrito Federal foram eSpecialmente coniventes com as invasões e
com a migração predatória. A cidade está se favelizando rapidamente, além de, ao seu redor, estar se
estabelecendo uma réplica da Baixada Ruminense,
com todos os transtornos verificados naquela região.
Fico triste quando vejo áreas nobres, próximas ao
Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da
União, ao Tribunal Superior de Justiça, sendo invadidas sem nenhuma ação por parte das autoridades
responsáveis.
Os brasileiros não merecem passar por essa
situação. Brasma é dos brasileiros e não de seus governantes. Não queremos fazer qualquer acusação
a este pequeno período da administração do atual
Governador Cristovam Buarque. Não, pelo contrário,
este processo já vem de alguns anos atrás.
A Cidade foi criada para servir como Capital do
Brasil, é a vitrine do nosso Pafs. É a imagem do Poder nacional. A Cidade não pode ser abandonada
aos interesses demagógicos, nem à sanha de uns
poucos.
O Brasil não tem recursos para construir outra
capital e refazer todo o processo de mudança. É necessário que Brasflia seja preservada e conservada
dentro dos parâmetros que nortearam a sua construção.
O Sr. Lauro Campos - Senador Júlio Campos,
V. Ex" me concede um aparte?

O SR. JÚUO CAMPOS - Ouço com atenção o
aparte do eminente Senador Lauro Campos, digno
representante ~ Capital neste Senado.
O Sr. Lauro Campos - Exm• Sr. Senador Júlio
Campos, ouço com atenção o emocionado discurso
I

'
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de V. Ex' a respeito de uma cidade, Brasma, que foi
por mim também escolhida como local para viver e
criar meus filhos e netos há mais de 36 anos. Também estive presente à sua inauguração. Quando
aqui cheguei, o escritório de advocacia a que eu pertencip tinha mais de 300 causas nos Tribunais Superiores. E eu, então bastante jovem advogado, participei de uma atividade que foi elogiada por Ministros
da altura de Nélson Hungria, de Antônio Villas Boas
e de outros grandes Ministros daquelas Cortes Superiores. No entanto, não foi isso que me fez continuar na trilha que eu havia, de início, tomado ao
chegar a Brasma. O que realmente me prendeu a
Brasflia foi ver o trabalho humano, o trabalho colativo que transformava a cada momento esta cidade
empoeirada, cheia de chaminés de poeira que subiam pelo céu azul, transformava esta cidade através do trabalho, do trabalho alegre, do trabalho bem
remunerado, do pleno emprego. Realmente me
prendeu ver esse febricitante trabalho da coletividade. No dia da inauguração, eu estava fora, de fora,
por fora, excluído, marginalizado, modesto, corno
sempre fui. Nunca me aproximei dos áulicos. Portanto, sempre vi, a distância, essa alividade individualista, que, naquele tempo eu já previa, poderia transformar o sonho de Brasma numa realidade muito
dura. Um dos enganos que logo se pôde detectar
em Brasma foi o sonho de Niemeyer de fazer uma
cidade igualitária, em que senadores, ministros, motoristas e subalternos convivessem nos apartamentos que se erguiam. Obviamente, Brasma tinha de
ser um microcosmo do Brasil grande, e aqui, ao
crescer BrasOia, vemos crescer também a sua periferia, com a chegada de trabalhadores de todos os
recantos do Brasil, expulsos de onde moravam, expulsos da terra, expulsos pelo egoísmo e pela concentração do capital, que vêm a Brasma procurar
uma oportunidade de emprego. Por isso, Brasma é
uma grande rodovia. A Cidade-rodoviária é a cidade
de Le Corbusier, que disse que é preciso acabar
com as cidades, porque as cidades são perigosas.
Nas cidades, há sindicatos, trabalhadores, um início
de subversão que deve ser sufocado; uma cidade
sem esquinas, uma cidade morta, uma cidade sem
universidade - universidade, só lá no mato. Portanto,
esta antipólis seria· apenas uma urbe muda de concreto, sem vida humana. E foram esses que vieram
para cá, essa multidão que fundou sindicatos, que
se implantou nas periferias, que trouxe a vida e a
pólis para esta cidade, que, de politica, só tinha essa
incrustação artificiaL Cada vez mais, gostei de Brasília e me identifiquei com ela e jamais pensei - naquele tempo, nem havia eleição em Brasma - em
ser, um dia, o representante desta Cidade que se
afirmava e que se completava, contra a vontade dos
militares, contra a vontade dos governantes, que
queriam a segurança, a estabilidade e estavam tor-
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nando o noSso Pars inseguro, violento, repetindo,
obviamente, em dose menor, em Brasma, todas as
agruras e contradições do Brasil. Nobre Senador,
congratulo-me com V. Ex" por ter, em boa hora, levantado a sua voz para comemorar o aniversário de
Brasma, que transcorre no próximo dia 21. Quis apenas dar o meu testemunho, de um candango, de um
"piotário" - porque os pioneiros são aqueles que se
enriqueceram - que veio para cá trazer a sua modesta contribuição para a construção desta Cidade.

O SR. JÚUO CAMPOS - Agradeço, com muita
honra, o aparte de V. Ex". Discordo desse final, em
que V. Ex" se diz um "piotário". V. Ex" é um dos homens que engrandecem a cultura desta Cidade. V.
Ex" pode não ter conseguido fazer fortuna financeira, mas fez fortuna da sua capacidade intelectual, da
sua inteligência e dos ensinamentos na nossa Universidade, na nossa Capital. Portanto, V. Ex" é um
homem digno de bem representar o povo brasiliense
nesta Casa do Congresso Nacional. Quiséramos
nós, do Mato Grosso, ter o privilégio de um Senador
intelectual corno V. Ex" na nossa Bancada.
O Sr. Lauro campos - Agradeço as gerrtis palavras de V. Ex", nobre Senador.
O SR. JÚUO CAMPOS- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, quero, nesta oportunidade, denunciar a favelização da Capital da República e pedir às
autoridades do Governo do Distrito Federal que tomem as necessárias providências para acabar com
esse processo de degradação urbana da nossa Capital, antes que seja muito tarde. Não podemos assistir calados à lenta, porém persistente, transformação de Brasma numa cidade de segunda classe. A
minha preocupação é a de um cidadão que ama
Brasflia também. Corno disse no início do meu pronunciamento, aqui tive a honra de vir ainda garoto,
na época com pouco mais de 14 anos, muito jovem.
Vim com meu pai, de carro, numa viagem que demorou três dias, saindo de Cuiabá, pelas estradas
da época, que ainda não eram rodovias. Em Brasília, tenho o meu património, crio os meus filhos aqui.
Toda a minha tamma vive em Brasma, as minhas filhas estudam na Universidade de Brasflia. Então, tenho uma ligação profunda com esta Cidade e gostaria de vê-la trilhando os caminhos sonhados por Juscelino Kubilschek e por Israel Pinheiro.
É necessário que as autoridades do Governo
do Distrito Federal tomem as providências necessárias para valorizar a Cidade, que é um património de
toda a humanidade. É a Capital do Brasil. É um bem
dos brasileiros. Brasma é o símbolo da resistência, é
a vitrine do progresso, do desenvolvimento e da determinação nacional. É o retrato da capacidade do
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brasileiro de projetar e de construir. Neste momento,
lembro as figuras inesquecíveis de Oscar Niemeyer
e Lúcio Costa, e também de Bernardo Sayão, que ficou na história da ocupação do Centro-Oeste e da
construção de Brasma. Brasma significa tudo isso. A
cidade que soube sobreviver aos furacões da política não pode fenecer por causa do descaso, da negligência e do interesse pohlico menor.~~
~ ~ . ~
Portanto, neste instante em que o-Professor
Cristovam Buarque tem a responsabilidade de governar o Distrito Federal, apelo em meu nome e em
nome de todo o Senado Federal, tenho certeza, no
sentido de que o seu Governo não deixe aumentar
mais a favelização de Brasma, tal como vem acontecendo.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação de Uderan-

ça.
O SR. PRESIDENTE(Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
gostaria de trazer a posição do Governo do Pará,
que repudia qualquer ato .de violência, neste momento em que todo o Brasil está indignado com o
·que aconteceu naquela Unidade da Federação.
A violência não pode ser admissível. Os culpados devem e têm de ser punidos. A impunidade não
pode continuar no Brasil. Foi exatamente isso que
fez o Governador Almir Gabriel, que tomou as medidas necessárias, tão logo tomou conhecimento, de
acordo com seu estilo democrático, transparente,
sempre mutto preocupado com os movimentos sociais.

Passo a ler nota publicada na Imprensa Nacional:
GOVERNO 00 ESTADO DO PARÁ REPUDIA
QUALQUER ATO DE VIOii=NCIA.
O Governo do Estado do Pará lamenta
profundamente o conflito ocorrido em Eldorado dos Carajás, no entroncamento entre
as Rodovias PA-275 e PA-150, quando, designada para desobstruir a estrada, parte da
Polícià Militar de Marabá entrou em choque
com os integrantes do Movimento dos SemTerra, do qual resultaram 19 civis mortos e 6
policiais feridos.
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a) Imediato afastamento do Coronel,
Mário Colares Pantoja do Comando da Polícia Militar de Marabá;
b) Imediata abertura de inquérito policial militar e civil, ambos acompanhados
pelo Ministério Públi'co, pefo Ministério da
Justiça e pelas Sociedades de Direito Civil,
para que haja acompanhamento, por parte
da sociedade, de todas as ações;
c) Punição rigorosa e exemplar dos
responsáveis apontados pelos referidos inquéritos;
d) pagamento de pensão às fammas
dos mortos, bem como o pagamento das
despesas com o sepultamento;
e) Completa assistência médica aos feridos e todos os esforços para resguardarlhes avida.
A violência, a truculência nãõ repre:.
sentam a linha de conduta deste Governo,
preocupado, desde o seu primeiro dia, em
fazer da justiça, da convivência, da tolerância, da união os símbolos de um novo tempo
~ de desenvoMmento.
É inaceitável que, a pretexto de fazer
. cumprir uma ordem superior, policiais que
portam armas como instrumentos de defesa,
extrapolem a própria ordem, atropelem a legalidade e c:iometam um atentado contra a
vida humana e os princípios democráticos.
Sobretudo, é lastimável que profissionais experientes e preparados para comandar um batalhão e resguardar a segurança
da população ordenem um ataque armado
de tal monta contra cidadãos.
·
O Governo sempre acreditou na força
do diálogo, no poder do bom-senso, para a
solução de conflitos sociais. Desde o princípio, o Governo tem apoiado e ajudado os
sem-terra, chegando a distribuir mais de :,ID
toneladas de alimentos, remédios e material
para a construção de alojamentos, além de
garantir-lhes assistência médica.
Em sua última viagem a Brasma, o Governador Almir Gabriel obteve a ampliação
do número de assentamentos previstos para
o Pará, de 5.500 para 8.000 este ano.
Somente no atual Governo, já foram
assentados 1.800 fammas.
Antes deste conflito, o Governo estava
negociando junto ao Incra e proprietários rurais novos assentamentos, com os quais
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pretendia atender às necessidades mais
prementes dos trabalhadores sem terra.
Os líderes do movimento estavam sendo informados, passo a passo, do andamento dessas negociações, que, infelizmente,
ainda sofrem de entraves burocráticos. O
Governo, contudo, estava pressionando
para uma rápida solução. É lamentável que
algumas dessas lideranças tenham agido de
forma irresponsável e intolerante.
O Governo do Pará vai continuar adotando todas medidas, em todos os níveis municipal, estadual e federal - para o mais
rápido assentamento de todos os sem-terra
existentes no Estado.
O Governo quer a paz no campo. E não
aceitará o uso da violência para alcançá-la.

a

Esta é posição do Governador Almir Gabriel
que todos nós conhecemos, democrata, austero, forte em defesa da lei.
O Presidente Fernando Henrique, indignado,
como nós, tomou as providências que lhe cabiam:
mandou para lá o seu Ministro da Justiça, o Chefe
da Casa Milttar, o Presidente do Incra para acompanharem de perto o fato ocorrido.
A nós, parlamentares e sociedade, cabe o desafio de, cada vez mais, trabalharmos para implantar
a verdadeira reforma agrária, para resolver os problemas sociais e gerar desenvolvimento. O Congresso tem que cumprir a sua parte. Não podemos, de
forma alguma, aproveitar um fato como esse para
dele tirar qualquer proveito político. Essa não é uma
questão política, é uma questão social. E como tal,
todos nós devemos nos comportar, estar presentes,
não só o Congresso, como o Execlilivo e o Judiciário, para que possamos agilizar esse processo de
desapropriação e, o quanto antes, implantar a reforma agrária, o grande projeto do Governo Fernando
Henrique. Sua Excelência, sim, tem tido coragem de
enfrentar os desafios. Por intermédio da estabilização, fez o maior processo de distribuição social deste País, e é nessa rmha que temos que avançar.
Quanto ao Governador Almir Gabriel, o Senado
o conhece bem. S. Ex" esteve aqui, defendendo e
mantendo suas posições com altivez. Portanto, temos, neste momento, o coração apertado pelo problema, pelas angústias que, sabemos, S. Ex" está
passando, mas com a coragem, com a transparência que o caracterizam. O Governador Almir Gabriel
vai enfrentar o problema e punir os responsáveis por
esse ato de viqlência
•
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr: Sérgio Machado, o Sr. Emandes Amorim, 4g Secretário, deixa a cadeira da presidéncia, que é
ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2g Vice-Presidente.

O SR. ERNANDES AMORIM -Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim.
S. Ex" dispõe de cinco minutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Na realidade, ao se discutir esses acontecimentos, observamos a manifestação por parte de
representantes do Governo. Apenas para esclarecer, no caso da matança em Rondônia, o inquérito
ainda não foi concluído, o que demonstra uma falta
de interesse por parte do Governo, através de seus
órgãos, em agilizar a apuração desses· falos, e,
como consec;üência desta falta de interesse, aconte·
ceu o que aconteceu agora.
Tratando-se de reforma agrária, o Govemo Federal não faz, porque não quer. O Governo tem todos
os instrumentos em mãos para exercer o seu papel, ou
seja, para concluir o programa de reforma agrária
Para comprovar o desleixo por parte das autoridades,
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, observamos
que até hoje, no caso de Rondônia, Corumbiara, os
que sobraram do combate da Polícia Militar ainda
não foram assentados legalmente. Observa-se, então, a má vontade do Presidente da República, através do Incra, na solução dos problemas.
Tivemos um Presidente do Incra - órgão subordinado ao Ministério da Agricultura - empossado
contra a vontade do atual Ministro da Agricultura, e
nessa miscelânea de mandos e desmandos não se
implantou a reforma agrária. O Governo deve à sociedade, especialmente ao povo do meu Estado, no
caso de Corumbiara, uma solução para o problema
d() assentamento dos Sem-Terra.
Há algo errado nesse procedimento. As obrigações maiores não são desta Casa, e sim do Governo Federal, que tem todos os instrumentos para implantar a reforma agrária. Apesar de ter recursos,
pois está jogando dinheiro à-toa nas mãos de banqueiros falidos, o Governo não faz o correto. A própria Polícia ainda não concluiu o inquérito para propiciar o julgamento dos assassinos de 12 ou mais
pessoas em Corumbiara. Há algo que não bate com
a realidade.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma explicação pessoal.
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O SR. PRESIDE:t.:TE '(Júlio Campos) - Concedo a palavra, para uma explicação pessoal, ao eminente Senador Sérgio Machado.
S. Ex" dispõe de cinco minutos. São 10h56min.

· ·ma época, j)'ortanto, conheço a formaçãO de ,S.' Ex".
Não quero estabelecer aqui parâmetros para medir o
humanismo dos diferentes Governadores do Brasil,
mas posso atestar, com segurança, que certamente
o Governador Almir Gabriel é uma das pessoas que
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
têm maior sensibilidade social, que mais se preocuuma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) pam
com essas desigualdades do nosso Brasil, com
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a reforma
a
exclusão
social, com a marginalização e também
agrária é um problema que já dura 400 anos no Bracom o problema da reforma agrária. A ironia está
sil. Durante esse tempo, tivemos problema de terra.
justamente nisso, ou seja, onde há um Governador
O Presidente Fer:1ando Henrique está no Gocom essas características a que me referi ocorre
verno, há pouco mais de um ano, e tem tomado meuma tragédia dessa dimensão. Todos nós, que estadidas bastante fortes no sentido de fazer a reforma
mos, aqui, estarrecidos com o que aconteceu, preciagrária; ela tem que se transformar em uma prioridasamos atentar para esse fato, para não "fulanizarde nacional, em um problema de toda a sociedade,
mos• o problema, para não querermos agora transpara que possamos resolver esse problema grave e
formar o Governador do Estado, um homem com as
fundamental para o País.
características do Governador Almir Gabriel, em
Agora, querer culpar o Governo Federal, poruma espécie de responsável pelo que aconteceu.
que o inquérito, que deveria ter sido devidamente
São essas tragédias que não se explicam,.são esapurado pela Polícia Civil do Estado, não o foi, é
ses fatos lamentáveis que acontecem nu(ll Segundo
algo que me deixa estarrecido. A meu ver, o camie se tomam realmente algo que aterroriza a todos
nho não é esse; não podemos usar fatos como esse
pelas
proporções.
_
para finalidades políticas; o que precisamos é resolTenho falado, como tantos companheiros neste
ver, enfrentar o problema social. Tenho a certeza de
plenário, sobre o problema da reforma agiária, ponque o Presidente Fernando Henrique está tomando
derando que um dos caminhos que devemos seguir
providências nesse sentido. Esse também é o espírié
o da descentralização da reforma agrária. O Incra,
to do Senado Federal.
por mais competente que seja e por mais qualificaTemos que sair da retórica e ir para a ação. ·
dos que sejam seus técnicos de Brasflia, não pode
Essa é uma responsabilidade de todos nós. Temos
cuidar
de reforma agrária. É preciso envolver os Esque sair daquela posição cómoda de perguntarmos
tados e os Municfpios; é preciso descentralizar as
o que o Governo pode fazer por nós, mas o que toações da reforma agrária.
dos poderemos fazer em benefício do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
A Constituição atribui essa responsabilidade ao
MuHo obrigado.
Governo Federal, mas precisamos encontrar camiO SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente,
nhos para que a solução seja Compartilhada entre os
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
Estados, Municípios e a União, porque certamente
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conceum prefeito tem muHo mais condições de· aquilatar o
do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, para uma
valor da propriedade que está para ser desapropriacomunicação inadiável.
da, a vocação daquelas pessoas para a atividade
S. Ex" disporá de cinco minutos.
agrfcola, para a atividade agropecuária, para distinO Sf'l. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou
me valendo desse expediente regimental para dar
um testemunho, nesta hora em que as discussões
se acirram, em que uma justa indignação toma conta
de todos os corações e mentes dos brasileiros que
se compadecem com essa tragédia que aconteceu
no Pará. Eu gostaria de pedir um momento de atenção para um homem: o Governador Almir Gabriel.
Fui seu colega, como muitos dos que estão no Congresso Nacional, durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte; fomos prefeitos na rnes-

guir os legítimos trabalhadores sem terra de certos
· aventureiros que andam por aí muitas vezes em
busca de, num conflito desses, obter algum tipo de
vantagem pessoal. Esses rruHas vezes recebem lotes
de terra para alienar no dia seguinte, porque não são
pessoas vocacionadas para a atividade agrfcola.
Assim, Estados, Municípios e a União, conjuntamente, têm todas as condições de ser melhor sucedidos em um processo de reforma agrária em que
todas essas esferas de poder compartilhem suas
ações.
Então, Sr. Presidente, o que desejo é somar
minha voz a tantas quantas já se manifestaram nes-
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te plenário, para lamentar os graves incidentes que
aconteceram, a fim de que possamos tirar dai uma
lição que permita evitar, no futuro, a repetição de fatos como este. Mas que não se queira jogar a culpa
sobre os ombros de um homem como o Governador
Almir Gabriel, de quem tenho a honra de ser companheiro, colega e amigo, como se fora ele o único
responsável pelo incidente que ocorreu, tenho certeza, à sua revelia e contra a sua formação.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Continuando a lista de oradores, concedo a palavra ao
eminente Senador Lúdio Coelho.
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr" Mar!uce Pinto e Srs. Senadores,
quero começar levantando uma dúvida sobre o cumprimento do Regimento. De uns dias para cá, os Srs.
Senadores estão ocupando a prerrogativa de comunicações inadiáveis para fazer discursos. Estou inscrito, há três dias, para falar e não posso usar do dire~o que tenho me inscrevendo. Solicito a V. Ex"
que registre esta observação de minha parte.
Quero dizer aos Srs. Senadores, meus companheiros, que, falando todos os dias com o interior,
com campo Grande de onde vim, recebo perguntas
de como vão as !X'isas aqui por Brasma. Ontem à
noite, tive oportunidade de dizer, a um cidadão de
Campo Grande amigo meu, que as coisas não estão
indo muito bem.
Estamos passando por um perfodo que parece
estar a exigir uma reflexão do Executivo Federal e
do Legislativo principalmente.' Essa incidente ocorrido no Pará, que muito nos entristece, e essa mortandade de doentes lá em Pernambuco não recomendam a época em que estamos vivendo. Parece
que nós, aqui no Brasil, não estamos no século XX.
É uma tristeza isso a que estamos a assistir; é uma
morte por escala. E não estamos vendo providências em profundidade.
Ontem, à tarde, ouvimos rnu~os pronunciamentos de protesto contra aquela ocorrência lá no Pará:
muitos fatos verdadeiros, mu~ demagogia. Estamos assistindo, Sr. Presidente, nesse assunto da reforma agrária a algo que nada tem a ver com a reforma agrária. Há meses, quando saiu o Sr. Francisco
Graziano do Incra, propus ao Ministério da Agricultura que colocasse à frente do Incra um Presidente ou
ex-Presidente da Embrapa, para que tentássemos
dar um direcionamento legitimo à reforma agrária.
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Esse movimento é ideológico, é um movimento
que busca uma mudança no sistema rural brasileiro.
Vimos ontem pela televisão a entrevista de um
pedreiro que estava desempregado em sua cidade e
se incorporou ao protesto em busca de um pedaço
de terra.

Tive oportunidade de ver, junto com os Senadores Sérgio Machado e Bemarqo Cabral, agora
mesmo, uma notícia do Correio Braziliense de ontem dizendo que os policiais estavam a soldo dos fa.
.
.
. .
zendeiros.
Ora, os nossos irmãos brasileiros desempregados - porque são desempregados e não trabalhadores rurais - obstrulram essa rodovia, contrariando os
interesses da coletividade. Pergunto: que legitimidade há na obstrução de uma rodovia ou ponte, cerceando o livre trãns~o das pessoas? O que têm os
fazendeiros a ver com isso?
Quando a polícia foi cumprir a sua miSsão de
desobStruir a rodovia - vimos pela televisão -, os
nossos irmãos brasileiros correram de foice, faca e
revólver atrás de policiais. Depois culpamos os policiais por tudo o que acontece. É sempre aSsim.
Quando os policiais enfrentam marginais, eles são 1
culpados de violência.
Precisamos colocar os fatos nos seus devidos
lugares. Queremos fazer uma reforma agrária sem
dotação de ordem nenhuma. Queremos desapropriar terras pagando com TOAs podres. Um governo
que se preze não emite documentos podres, documentos que não vão ser honrados. Não é por aí que
vamos atingir a verdadeira reforma agrária que todos nós queremos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou homem do
campo, sou roceiro. Quando perguntam a minha
profissão, brinco aqui no Senado e respondo que
sou roceiro. Sou agricultor, sou plantador de teijão,
de milho, de arroz, de soja, de aveia. Tenho muita
honra disso.
·
Esses fatos que estão acontecendo estão dentro do contexto das reformas por que a Nação está
passando. Vivemos um perfodo de quase 50 anos
de inflação que desorganizou a vida do Pais e nós
nos acostumamos a gastar mais do que ganhamos.
Agora, estamos chegando ao juízo final, ao momento do acerto de contas.
O Congresso Nacional deveria estar a debruçar-se sobre a reforma do Presidente Fernando
Henrique Gardoso. Ontem, a propósito, eu estava falando ao telefone que estamos nos dedicando só a
assuntos que não estão levando a coisa alguma.
Perdemos um tempo enorme tratando do Sivam e
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agora estamos tratando dos problemas do setor
bancário, problemas esses que são conseqüência
do ajuste económico.

É preciso que a Nação reflita sobre os aios ilícitos cometidos na rede bancária brasileira, pois eles
não começaram hoje. Por mais incompetentes que
fossem, esses maus dirigentes bancários não oonseguiriam causar, em um ano, o desastre que causaram no Banespa, no Económico e no Nacional.
Isso vem de longe. O Presidente Fernando Henrique
Cardoso apenas está apurando o problema.
E nós estamos tentando interferir, de todo jeito,
na área do Executivo. As nossas comissões quase
não estão mais dando tempo ao Executivo de tra!Jalhar. Vemos todo dia diretores de empresas serem
convocados e ficarem de 8 a 1O horas sentados
aqui, respondendo perguntas sobre coisas que todo
mundo sabe o que são.
O Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador Lúdio Coelho?
O SR. LÚDIO COELHO - Pois não.
O Sr. Ernandes Amorim - Nobre Senador, V.
Ex" diz que é demagogia. Na realidade, o que se vê
é realmente demagogia, porque o Governo Federal
tem que tomar posições. Veja a confusão com os
presos em Goiás: no outro dia, o Governador baixou
decreto para soltar presos, para resolver os problemas. Veja o caso do Banco Nacional: numa madrugada foi criado o Proer e na mesma madrugada foram repassados R$5, 7 bilhões, para acudir bancos
em talência - com o dinheiro do povo. Se um banco
está falindo, é por incapacidade sua, por má administração. Mas o Governo Federal vai acudi-lo e vai
soltar os presos. No caso de Corumbiara, no entanto, que ocorreu há um ano, o Governo Federal nem
sequer assentou aqueles posseiros. Mataram não
sei quantas pessoas no Pará e hoje já era para se
ouvir do Governo Federal decisões no sentido de repassar recursos para a reforma agrária. O Governo
Federal, acabei de dizer há pouco, tem todos os instrumentos para Jazer a reforma agrária, mas, na verdade, ele não tem interesse em resolver os problemas do povo pobre, humilde, dos agricultores. A
agricultura, em nosso Pafs, está falida. Temos dinheiro para tudo. Tive oportunidade, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, de assistir ao programa da
Globo, no domingo pela manhã, no qual vi agricultores chorando, saindo de suas propriedades e entregando-as aos bancos por causa dos altíssimos juros. Ainda esta semana o Ministro da Agricultura me
disse, em Rondônia: - Senador, de R$1 ,5 bilhão
destinados à agricultura, ainda temos R$1 ,2 bilhão,
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· que os agricultoreS não tomaràm emprestado .. Por
que? Porque os juros são altos e o agricultor, se fi- ·
zer empréstimo, terá que entregar a sua fazenda.
Por outro lado, vemos o Governo emprestar dinheiro
a bancos falidos a 6o/o ao ano, e não dar atenção
aos agricultores. E dizem que os fazendeiros estão
pagando a polícia, apoiando a polícia. V. Ex", como
eu e outros aqui, somos fazendeiros e sabemos que
todos os fazendeiros estão falidos, por causa da política errónea que ar está. Disseram aqui que o atual
Presidente não ·vai resolver um problema de 400
anos. Esse problema é de agora! O Presidente tem
autonomia, tem recursos, tem assessoria. Se o Presidente do Incra não tem competência para resolver
o problema, que se coloque outro no lugar, mas que
se resolva o problema dos agricultores de uma vez
por todas. Vejo V. Ex" dizer humildemente que foi
abordado por pessoas em seu Estado. Também eu
vi em meu Estado os agricultores cobrarem apoio do
Governo. A maioria do povo da área rural está vindo
para a$ capitais para viver amontoado, por falta de
apoio, de definição política do Governo. Está faltando programa de governo, nobre Senador, neste
Pais. Está faltando seriedade, pulso; está faltando a
quem tem obrigações, que as cumpra. A maioria dos
Senadores desta Casa quer fazer algo, mas falta
apoio de muitos outros para que se cobre do Presidente da República mais seriedade em suas decisões. Obrigado.
O SR. LÚDIO COELHO - Obrigado, Senador
Emandes Amorim. Eu não estou de acordo com V.
Ex" que o responsável por isso seja unicamente o
Presidente da República. Essa questão exige meditação dos homens públicos brasileiros, a fim de encontrarmos saídas.
A reforma agrária é de responsabilidade de nós
todos. Penso que se cada um de nós cumprir mais
um pouco com o seu dever, talvez encontremos o
caminho mais fácil.
Hoje, assuntos que estão muito em foco no
País todo são a reforma agrária, as ocupações, as
invasões, a crise bancária, o sistema financeiro. Tenho comigo que precisamos legislar novamente sobre as atribuições do Banco Central, para ver se
conseguimos dar-lhes objetividade. O que está
acontecendo no sistema financeiro é uma conseqüência das reformas que estão sendo implantadas.
Há também um certo grau de responsabilidade
do Banco Central, na sua função preventiva. Precisa
ficar claro, com relação a esses desastres administrativos na rede bancária e à apuração de ilícitos
praticados durante anos, se o Banco Central não
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apurou esses ii ícitos por incompetência, ou se houve

pressões políticas para que providências não- fossem tomadas. O certo é que estamos assistindo a
!Jm desajuste generalizado.
Quando o Banco do Brasil tem resultado negativo e a sua diretoria procura tomar medidas de aprimoramento de desempenho, de melhoria de desempenho administrativo, ouvimos vozes, aqui no Senado, levantarem-se contra o fechamento de agências,
como se o Banco do Brasil fosse uma casa de caridade.
O Banco do Brasil é uma organização da política governamental do Governo, mas ele tem que trabalhar cem uma conta de resultado positivo, sem o
qual ele não subsiste. O Banco do Brasil não tem recursos orçamentários subsidiando a sua atividade. O
Banco do Brasil, acompanho-o há mu~os anos, talvez seja uma das organizações públicas brasileiras
que conseguiram passar pelos mais variados governos sem se comprometerem mu~o com a corrupção,
com as pressões políticas. E hoje estamos vendo
Senadores protestando contra o fechamento de
agências que dão prejuízo, mu~as delas abertas por
pressões políticas, agências que nunca deveriam ter
sido abertas.
O Congresso Nacional, e nós, do Senado, precisamos refletir sobre o momento por que estamos
passando e nos dedicar às nossas responsabilidades específicas. Achei muito interessante a decisão
tomada ontem de ida da comissão de Senadores ao
Pará, mas é uma atribuição do Ministério da Justiça
apurar essas ocorrências.
Nós poderíamos cuidar do nosso trabalho aqui,
cuidar das reformas que precisamos fazer, discutir
as reformas que estão pendentes, para ver se as levamos a bom termo.
Era o que tinha a dizer. Mu~o obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lúdio Coelho, o Sr. Júlio Campos, 2" Vtee-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao Senador José Alves. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Roberto
Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, como hoje é
dia 19 de abril, desejo apenas registrar que no próxi-
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mo domingo, dia 21 de abril, Brasma completa 36
anos.
Na terça-feira, pela manhã, teremos uma sessão solene, nesta Casa, em homenagem a Brasma,
mas eu gostaria, nesta úHima sessão antes do aniversário da capital do Pafs, de dizer aqui que todos
nós, brasileiros, que, de uma maneira ou de outra,
viemos para cá, temos o sonho de que Brasma, muito mais do que cidade-{:apital, se constitua, efetivament!l, em pólo de interiorização do desenvolvimento nacional corno é do seu destino.
Confesso ao Sr. Presidente e a todos os Srs.
Senadores que eu, ho;e, pessoalmente, estou muito
triste. As cenas a que todos assistimos ontem pelas
emissoras de televisão e esses conflitos que a sociedade brasileira infelizmente vem enfrentando são
muito graves, representam um momento muito difícil
da vida brasileira.
.
Todos nós, que ternos responsabilidades, que
ternos. juízo, com certeza paramos para pensar,
olhamos a história das nossas próprias vidas, as razões pelas quais estamos aqui, na mais alta Corte,
na mais aHa Casa legislativa do Pafs, e perguntamos: que rumos são esses?
Agora há pouco, dizia-me o Senador Artur da
Távola um paradoxo. Embora, nesse úHimo ano, os
dados oficiais registrem que 42 mil famflias foram
assentadas e que há outras 180 mil a serem assentadas, a grande verdade é que, nos úHirnos 30 anos,
foram sendo concentrados e somados problemas na
vida brasileira, problemas de toda ordem, principalmente de ordem social, e todos esses problemas deságuam no Governo.
Sejam ou não partidários do Presidente Fernando Henrique, goste-se ou não de Sua Excelência, pela sua própria história de vida, pelo que fez na
sua carreira política, o Presidente Fernando Henrique despertou uma expectativa muito grande em setores representativos da sociedade. Que possa o
Presidente, de uma forma rápida, dar vazão a problemas tão grandes, tão emergenciais e que atingem tão de perto a consciência da Nação brasileira.
Por mais que todos vejamos falhas nos aparatos do Governo - e aí falo do Estado nos seus vários
níveis: do Governo Federal, dos Governos Estaduais, dos Municípios, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo -, todos somos juntos responsáveis.
A grande verdade é que, por mais que a nossa
geração tenha conquistado liberdade, tenha conquistado democracia, esteja no· processo de conquista da estabilidade econõmica, os problemas sociais se acumularam de tal ordem que não estamos
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conseguindo buscar caminhos majoritários, eu nem
diria consensuais, para resolvê-los.

apenas e tão-somente de culpa deste ou daquele
Governo, deste ou daquele movimento.

Esses problemas foram se acumulando durante muitas décadas e, por mais que encontrássemos
um caminho que convencesse a sociedade brasileira, através dos setores que pensam, de todos os
matizes ideológicos; por mais que conseguíssemos
um pacto de idéias que buscassem soluções, a
grande verdade é que essas soluções, por mais bem
elaboradas que fossem, levariam tempo, ainda que
um tempo menor do que aquele que foi gasto para
que esses problemas se acumulassem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pensei muito
esta noite. Lembrei-me dos movimentos estudantis
dos quais fiz parte. Lembrei-me daquelas bandeiras,
que eram tão caras à minha geração; uma geração
oprimida, principalmente em 1968; mas, ainda que
oprimida, sonhadora.
Vejo-me aqui, representando a Capital do Pais.
Chegamos no Senado Federal e às vezes nos sentimos tão impotentes para tentar agir ou, pelo menos,
para tentar reagir!
Manifesto, aqui, a minha tristeza pessoal, a minha indignação até. Não é posslvel que num Pais
como o nosso, um Pais que é rico, um Pais que é
fértil, um País que é grande, um Pais que tem água
abundante, um Pais que tem gente trabalhadora e
pacífica, nós mesmos criemos conflitos, de tal ordem
que brasileiros matem brasileiros, que brasileiros
agridam brasileiros.

Na verdade, ou conseguimos, com inteligência,
com compreensão, com flexibilidade ter um projeto
de Pais que nos una pelas nossas convergências e
que possa diminuir as desigualdades entre as pessoas, as desigualdades entre as classes sociais, que
inclua os quase 16 milhões de brasileiros que não
tomaram café hoje, pela manhã, que diminua as desigualdades regionais do nosso País ou, fatalmente,
esses conflitos vão acontecer e vão se repetir. E não
são apenas conflitos no campo, mas também na cidade. Há cidades que, elas próprias, são o mapa e o
retrato 3x4 das nosSas disparidades. Há alguns que
têm tanto, que têm tantos carros importados, tantos
aparelhos de primeira geração, tantas casas suntuosas e outros que nada têm.
É impossível que as pessoas de um Pais como
o nosso, que é democrático, que é libertário; continuem parando nas esquinas com seus carros importados de vidro fechado e de ar condicionado ligado
para se protegerem de innãos brasileiros que estão
ali, pedindo; e de outros que, revoltados, estão roubando.
Será que não vemos que se os setores que
pensam na sociedade brasileira não fizerem algo
que modifique esse perfil, as nossas casas, as propriedades estarão fatalmente inseguras. A insegurança atinge não apenas as pessoas, não apenas as
propriedades. É a insegurança da consciência da
Nação brasileira que está hoje indignada, revoltada
com a ocorrência, em solo brasileiro, de fenômenos
de tais proporções.
Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que faço
essa confissão de indignação, no momento em que
Brasma, que nasceu para interiorizar o desenvolvimento nacional, para ser pólo de convergência das
mais diversas regiões do Pais, que nasceu para induzir o desenvolvimento econOmico do Centro-Oeste, ainda não está cumprindo a sua missão.
Penso que não só o Governo Federal, mas os
Governos Estaduais, todos os Poderes da República, todas as instâncias de aparelho do Estado têm
que estar preocupados. Temos que encontrar fónnulas através do diálogo, e não da agressão; através
da convergência, e não da divergência, de um projeto de Pais que possa unir a sociedade brasileira sem
uso da força, sem uso da repressão, convivendo
· com a liberdade de expressão, sabendo que, muitas
vezes, movimentos populares se radicalizam pela
falta de opção e pela desesperança; desesperança
que não v'-TT1 dP. um ou dois anos. mas de 30, 40 anos.

Não vou hoje entrar nos vários ângulos de análise dessa questão agrária brasileira, até porque estão neste Senado pessoas mais experientes, mais
estudiosas do que eu e que vivenciaram a história
da política agrária brasileira, seus erros e seus desacertos durante praticamente todo este século.
Mas quero registrar aqui a minha indignação.
Aquelas cenas que as emissoras de televisão brasileira mostraram não podem acontecer em solo brasileiro. Se somos diferentes de tantos outros pafses
do mundo é porque, embora com tantos e graves
problemas sociais, vínhamos convivendo e buscando soluções pacificamente, porque falamos a mesma língua, porque somos um Pais da miscigenação
de raças; somos um País da convivência pacífica
entre os desiguais.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não dá
para tapar o sol com a peneira. As desigualdades regionais são de tal ordem, as desigualdades entre as
classes sociais são de tal ordem que não se trata
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Será que nós todos, brasileiros, não vamos ter
a consciência de que é preciso uma mudança, principalmente em nível cultural da sociedade brasileira,
para que alcancemos um projeto de Pafs que nos
una pacificamente em tomo dos ideais maiores de
uma Nação feliz?
Brasília, ao completar 36 anos, tem muitas razões para comemorar. De alguma forma, ela fez
com que brasileiros que viviam no litoral voltassem
para o seu próprio território. A construção de estradas e de usinas hidrelétricas, que vieram no rastro
da construção de Brasília, de alguma forma fizeram
com que a nossa geração de brasileiros pudesse
conquistar o nosso próprio território.
Mas as disparidades ainda são muito grandes:
se de um lado Brasília abriu as portas do Pantanal,
da Amazônia, se de um lado Brasília encurtou distâncias para o Nordeste, por outro lado ainda não
tem mecanismos que possam induzir o desenvolvimento harmónico e equilibrado do Centro-Oeste brasileiro.
Penso que, no aniversário da Cidade, quando
completa 36 anos, mais importante do que discutir
os seus problemas urbanos é discutir a sua vocação
dentro do cenário da Pátria. E essa vocação não é
de ser apenas a cidade-capital; é uma vocação muito mais importante: interiorizar o desenvolvimento
nacional.·
Registro, Sr. Presidente, a nossa alegria pela
passagem do aniversário da Cidade, por aquilo que
ela representa, pelo fato de ela nos fazer refletir sobre a força dos brasileiros que, a despeito das dificuldades, vieram para cá nos anos 50 para construir
a mais bela capital do Terceiro Milênio, a Capital da
Esperança, como dizia André Malraux. Cumprimento
aqui todos os que para cá vieram: pedreiros, engenheiros, professores, estudantes, todos os que, de
alguma maneira, com a força de seu trabalho braçal
ou de suas inteligências, ajudaram a construir esta
cidade. Registro a alegria de ter tido o privilégio de
construir toda a· minha vida profissional nesta cidade, de nela te$'il nascido meus filhos, enfim, a alegria decorrente do fato de ser eu um brasiliense.
Por outro lado, Sr. Presidente, manifesto minha
inquietação em relação à possibilidade de Brasília
cumprir a sua missão de ajudar no processo de interiorização do desenvolvimento nacional, na diminuição das desigualdades regionais. Precisamos encontrar - quando digo nós, refiro-me a todos os brasileiros, principalmente aos que estão na vida pública - pontos de convergência, que diminuam as grandes dificuldades, as grandes diferenças entre as
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classes sociais, as grandes disparidades entre as
pessoas e as regiões, disparidades que geram conflitos de proporções impensáveis, como o que ocorreu anteontem no sul do Pará.
.Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente,·
trazendo ao Plenário uma reflexão: nós, homens públicos, ao discutir com veemência nossos posicionamentos, ao debatermos com garra e com determinação nossos pontos de convicção, muitas vezes nos
esquecemos que eles adquirem o efeito multiplicador do rádio, da televisão e da imprensa em geral.
Ao final, as pessoas, principalmente as mais humildes, as que estão lá no interior do País, nos campos
de trabalho, nas pequenas cidades, recebem essas
divergências de idéias e as interiorizam como uma
divergência maior, que passa a ser até física. Daí
por que penso que todos que fazemos vida pública
temos que ter a responsabilidade de divergir dentro
de certas regras de comportamento ético, para que
essas divergências sejam traduzidas lá nas pequenas cidades, lá nos locais mais longíquos da nossa
pátria como divergências de idéias de brasileiros
que têm o objetivo comum de construir uma Nação
mais feliz. Essas discordâncias não podem ·ser traduzidas em um tipo de incentivo ao conflito, à luta
armada ou à repressão.
Nós, brasileiros, temos uma tradição de paz;
nós, brasileiros, com paz, com liberdà.de e com democracia, haveremos de construir uma Nação mais
justa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discutSO do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ernandes Amorim.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) •
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Wilson.
S. Ex" disporá de vinte minutos.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna expressar um sentimento de satisfação em relação aos
depoimentos prestados esta semana pelo Ministro
Pedro Malan e pelo Presidente do Banco Central,
Gustavo Loyola. Na ocasião, finalmente anunciaram
a solução para o caso do Banco Económico.
Venho também hoje à tribuna manifestar preocupação no que se refere ao fato de que, na mesma
época em que Banco Central decretou. a intervenção
no Banco Económico, também o fez em relação ao
Banco Mercantil de Pernambuco. Trata-se de um
banco muito menor do que o Económico, mas nem
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por isso menos importante para Pernambuco do que
o Banco Económico é para a Bahia e para a região.
Em razão desse fato, comunico aos meus cole·gas Senadores, especialmente às Uderanças do
meu Partido, no caso ao Senador Sérgio Machado,
líder do PSDB, e ao Senador Elcio Alvares, Lfder do
Governo, quê espero que o mesmo tratamento dispensado ao Banco Económico seja dado ao Banco
Mercantil. Se isso não for feito, considero-me liberado das orientações do meu Partido. Não votarei a favor de nenhuma rolagem de dívidas de bancc:;,
como o Banespa ou qualquer outra instituição financeira, caso não for resolvida a questão do Banco
Mercantil.
Não estou aqui fazendo apologia da política do
"é dando que se recebe", não estou dando com uma
mão para receber com a outra; estou apenas pedindo que seja dado tratamento igualitário à questão do
Banco Mercantil. Tenho autoridade para dizer isso,
uma vez que o proprietário deste banco é um adversário político, com quem disputei a última eleição,
derrotando-o.
Faço este apelo ao Banco Central e ao Ministro
da Fazenda. Pretendo mostrar que faço a minha defesa em favor principalmente dos correntistas, daqueles pequenos depositantes do Banco Mercantil,
que estão privados de poder sacar seu dinheiro.
Portanto, deixo bem clara minha posição para que
amanhã o Governo não me venha cobrar qualquer
voto de rolagem de dívida do Banespa ou de qualquer outra instituição financeira.
Muito obrigado.

O SR- PRESIDENTE (Emandes Amorim) Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro campos, por vinte minutos.
O SR- LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do otador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os oradores que me antecederam - parece-me - incorretam em um vício de
nossa cultura: procurar os culpados individuais para
apontá-los como causadores de questões que não
são individuais, ma5 sociais.
O nosso processo supera muito os indivíduos;
os problemas brasileiros são muito maiores do que
Fernando Henrique Cardoso, do que a sua equipe.
Nossas questões superam - tanto elas quanto as
obras que o homem faz através de seu caminho histórico -, são muito superiores àquilo que ·o átomo incftvidual, o indivfduci isolado poderia pensar em fazer.
O fato de procurarmos os causadores de nossos problemas, de dizermos que tomaram essas ou
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aquelas providências a posterior! realmente é incidir em um engano muito próprio de nossa cuHura.
Os crimes coletivos, as organizações coletivas não
são objeto ainda nem sequer do nosso Direito, que é
individualista, que procura criminosos individuais,
que exige certo tipo de comportamento, de conduta
por parte das autoridades, a fim de apenar algum
distúrbio de comportamento individual, quando as
organizações coletivas, os crimes praticados pelos
"colarinhos brancos", os praticados por segmentos
organizados da sociedade permanecem impunes e,
muitas vezes, sequer não foram ainda enquadrados
devidamente em nossa legislação.
Portanto, gostaria de tratar aqui de um problema, que também não é um problema individual. Não
procuro aqui responsáveis individuais pelos nossos
problemas.
Um dos problemas mais importantes -que mostram q!Je não se trata de questões tópicas, mas de
questões que revelam a inviabilidade de um sistema,
de um modo de organização da sociedade, que revelam talvez que o capitalismo, ao tentar sobreviver
a si mesmo, está cada vez impondo um custo social
à Humanidade, que se manifesta nos problemas insanáveis de nossa época. Um desses problemas é o
desemprego. E a cada momento vemos que os governos, ao invés de enfrentar o problema com consciência e com clareza, procuram dizer que não são
culpados pelo desemprego. Sim, individualmente, os
governantes, os dirigentes de urna época não são
culpados pelos problemas sociais. Mas a organização política, eoonômica, jurfdica da nossa sociedade
e de nosso tempo mostra, obviamente, que construfmos um mundo onde 830 milhões de pessoas encontram-se desempregadas. E o que devemos procurar entender é esse desemprego atual, de 830 milhões de pessoas, difere dos outros desempregos
que avassalaram a formação e o desenvolvimento
do capitalismo ao longo de sua história
As crises anteriores, que levaram os trabalhadores ao desemprego, não podem ser confundidas
com a crise atual. O que percebemos é que, incapazes de enfrentarmos o problema e solucioná-lo, os
dirigentes do mundo cafJitalista jogam o problema
nas costas do mercado, é o mercado que deve resolver. E que mercado é este? Poucos entendemos
que o mercado, que se reorganizou no modo capitalista de produção, absorveu todo o despotismo dos
déspotas esclarecidos, o autoritarismo da sociedade, e que essa organização objetivou nas máquinas,
no modo de produção, na disciplina, na obediência
ao taylorismo e ao fordismo; objetivou nelas aquele
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autoritarismo que antes pertencia às relações políticas, e que dentro do ambiente de trabalho, dentro
das grandes manutaturas e das indústrias, se expressava através dos feitores, dos fiscais, que impunham ao trabalhador não apenas a sua subserviência aos horários, ao imperativo da máquina, à necessidade de alimentá-las cada vez com maior intensidade e, portanto, de impossibilitar a liberdade verdadeira.
Um livre mercado que é, na realidade, um ditador, um ditador impessoal, e, portanto, passar para
as costas do mercado, dizer que os trabalhadores
que estão desempregados é porque foram rejeitados
pela racionalidade do mercado, que esses trabalhadores não têm mais qualificação, e que, portanto,
esses trabalhadores são culpados pelo seu desemprego. Isso é uma covardia Não há nada mais mentiroso do que isso. É uma tentativa de criar um complexo de culpa por parte daqueles que já estão sendo castigados pelo desemprego criado pelo sistema.
Então, dizem que de repente houve uma modernização do equipamento, das máquinas, das formas de produzir e que foi essa modernidade - a robótica, a informática e a telemática - a responsável
pelo desemprego de milhões de trabalhadores brasileiros. Nada mais mentiroso do que isto! Quanto
mais a máquina se desenvolve, mais se parcializa o
trabalhador. Quanto mais o modo de produção se
desenvolve, mais fácil fica operar os instrumentos de
trabalho. Os meus netos têm muito mais facilidade
em mexer com computador do que eu. O computador, esse produto da modernidade, é facflimo de ser
administrado e manipulado.
Lá nos Estados Unidos, para empregar os trabalhadores mexicanos e outros desqualificados - fenômeno que Adam Smith já havia percebido, essa
parcialização e essa necessidade de que cada vez
um menor tempo de aprimoramento da mão-deobra, de sua preparação, simplificação do processo
de trabalho e da cabeça dos trabalhadores, que têm
que fazer movimentos e operações cada vez mais
simples, empobreCendo o homem trabalhador, reduzindo seu universo de experiências - corno um milhão e quinhentos mil brasileiros, que deveriam estar
aqui aumentando o nosso desemprego se não estivessem lá foragidos para o mundo, principalmente
para os Estados Unidos, não precisam saber inglês,
não precisam saber nada, nem ler, porque as máquinas têm desenhos. Basta apertar o botão com o d6senho desejado para operar o sistema. Que qualificação, coisa nenhuma! É jusiamente o contrário. A
engenharia, altamente qualificada que produz as
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máquinas que têm que ser operadas, cria formas e
processos de produção e de operação, tanto na indústria que produz mercadorias, quanto no setor de
serviços, cada vez mais simples. ·
Portanto, é uma grande injustiça lançar sobre
as costas do trabalhador brasileiro a idéia de que ele
é culpado pelo seu desemprego porque é um desqualificado.
Todos os modos de produção de organizaçã0 da
sociedade, quando querem explorar um sentimento da
sociedade, afirmam que eles são inferiores.
Na escravidão o trabalhador era uma rés, uma
coisa, para que nós, os dominadores, para que classe dominante pudesse explorar sem culpa na consciência aquela coisa em que foi transformado o trabalhador escravo.
Esquecemos que os escravos trouxeram para
o Brasil um modo de operar o ferro, de trabalhar o
ferro ..Os portugueses não sabiam construir fomos
de ferro; siderurgias, mas os negros sabiam e ensinaram os portugueses. E um desses fomos de ferro,
de um modelo africano que foi montado em Minas
Gerais, funcionou muito melhor do que o sistema espanhol, que foi montado em São Paulo, de acordo
com Caio Prado Júnior.

De modo que, então, essa desqualificação do
trabalhador é esta mesma que se encontra hoje,
permitindo que os trabalhadores sejam mortos impunemente, que sejam remunerados com qualquer
R$100,00; que sofram a exclusão agora, através
dessa tal de cesta básica, que passa a ser escolhida, porque o seu preço cresceu menos do que o
INPC, como o parámetro para o reajuste dos salários brasileiros. E o Governo também desqualifica os
funcionários públicos para melhor explorá-los; diz
que os funçionários são incompetentes; diz que os
funcionários não se qualificaram, não prestam bons
serviços. Para quê? Para reduzir e acfhatar os seus
vencimentos. E ainda mais: para quando chegar a
data-base, que já foi para o espaço, não dar a reposição devida
E muitos segmentos do Governo, inclusive a
S~ substituta. do Ministro Bresser Pereira e outros
expoentes desse mesmo Governo reconhecem que,
realmente - e não podem deixar de reconhecer o óbvio -, em 14 meses ficou uma dívida para com os
funcionários públicos. E na hora de dar.o reajuste de
46%, negam qualquer possibilidade de que isso
aconteça e dizem que não há recursos no caixa, que
isso provocaria um retomo, que abalaria o Plano
Real, e sempre se recordam do Plano Real nestas
horas, mas não na hora de montar um Proer, não na
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hora de manter os privilégios, não na hora de trazer
funcionários públicos de São Paulo e dar a eles
300% de aumento para que desempenhem as funções que a cúpula do Plano Real considera como
essenciais.
Brasma é uma cidade que será e está sendo
destruída não pela falta· de competência, não pelo
fato de que há desvios dos recursos da administração pública, mas Brasma está sendo destruída pelas
conseqüências do Plano Real que nela se concentram: o achatamento de salários e de vencimentos, a
taxa de desemprego que, em Brasma, é mu~o superior a de São Paulo, porque atinge 16% em Brasma,
e a demissão de funcionários.
Collor. 160.000 funcionários dem~idos; esse
Bresser Pereira ameaça 80.000, enquanto lá a Febraban diz que é preciso demitir 180.000 bancários.
Diante desta crise em que nos encontramos, é
preciso saber que ela tem algumas especificidades.
Na crise de 1929, o Governo Roosevelt, Hitler, a
partir de 1933, e Mussolini antes deles, reempregaram trabalhadores, transformaram a população desempregada em mil~res engajados nas operações
de guena. Criaram as grandes obras públicas. Nos
Estados Unidos, n~ Alemanha: estádios, obras em
lugares insalubres. Roosevelt pagou para que os fazendeiros não plantassem, porque havia excesso de
produção, diante de um mercado que se encolhia
pelo desemprego e pela fome. A Suprema Corte dos
Estados Unidos falou que era inconstitucional pagar
para não plantar e Roosevelt tinha o apoio de três
dos seus membros, os únicos que votavam a favor
dessas medidas de Roosevelt, para absorver o desemprego e tentar superar as contradições do capitalismo.
Em 1935, cinco juízes foram substituldos na
Suprema Corte e, a partir da!, aquilo que era inconstitucional e ilegal passou a ser constitucional e legal.
Então, as grandes obras puderam ser realizadas e
os fazendeiros dei~ram de plantar cactos para continuar a receber para não plantar, para aumentar a
renda e o consumo de uma sociedade que é alta~ente contraditória, que cria produção em grande
e5C€tla mas que põe o trabalhador na rua e impede
que ~consuma. E o governo, para subsidiar e sustentar esse sistema, vai fornecendo cada vez mais
dinheiro pàra os fazendeiros não plantarem, para os
cap~listas prOduzirem armas e bombas, para que
rodovias paralelas e completamente improdutivas
sejam construídas. Como diz a grande cabeça que
idealizou, no mundo ocidental, ·esse sistema da dissipação institucionalizada paga pelo governo: é pre-
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ciso que essas obras que o Governo faz sejam whole wasteful, completamente dissipadoras, e não
apenas parcialmente dissipadoras.
Quando a nossa Comissão percorre as mais
de cem obras inacabadas e abandonadas neste
Pais, não percebem mu~os de nós que essas obras
fazem parte do sistema dissipador.
Fernando Henrique Cardoso dizia que até no
social o capitalismo dissipa. Os gastos no social não
são -por amor, não são por fraternidade, não são
para amparar o próximo; dizia Fernando Henrique
Cardoso que eles são para dissipar. Se não se pode
dissipar no espaço suficientemente em guerras - e
são 25 conflitos hoje no mundo - então se dissipa no
social. Infelizmente o social não tem sido nem objeto
dessa dissipação a que Sua Excelência se referiu.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
umaparte?
·
O SR. LAURO CAMPOS - Pois não, com muito prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Lauro Campos, há um paradoxo no Legislativo. V. Ex" faz um
pronunciamento sério, linear, e eu verifico no Plenário a presença de quatro Senadores a ouvi-lo atentamente. V. Ex" traça um perfil eqüidistante de qualquer conotação politica-ideológica, mostrando o desemprego, abordando um assunto sério, que é o
complexo industrial mil~r dos Estados Unidos - há
uma obra que ficou célebre sobre isso, de Jack Andersen. Verifico que V. Ex" compõe um discurso,
mostrando, sobretudo, que se despreza o social e
que realmente ele não é feito por amor. Num Pais
como o nosso, acostumado a fazer do trabalhador o
culpado quando a inflação sobe - como se
possível atribuir a salário o ln~ice inflacioná~o -,
num Pafs em que se vê a cada d1a que passa_ a ~es
culpa, como bem acentuou V. Ex", na robótica, na
informática, eu me dou conta de que algumas ~es
vale a pena estar neste plenário, ainda que l'luma
sexta-feira e que não tenha a quantidade de Senadores que V. Ex" merecia para ouvi-lo. E má dou
conta que vale a pena, porque o discurso de V. Ex"
está todo recheado de uma densidade daquel$ que
sabe o que diz. Freqüento mu~o o Senado, tal qual
V. Ex", e, amiúde, tenho ouvido os seus diSCijrsos,
neles não encontrando, em nenhum instante, Senão
a preocupação com a coisa pública. V. Ex" não é da·
queles parlamentares - e peço permissão para me
incluir neste meio -que está muito mais voltado para
as suas ambições pessoais do que para os int~res
ses coletivos. Poderia eu aqui ficar numa omissão
oportunista e não aparteá-lo, mas não faria bem a

to/ase
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minha consciência se não registrasse a densidade
do seu discurso, com os meus cumprimentos, Senador Laura Campos.

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim. Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador Laura
Campos, o tempo do seu discurso já se esgotou há
seis minutos. Peço que V. Ex" seja breve.
O SR. LAURO CAMPOS - Gostaria apenas de
tenninar e agradecer ao nobre Senador Bernardo
Cabral as suas palavras que, não apenas me envaidecem, mas engrandecem o meu modesto pronunciamento.
Concluindo, para não deixar sem um fecho
~quilo que estou dizendo, gostaria de dizer que, ao
mvés de reempregar os trabalhadores que o sistema
capitalista põe na rua, impiedosamente e de forma
crescente, o Governo também desemprega. São
duas forças que convergem, agora, não tendo uma o
sentido de neutralizar a outra; ambas atuam no mesmo sentido desumano. Para a coisa, tudo; para o
homem, nada.
A acumulação de capital absolVeu todos os recursos: da educação, da saúde, do lazer, de uma
vida mais digna Tudo foi absorvido e massacrado
por um sistema que agora se encontra em crise. Em
crise de quê? Em crise de concentração excessiva,
de excesso de capital, de sobreacumulação, que
e.xige uma redistribuição de renda, uma redistribuição da vida, da cuHura, da saúde, que exige uma redistribuição da propriedade.
Nós, que fiCaiTlOS com palavras enganosas, não
devemos nos enganar, porque não haverá retomada,
não haverá desenvolvimento possível dentro desse
quadro! É impossível desenvolver e retomar o desenvolvimento da economia brasileira, porque esse de~volvimento dentro desses padrões, sem mudanças
mais profundas, significaria apenas o retomo da inflação, sim - nisso, os monetaristas têm razão. Os monetaristas patinam na aparência, patinam na superfície e
não querem penetrar nas relações e contradições que
se encontram no subsolo do Real.
_ Se ~gora quisennos falar em duas coisas que
sao contraditórias, estabilidade e desenvolvimento e
se optamos pela estabilidade, se optamos pelo eq~i
líbrio orçamentário, se optamos pelo mercado como
o c_ulpado por todas as mazelas que o Governo privatiza, se optamos por isso, obviamente, é porque
também o Governo foi envolvido na crise e, como
um Governo de crise, não tem condições de ser de
novo, como foi nos anos 50, no Brasil, o pólo articulador e centralizador de um processo de crescimento
e desenvolvimento.
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Se gastos e novos investimentos forem feitos,
é óbvio que a inflação retomará virulentamente e a
nossa dívida pública, que tenta controlar a inflação e
enxugar a base monetária, que séria cada vez mais
alargada, uHrapassaria os R$131 bilhões em que se
encontra hoje.
A uma taxa de 10% de crescimento ao mês,
essa dívida pública seria, obviamente, incontrolável.
Quanto mais cresce a dívida pública, mais os banqueiros ganham e maior será o serviço desse montante crescente da dívida pública.
O sistema é tão peiVerso que as medidas ton:'ad~s acabam sempre favorecendo os mesmos priVIlegiados. No caso, os banqueiros, privilegiados pelos bilhões do Proer e pelo crescimento do seiViço
de uma dívida crescente.
Sr. Presidente, obrigado pelo tempo que me foi
concedido e pela paciência com que os distintos e
•
seletos Senadores me ouviram.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) Tem V. Ex" a pala'!ra, por 5 minutos.
.
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB-RS. Pera ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, como um dos integrantes da Comissão de Assuntos Económicos, tive ontem oportu~idade de assistir à reunião secreta que leve o objetiVo de tomar o depoimento do Presidente do Banco
do Brasil, Dr. Paulo César Ximenes.
Embora a reunião tenha sido de caráter secreto, não creio que entre as infonnações trazidas pelo
Sr. Presidente do Banco do Brasil haja algo que possa ser considerado realmente de caráter reseiVado
ou de conteúdo fonnalmente sigiloso.
É muito importante registrar que, na orientação
do Presidente do Banco do Brasil, na atenção dada
aos bancos em difiCUldade no período de crise de liquidez que antecedeu a inte!Venção no Banco Nacional,
houve um comportamento, ao meu ver, sério, ponderado e rigorosamente equilibrado da direção do Banco.
O Banco forneceu os créditos do mercado interbancário enquanto esses créditos eram passíveis
de retomo, porque eles se operam de um dia para o
outro - portanto, a perda não se dá a longo nem a
médio prazo, mas o dinheiro é recuperado no dia seguinte.
No entanto, creio que tudo o que ocorreu signi.
fiCa também que o Banco do Brasil tem um papel um
pouco dnerente, um pouco distinto daqu.ele que tradicionalmente se espera de uma instituição como

essa.
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Ele não é apenas um banco de fomento para o
setor agrícola, para o setor de pequenas e médias
indústrias, para o pequeno e médio comércio nacional. Ele não é só um banco de lastro para o desenvolvimento, mas é um banco que, possuindo 30"/o do
mercado, dá uma garantia de liquidez ao sistema
Portanto, mantendo um papel estratégico, decisivo,
fundamental, no sistema financeiro.
Aquelas pessoas que destratam o Banco do
Brasil, que supõem que créditos ou débitos do Banco do Brasil devem ser desprezados, na verdade,
querem destruir essa instituição, que é um fundamento, uma das bases, do nosso sistema financeiro.
Isso reforça em mim a convicção que sempre
tive, de que é importante preservar o Banco do
Brasil e superar, definitivamente, colocar no esquecimento, no passado, aquele tipo de postura
antiga em que se supunha: bem, um débito com o
Banco do Brasil é débito que deve ser esquecido,
que deve ser colocado no rol das contas que não
precisam ser pagas; que deve ser colocado no rol
das contas a serem perdoadas, a serem anistiadas, a serem esquecidas. Dívida com o Banco do
Brasil ninguém quer pagar! Todo mundo se' acha
no direito de não pagar conta com o Banco do Brasil. Isso vai desde agricultores lá do meu Estado, o
Rio Grande do Sul, até plantadores da cana-deaçúcar do Nordeste.
Não estou aqui fazendo discriminação ou injustiça alguma. Eu quero dizer que cada vez mais me
convenço de que é um crime contra o País tratar o
Banco do Brasil da forma como alguns devedores ou
seus representantes polfticos vêm fazendo.
Daí por que cada vez mais cresce a responsabilidade de tratar esses débftos com o Banco do Brasil com a seriedade de quem defende o Brasil, de
quem defende o interesse nacional. Foi essa a conclusão que tirei, foi o que depreendi da análise que
fiz do depoimento aqui trazido, ontem, embora em
sessão reservada e secreta, pelo ilustre Presidente
do Banco do Brasil, Dr. Paulo César Ximenes.
Quando o Banoo é tratado dessa forma, isso
infunde confiança na população, gera credibilidade.
É preferível conhecer as mazelas, as dHiculdades, a
crise financeira do País e do próprio Banoo do Brasil, a mascarar, com balanços que são falsos, maquitados e que produzem determinadas situações
muitas vezes só para garantir gratificações aos funcionários ou renda aos acionistas. Isso é falso e é
oontrário aos interesses dos próprios funcionários, a
longo prazo, e dos próprios acionistas, a médio e
longo prazo, quanto mais do interesse inarredável,
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que é aquele que está por trás desse Banco, dessa
instituição - o interesse nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRES!DENTE (Emandes Amorim) - Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Marluce Pinto enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE) -Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quinze de março
é o Dia Mundial do Consumidor. No Brasil, o Código
de Defesa do Consumidor completa cinco anos. Mas
a luta pelo direito do consumidor vem de longe.
Há um século, foi criada a Uga dos Consumidores de Nova Iorque. Tinha por objetivo elaborar e
divulgar uma lista dos estabelecimentos comerciais
que tratavam com humanidade os empregados. Mas
ia além. Empenhava-Se no combate à exploração da
mão-de-obra infantil e feminina, à época comom nas
indústrias têxteis.
Como atuava? Distribuía uma etiqueta especial
que era costurada nos artigos provenientes dos fabricantes sintonizados com o movimento. Os consumidores faziam a sua parte. Em apoio aos trabalha- .
dores, compravam os produtos identificados pela etiqueta e boicotavam os demais.
Desnecessário dizer que a adesão à Uga foi
crescendo. E educando o consumidor, que descobriu uma verdade simples: o poder de compra pode
ser usado no exercício da cidadania.
Hoje, Sr. Presidente, quem adquire um produto
ou um serviço sabe que transita em rua de mão dupla Cumpre o seu papet paga pelo bem. Se for lesado, já não se caia. Reclama Vai aos órgãos de
proteção do consumidor ou à Justiça.
Os dados são significativos. Cito dados do Prooon de São Paulo. Em ·1985, cerca de 45.000 pessoas apresentaram reciamaçõe5 por se terem sentido prejudicadas na compra de determinado bem ou
serviço. Um ano depois, houve acréscimo de 178%
no número de queixas: 125.000 consumidores registraram sua insatisfação.
De lá para cá, Sr. Presidente, o número só tem
aumentado. Desde então, nunca menos de 200.000
pessoas que se sentem prejudicadas em seu direito
de oonsumidor reoorrem ao órgão para buscar reparação ou indenização por danos sofridos.

Nosso Código de Defesa do Consumidor muito
contribuiu para esse aprendizado de exercício de cidadania. Princípios como a proibição de práticas ou
contratos abusivas, a inversão do õnus da prova, a
.responsabilidade objetiva do fornecedor e a criação
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de instrumentos processuais de defesa coletiva para
a implementação dos direitos conquistados deram
forte alento à luta dos consumidores.
Muito se caminhou, é verdade. Mas ninguém
pense que chegamos à situação ideal. Muito ainda
há que ser feito. Muitos problemas ainda persistem.
O direito do cidadão à saúde, à educação e à
moradia continua sendo desrespeitado neste alegre
pafs tropical. Cíto exemplos. Não se conseguiu ainda amenizar as dificuldades com os convênios médicos, com as mensalidades escolares e a qualidade
do ensino. Tampouco se encontrou solução para as
. agruras de inquilinos e mutuários.
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, conhecido por ldec, apontou diversas situações
relacionadas à segurança, saúde e informação que
praticamente não se adaptaram ao Código de Defesa do Consumidor.
Uma delas retere-se à existência de produtos
inseguros e fraudados no mercado. A revista Consumidor S.A. divulga mensalmente os testes comparativos dos bens encontrados no mercado para os associados e órgãos de imprensa.
O que esperar dos órgãos governamentais
quando a relação das fraudes vem a públiCO? A resposta lógica seria uma só. Tomar providências concretas e severas. Chegar até a retirar os produtos de
circulação. Só assim inibir-se-iam novas tentativas
defraude.
·
Mas a prática é outra. Verifica-se total desinieresse no saneamento do mercado. Alegando risco
de desabastecimento, vão-se deixando as coisas
como estão para regozijo dos fraudadores e prejufzo
do consumidor.
Com isso, apesar de condenados pelo ldec,
continuam nas prateleiras dos supermercados desde
soquetes para lâmpadas, passando por chuveiros
elétricos, óleo de oliva e biscoitos vitarrinados que
não atendem às exigências do Código de Defesa do
Consumidor.
Há mais, Sr. Presidente. Muitos regulamentos
com medidas de· proteção ao consumidor estão defasados. Alguns, elaborados há três ou quatro décadas, ignoram os termos do Código de Defesa do
Consumidor e a evolução tecnológica experimentada pela sociedade no periodo.

Para eles, vale lembrar a lição da Uga dos
Consumidores de Nova Iorque. Hoje, mais do que
então, a vez é do consumidor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

Sem o aperfeiçoamento ·da norma, o brasileiro
continua a conviver com produtos inseguros postos
à venda sem o devido controle sanitário. Não causam estranheza as noticias mais freqüent~ do que
desejaríamos de produtos contaminados que chegam à mesa do consumidor.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste 19 de abril.• '
novamente comemoramos o Dia Nacional do. fndio.
exalta~
A data representa não apenas o momento
ção do papel histórico de nossos fndios no processo
de construção da civilização brasileira. Também,

Os anabolizantes ou hormõnios a que se recorre para a engorda do gado são exemplos que falam
atto. De outro lado, defensivos agrfcofas sabidamente prejudiciais à saúde são largamente utilizados,
embora muitos deles estejam proibidos no país há
décadas.
Tampouco nesse caso, Sr. Presidente, vêemse iniciativas das autoridades competentes para reprimir os abusos e atualizar os regulamentos. Por
quê?
Para concluir, Sr. Presidente, nobres Senadores, lembro mais um obstáculo apontado pelo ldec
na defesa do consumidor. Trata-se da dificuldade de
obtenção de informações de órgãos governamentais.
O ldec pede informações sobre a qualidade,
registro ou a certificação de um bem ou serviço, mas
não recebe resposta. Quando a recebe, não raras
vezes ela vem, digamos, censurada, adaptada ao
politicamente correto. O que, desnecessário dizer,
dificulta enormemente o trabalho do órgão.
Mais. Sem as informações adequadas, dificulta-se a defesa do consumidor. Além disso, desacreditam-se os órgãos reguladores, que perdem:autoridade para impor maior tnansparência entre produtor
e consumidor.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os cinco
anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor devem ser entusiasticamente comemorados. Em
sua vigência, o Brasil não é mais o mesmo. O brasileiro mudou. Há mais consciência dos direitos e deveres de cada um. O consumidor sabe, cada vez
com mais nitidez, que na era da supremacia do mercado, manda quem compra. Os fomeoedores se deram conta da sua responsabilidade. E correm atrás
da qualidade total.
Mas ainda há os que não acordaram. Alguns,
lamentavelmente, aproveitam-se da inapetência ou
despreparo do aparelho de fiscalização do Estado,
que deveria estar a serviço da sociedade na proteção ao consumidor.

o
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não apenas representa a oportunidade para fazer
um balanço dos sacrifícios impos!os à comunidade,
pela violência e desrespeito a sua vida, aos seus valores e à sua identidade cultural.
A data, mais que uma homenagem, deve servir, acima de tudo, para uma profunda reflexão sobre
a mais adequada e justa política que permita aos silvícolas a garantia do pleno exercício da cidadania,
do respeito ao seu habitat natural, do resguardo de
seus valores morais, seus costumes e da manutenção e preservação de sua cultura.
Na realidade, a comunidade indígena brasileira, até bem pouco tempo, foi objeto de inúmeras violências, onde vimos reduzir-se o seu contingente populacional a número quase insignificante. A somatória de muitos latos, como a impunidade praticada
contra o silvícola por interesses escuses; a omissão
das autoridades; a convivência com grupos marginais da população branca e o descaso governamental permitiu, infelizmente, a que chegássemos a esse
processo de destruição de seu habitat e a degeneração de seus cos!umes.
A questão indígena não pode ser subordinada
a discussões estéreis, emocionais e demagógicas,
as quais, na verdade, serviram e ainda servem muito
mais à promoção nacional e internacional de alguns
'exploradores de sucesso' do que tem contribufdo
para a formulação de uma adequada e objetiva política indigenista no País. A formulação de uma política integrada e abrangente destinada à comunidade
indígena, a meu ver, seria muito mais importante do
que uma confusa política voltada quase que exclusivamente para a demarcação de reservas.
Fundamental, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é formular propostas destinadas a estabelecer diretrizes e ações corretas que permita ao índio
o exercício pleno de sua cidadania; a possibilidade
de seu acesso aos frutos do progresso econOmico e
social e a convivência, em alguns casos, com as comunidades não indígenas. Tudo isso de uma forma
racional, de modo que sejam mantidos seus costumes; preservado seu habitat e resguardada sua cultura. A par das dificuldades que tudo isso possa representar, urge que assim o laçamos, porque, caso
contrário, estabeleceremos o isolacionismo 'aparente' dos fndios. Digo aparente na proporção que,
como é sabido, grupos de interesses os mais diversos, hoje, se movimentam junto às comunidades indígenas com projetes os mais estranhos que violentam sua vida, seus conceitos, seus valores e sua
cultura. Esse isolacionismo, a persistir, gerará dificuldades crescentes. Nossas comunidades índias, a
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maioria, já assimilou costumes e usos do branco;
participam de benefícios do progresso e merecem
participar de serviços indispensáveis como a educação, a saúde e os instrumentos destinados à melhoria de suas condições de vida. Apenas para ilustrar
uma possibilidade, bem sabemos da wlnerabilidade
do silvicola diante de doenças comuns ao homem
branco, uma porta sempre aberta para uma epidemia, o que representa uma constatação da ampla
necessidade de uma visão mais completa, abrangente e integral no· trato com a questão indígena.
Pouco se faz, Sr. Presidente, em relação à educação sanitária e alimentar de nossos fndios.
Fundamentalmente é preciso ter como premissas básicas que o índio tem o direito não só à
vida, à liberdade e à busca da felicidade. Nessa
perspectiva, a política de valorização da cidadania
indígena não só deve ter como preocupação permanente impedir agressões ao meio ambieate, ao
seu espaço de sobrevivência e a preservação de
seus costumes. Deve, também, garantir-lhe o
acesso aos bens e serviços públicos básicos a
uma existência com dignidade. Ademais, é crucial
que se defina o modus operandl da convivência
das comunidades indfgenas com os seus irmãos
cabocios, mestiços, mulatos e brancos, fisicamente próximos.
Precisamos, Úrgente, abraçar essa realidade. É
crucial ter bastante claro e explícito que a política de
governo em relação às comunidades indígenas não
pode se restringir, apenas, em demarcar reservas. É
preciso garantir, através da orientação sábia de indrgenistas escrupulosos, preparados e dedicados, a
execução de politicas que permitam aos silvfcolas o
direito ao exercício pleno de sua cidadania. Nossos
índios clamam por melhores condições de vida. Não
podemos relegá-los a uma condição à parte, discriminatória, não raras vezes em condições sub-humanas. Necessário é provermos, repito, apoio nas
áreas de saúde, educação, saneamento básico,' etc.,
de forma a garantir-lhes os instrumentos básicos
para que tenham melhor organização em suas atividades produtivas dentro do marco de preservação
de sua identidade e valores culturais. Não mais podemos desconhecer realidades objetivas. Em Roraima e no Pais, onde quer que existam índios, a grande maioria dessas comunidades vão-se integrando,
social, econOmica e politicamente ao resto da população, via rede de serviços dos Estados e via estfmulo à sua participação política ampliada cada vez
mais. Em Roraima, particularmente, há muito deixou
de .ser novidade a representatividade de fndios no
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legislativo municipal. Lá os temos professores, educadores, funcionários públicos e vice-prefeito.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, muito
mais poderia falar a respeito de nossos índios.
Com eles convivo há longo tempo e conheço seus
anseios e aspirações. Muito mais ainda poderia
ser dito em relação aos interesses escuses, fortfssimos e que extrapolam. nossas fronteiras para a
manutenção da atual situação, notadamEmte em ·
se tratando de nossa Amazônia. Sei, entretanto,
que novas polfticas, neste particular, devam ser
desenvolvidas. Não apenas abrangentes e integradas quanto aos seus objetivos e propósitos, mas,
também, que busquem ações conjuntas das três
esferas de governo. Mais ainda, que definitivamente excluam quaisquer ingerências externas
nas suas definições e na sua condução. Nossos
índios não podem ser objeto de interesses de alguns que pretendem mantê-los como se mantém
uma reserva ecológica, objeto de exibição, como
se apenas fossem parte da fauna. Nossos índios
são cidadãos brasileiros que exigem respeito à
sua vida, à sua liberdade e à sua dignidade. O
índio, como nós, é um nacional, membro de uma
sociedade nacional, como assim também o é o
fazendeiro, o professor, o médico, o aluno, etc.,
todos elementos radicados em solo brasileiro e
cujos direitos não podem e não devem ser esquecidos, poill lembrados e cobrados são sempre
seus deveres.
-·

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amortm) -Não
há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h13min.)

ATA DA 44" SESsÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REAUZADA EM 18 DE ABRIL DE 1996

...

(Publicado no Diário do Senado Federal,
de 19 de abril de 1996)

RETIFICAÇÃO

Na página 6531 , 1• coluna, no antepenúltimo
parágrafo, na comunicação da Presidência referente
ao Ofício n• S/25, de 1996,
Onde se lê:
•••, relativo à sorlcitação do Governo do Estado
do Espírito Santo, para que possa emitir Letras Ananceiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina, .••

Leia-~

· · .••, relativo à soíicitação do Governo do Estado
do Espfrito Santo, para que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo, .•.

Ata da 46ª Sessão Não Deliberativa
em 22 de abril de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência do Sr. Júlio Campos
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sob a
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

Submetido à deliberação do Senado
Federal a escolha de nome indicado para
cargo, cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
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MENSAGEM No 153, DE 1996
(N° 328/96, na origem)
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição Federal, e com o disposto
no art. 18, inciso I, nos arts. 56 e 58, do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325,. de ) 0 de,
outubro de 1986, e no art. 53, inciao II, alínea "a", do Decreto n° 1.756, de 22 de dezembro de
1995, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, dO Senhor
ANTONIO CARLOS COELHO DA: ~ClCHA. Ministro de Segunda CJ~. da Cm~ de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado do Kuaíte.
'

•

•

'

'

•

•

'

_.

I

.

. Caso mereça a aprOvação dessa Casa, o Séabor ANTONIO CARLOS COELHO DA
ROCHA. desde que obtidos os beneplácitos solicitados, poderi· .ser designado, também, pana
exercer o cm:s!l de Embahador do Biasíl, cumulativamente, _com o Estado de Bahreín.
'
Os méritos do Embaixador ANTONIO CARLOS COELHO D!\ JlOCHA, que 11111
induziram a escolhê-lo para o ~penho dessa elevada função,
da aneXá informaçio do
Ministério das Relações Exteriores.

e<;-

~::

17 de

abril

de 1996,

Fernando Henrique Cardoso

Bras1lia, 15 de

abril

de 1996.

Excelent1ssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VII, da Constituição, e com
o disposto no art. l8, inciso I, ·nos arts. 56 e 58, do Requlamento
aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, e no art.
53, inciso II, al1nea "a", do Decreto n• 1.756, de 22 de dezembro de
1995, sUbmeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa. lltinuta de
Mensagem ao senado Federal destinada à indicação do Senhor Antonio
Carlos COelho da Rocba, Ministro ele Sequncla Classe, da. ::atteira ele
Diplomata, pa.ra exercer o carqo ele Embaixador do Brasil. junto ao
Estado do .Kuai te.
·
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2.
caso mereça a aprovação do senado Federal, o Senhor Antonio
carlos coelbo da Rocha, desde que obtidos os benepl4citos solicitados,
poder4 ser designado, também, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil, cumulativamente, com o Estado de Bahrein.
J.
Encaminho, igualmente em anexo, informações sobre os paises
e curricul.ua Vitae do Embl'ixador Antonio carlos coelho da Rocba, que,
juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciaç&o de ·Vossa
Excelência, serão apresentados ao senado Federal para exame de seus
ilustres membros.
Respeitosamente,

~
LUIZ

.

FnzlE~~:

Ministro de Estado das Relações Exteriores

INFORMACÃO

Embaixador ANTONIO

CARLOS COELHO

DA ROCHA

Rio de Janeiro;RJ, lO de março de 1945.
Filho de Henrique Carlos Coelho da Rocha e Jenny Helena Coelho
da Rocha.
cursos de idiomas: Cultura Inglesa e Aliança Francesa, Rio de
Janeiro.
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, PUC/RJ.
CPCD, IRBr.
Curso "Export Marketing for Brazil", The International center
for Advanced Technical and Vocational Training, OIT, TUrim.
curso de Prática Diplomática e consular, ·rRBr. Curso
Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes de Setores
Promoção Comercial.
CAE, IRBr.
Professor do IRBr (Orientação Profissional), 1981.

de
de

Terceiro Secretário, 24 de novembro de 1967.
Segundo Secretário, antigüidade, 19 de dezembro de 1970.
Primeiro Secretário, merecimento, 19 de abril de 1976.
Conselheiro, merecimento, 12 de dezembro de 1979.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22 de dezembro de
1982.
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Assistente do Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1967/69.
Assistente
do
Subsecretário-Geral
de
Politica
Exterior,
1969/70.
Assistente do Chefe do Departamento Geral de Administração,
1970/71.
Assessoria de Imprensa do Gabinete, 1977.
Assessor do Chefe do Departamento de Organismo Regionais
Americanos, 1977/79.
Subchefe da Divisão da organização dos Estados Americanos,
1977/79.
Assessor do Ministro de Estado, 1979/85.
Haia, Segundo Secretário, 1971/74.
Buenos.Aires, segundo secretário, 1974/75.
Buenos Aires, Primeiro secretário, 1976/77.
Nairóbi, Encarregado de Negócios, 1983.
Bucareste, Encarregado de Negócios, 1984.
Paris, Ministro-conselheiro, 1985/88.
Paris, Encarregado de Negócios, a.i., 1986/87/88
Chicago, Cônsul-Geral, 1988/92;
Manila, Embaixador, 1992/96.
III Sessão do Comitê "ad hoc" da ONU sobre o Fundo do Mar, Rio
de Janeiro, 1968 (Assessor).
XXIII Assembléia-Geral da ONU, Nova York, 1968 (assessor).
Grupo de Trabalho para a elaboração do Livro "Brasil", 197J
(membro).
comissão .. de Inquérito n. 5/1970 (secretário).
"Brasil Export 73", Bruxelas, 1973.
I Reunião do Comitê de Ação do SELA sobre Produtos do Mar e de
Água Doce, Lima, 1977 (observador).
IV Reunião do Conselho· Latino-Americano,.- SELA, Caracas,. 1978
(delegado) •
__
_
XX conferência Sanitária Panamericana, OPAS-OMS, Granada, 1978
(delegado).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores; Em
Visita Oficial à Venezuela, caracas, 1979 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores .à
cerimônia de .. Assinatura do Tratado de. Cooperação TécnicoOperativa entre os Aproveitamentos Itaipu e Corpus, Cidade
Presidente Stroessner, Paraguai, 1979 (membro).
Comitiva do Presidente da República, em visita oficial à
Venezuela, 1979 (membro).
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores à
Reunião
Ministerial Brasil-Grupo Andino, Lima, 1980 (membro).
Comitiva do Presidente da República, em visita oficial ao
Paraguai, Assunção, 1980 (membro).
Comitiva do ·presidente da República, em visita oficial à
Argentina, Buenos Aires, 1980 (membro).
comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, ·em
visita oficial ao Chile, Santiago, 1980 (membro).
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I Reunião do conselho de Ministro da ALALC (assinatura do
Tratado que institui a ALADI), Montevidéu, 1980 (membro).
À disposição do Secretário de Estado das Relações Exteriores do
Reino Unido, em sua visita Oficial ao Brasil, Brasília, 1980.
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
visita oficial ao Canadá, Ottawa, 1980 (membro).
Comitiva do Presidente da República, em visita oficial ao
Chile, Santiago, 1980 (membro).
I Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos Países
Signatários do Tratado de cooperação Amazônica, Belém, 1980
(membro).
X Assembléia-Geral
Ordinária
da
OEA,
Washington,
1980
(delegado) •
XI Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, Buenos
Aires, 1980 (delegado).
Comitiva do Presidente da República, em Visita oficial à
Colômbia, 1981 (membro).
Comitiva do Presidente da República, no encontro de fronteira
com o Presidente da Argentina, Paso de Los Libres, 1981
(membro).
Comitiva do Presidente da República, em visita oficial ao Peru,
1981 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
visita oficial ao México, 1981 (membro).
XII Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, santa
Cruz de là Sierra, Bolívia, 1981 (membro e secretário-geral da
delegação· brasileira).
XI Assembléia-Geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA), castries, santa Lúcia, 1981 (delegado).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
visita oficial à Guiana, Georgetown, 1982 (membro).
XX Reunião de consulta de Ministros das Relações Exteriores do
TIAR, OEA, Washington, 1982 (assessor).
XIII Reunião Ordinária dos Chanceleres dos Países da Bacia do
Prata, Brasília, 1982 (delegado).
..
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores~ em
visita oficial ao Suriname, Paramaribo, 1982 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
visita de trabalho à Venezuela, Caracas, 1982 (membro).
À_disposição do Ministro das Relações Exteriores da Argentina
N~cano~ Costa Mendéz,
em sua visita oficial ao Brasil'
Brasíl~a, 1982.
'
Comitiva ~o President~ da República, em visita oficial aos
Est~d?s Un~dos da _Amér~ca, Washington, 1982 (membro).
Com~t~va do Pres~dente da República, em visita oficial ao
Can~d~, Ottawa, 1982 (membro).
C?m7tiva do .Ministro de Estado das Relações Exteriores
em
v(~sJ.ta
ofic~al
a
Trinidad-e-Tobago,
Port-of-Spain
'1982
membro).
'
II Reunião da Comissão Mista Brasil-Trinidad-e-Tobago, Port-of-
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spain, 1982 (membro).
Comitiva do Presidente da República, no encontro com o
Presidente do Paraguai, Itaipu, 1982 (membro).
XII Assembléia-Geral da OEA, Washington, 1982 (membro).
XIII Assembléia-Geral da OEA, Washington, 1983 (delegado).
Comitiva do Presidente da República, no encontro com o
Presidente da Argentina, Foz do Iguaçu, 1983.
Comitiva do Presidente da República, em visita oficial ao
México, cancún, 1983 (membro).
À disposição do Primeiro-Ministro e Ministro do Exterior do
Suriname, Errol Alibux, em sua visita oficial ao Brasil,
Brasília, 1983.
Reunião de Chanceleres comemorativa dos 450 anos da cidade de
cartagena, Colômbia, 1983 (membro).
I Reunião do Conselho de Cooperação Amazõnica, Lima 1983.
(delegado).
XIV Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata,
Assunção, 1983 (delegado).
II Reunião de Chanceleres dos Países Membros do Tratado de
Cooperação Amazõnica, Cáli, Colômbia,- 1983 (delegado).
Comitiva do Presidente da República, em visita oficial à
Bolivia, santa cruz de la Sierra, 1984 (membro).
X e XI Assembléias-Gerais Extraordinárias da OEA, Washington,
1984 (delegado).
comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores, em
Visita à Venezuela, Caracas, 1984 (membro).
comitiva· do Ministro de Estado em Visita ao Uruguai,
Montevidéu, 1984 (membro).
II Reunião do conselho de Ministros da ALADI, Montevidéu, 1984
(delegado) •
XV Reunião de Chanceleres dos Paises da Bacia do Prata, PUnta
del Este, Uruguai, 1984 (delegado).
XI Sessão Ministerial do Conselho Mundial de Alimentos, Paris,
1985 (delegado).
Representante brasileiro no Clube de Paris, 1985/88.
Reuniões do Clube de Paris sobre renegociação da divida externa
do Brasil e de vários outros países, 1985/86 (delegado).
Reunião dos Embaixadores nos paises da Europa Ocidental,
Genebra, 1987 (participante).
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, cavaleiro, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil.
ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Mérito santos Dumont, Brasil.
Ordem do Infante o. Henrique, Oficial, Portugal.
Ordem de orange-Nassau, Oficial, Países Baixos.
Ordem do Sol, Comendador, Peru.
Ordem de Maio ao Mérito, comendador, Argentina.
ordem da Águia Azteca. Oficial, México.

--------------------------------
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Ordem
Ordem
Ordem
Ordem
ordem
ordem
Ordem
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de JÕsé Matias Óelegado,-Grande Oficial, El Salvador.
Bernardo O'Higgins, Comendador, Chile.
de Francisco de Miranda, Terceira Classe, Venezuela.
de San Carlos, comendador, Colômbia.
da Palma, Comendador, Suriname.
Nacional ao Mérito, comendador, Equador ~
Mérito, Grande Oficial, Chile.
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Diretor-eefâY do Depa~o do serviço Exterior

ESTADO DO KÚAITE
Dados B:fsicos
-CAPITAL: Kuaite
- ÁREA: 17.818 km2
-POPULAÇÃO: 1.760.000 (62% de não-kuaiteanos) (1995)
- DATA NACIONAL: 2S de fevereiro
- CHEFE DE ESTADO:
ai-Sabab

Emir do Estado do Kuaite, Xeque AIJaber AI-Ahmad

- CHEFE DE GOVERNO: Saad AI-Abdullab AI-Salim AI-Sabah
- MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS: Xeque Safem Sabab AI
Salem Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros
- FORMA DE GOVERNO: Monarquia Constitucional.
- EMBAIXADOR DO BRASIL: Aderbal Costa
- EMBAIXADOR NO BRASIL: Abdulaziz A. AI-Duaij
- PIB: USS 24.7 bilhões (1993);
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-MOEDA: Dinar kuaitiano
(USS 1.00 = KD 0.298 em maio de 1994)
-IMPORTAÇÕES: US$ 7.55 bilhões fob (1993)
-EXPORTAÇÕES: USS 10.32 bilhões fob (1993)
- SALDO: US$ 2. 77 billiões ( 1993) (fonte: EIU)
-PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS: manufaturados, alimentos,
materiais de coDSttnção, têxteis
-PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS: petróleo e derivados
-EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS: US$ 56,628 milhões (1993)
-IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS: USS 260,217 milhões (1993)
-SALDO: US$- 202,056 milhões (1993) (fonte: MICT-SECEX)
-PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL: carnes
enlatadas, doces, caf6, geladeiras, carne de frango congelada.
- t>RINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL: petróleo e
derivados

ECCNOMIA
PET.7ÓLEO

A economia kuaite:ma é baseada na produçào de petróleo, cujas
reservas se elevam, aproximadamente, a 94 bilhões de barris, o que correspoode
a 10% da reservas mundiais.
O pais tem logr.:do bom êxito na reconstrnção de sen complexo
petrolífero, que fora arrasado durante a invasão iraquiau (1990/91). Ao final
de 1992, estimou-se baver a produção de óleo cru atingido 1,05 milbi!es de
barris/dia_ De acordo com programa do Ministério do Petróleo kuaiteano, a
produção teria atingido a tnarca de 2,15 milhões de barris/dia: ao final de 1994.
(As estimativas do "the Economist InteUigencc Unit" são de 2 milbi!es
barris/dia). Segundo o Minist6rio do Petróleo kuaiteano, a capacidade kuaiteana
de refino tambc!m já estaria plenamente normalizada, ao final de 1994, em um
nível de- 700.000 barris/dia.
O Kuaite vem-se empenhando para que a OPEP adote, a sen favor,
crit6rios liberais que permitam o aumento de sua produção de petróleo acima das
quotas que lhe haviam sido destinadas. Entretanto, a panir de 1994, o Kuaite
tem se conformado l sua cota de 2 milhões de barris/dia que, aliás, está próxima
às suas estimativas de produção. O Kuaite vem apoiando a posição saudita de
to.aiUCr as cotas dos países-membros da OPEC, em oposição ao lrf e l Lfhia, os
quais preconizavam uma redução das mesmas, com o intuito de obter aumentos
dos preços internacionais de petróleo_
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O principal problema com que se confronta a economia kuaiteua
atualmentc 6 o do seu deficit orçamenWio, que 1ep1esenta c:en:a de 19 %do seu
PIB. O Govcmo preteildc remediar a situação atr.avés da privatização e da
diminuiçlio dos serviços estatais, de prefercticia à inttoduçlio de impostos.
Apesar do recente com de 20% no déficit público, o orçamento
pano presente ano fiscal (01.07.95 a 30.06.96) parece indicar que o Governo
kuaiiCallo não preteDde dar ênfase a um processo de reformas profuDdu na
economia em atendimento a sugestões de organizações intcmaciouais como o
BIRD e o FMI. Mesmo com as melhoras em 94 em relaçlio a 93, IIi sitiais de
que existem problemas na úea econômica que podem resultar em atna
petfoi'1Dailce menos dinimica da economia, em 9S. O proposto corte ao déficit
deve-se, em grande medida, ao aumento projetado com as receitas na úea
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As atividadzs uO:o-petroiifer:s da e=cnomia i;uaitc::n; regi~traram,
lego após a lih~çlio óo país. um imponaote surto ue i:rcscimen1o. em função
do processo de ·recoostruç~o. caladamente nos setores de bens de consumo e
construção civil. Hoje, . ~ economia enconua-se afetada ccg:nivamcntc pela
Jemanda redll2iáa e p:::io :ar-..so r.a retomada <!e proje10s iiliciados anrcs da
invasão iraquiaa.
A ltlxa áe lailat;ão ( iGdice dos preços ~o c:msumitlor), que bavia
:;.tingido 12%, .:m 1991, .: 3% cm 1992, baixlilldo para_ cm 0,6% cm 1993, .:
subindod.: novcu::m para 2% em 1994. As previsões para 1995 siiu de 2,::%.
COMÉRCIO INJERNACIONAL

A tia lança comercial kGaiteana ioi superavitá.-ia, em 1993, em USS
2.77 biihõcs (USS 10.32 biihões fob, cm e:;ponações, contra US$ 7 .SS bilhões
tOb, em importações). Os principais parceiros comerciais do ICuai~e são o Japlio.
a Itália, os Est:dos Uniãos. a Alellll:llb:l e o Reino Unido. Para estes países, o
Kuaitc exporta, além do petróleo cru c refinado, camarões. Os principais
produtos de: im~çlio slio manufaturados, ãlimentos, materiais de constmção e
te>:tcis.
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O Ku:ciw '::rg;:: como e::nid:>ú:: política no mundo árab<:, cm 1756.
para a região noroeste do Goifo pérsico. Os dois mmos <la dinastia AI-Sabail
governam o país dcsd.: então.
No ano de i ri99, o Ku:LÍle é posto sob protcç:o Uo Ildno 0diÜ0
que o decl:rra inder.end~nlc :.l:t T::rquia e o ajuda " re:;pondcr à inv;;são da Araàia
Saudita e às :::meaç:lS do Iraque. cr.tão rcsuitas ~o piam> da oratória. T:;l
protcç:':o não impediu que o Kuaile, e.-n 1922, ;;erd::ssc (Ac.,rdo de Al-llgair)
cerca de 40% do seu território para o Reino Saudita em expansão. Desde 1932,
o lrnque tem r~iviadic:;du o to:::-ri~ório ~uMite::;;i),. cam ;,.w~:;::.; ~..;. i;;v~a e
ane::;ção.
Em I961, o i<uaite torna-se inõepe::dente e, dois o:.-os depois,
ocorrem as primeiras eleições para a Assembléia Nacional. órgão legislativu que
seria dissolvido em 1976 e 1986. De 1936 a 1992 um Conselho de Ministros
governou o país. por decretos.
No final d: 1992. finda a Guerrõl do Golfo. como resposta às
pressões ocidentais em favor de um regime políti::o mais aberto, 50 assentos da
Assembléia N;;cional. que conta 59, foram preenchidos cm eleições de que
participaram &3% dos votnntcs. ou seja. em torno de 67 ,QOO cidadãos l:uaiteanos
do sexo mascuiiao, c~m iólad: acima de 21 anos, o que representa apenas cerca
do> 5% da pcpclYçiW lo:.o&l. .Não são r.ermitidos partidos políticos, embora
existam grupamcntos políticos não-partidários. O mais numeroso é a • Coalizão
Pauiótica Islâmica •, de orientação fundamentalista xiita. Outros ·grupamentos
importantes são o "Movimento Constitucional lsLimico" e o "Grupo Popular
Islâmico•, de orientação funcbmcntalista sunita, c ,o "Foro Democrático
Kuaitcano •, grupo secular que representa correntes de • opinião de tcndblcia
nacionalista árabe c lib:ral. No cntanto, os Deputados figuram. em sua
maioria, como "independentes", com compromissos· de lealdade de car.ítcr.
essencialmente tribm. As próximas eleições legislativas deverão realizar-se cm
1996. Nas últimas eleições de 1992. seis "grupos políticos• independentes'.
lograram eleger 22 representantes, dos quais 11 estariam identificados à
9
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i,;;!m cc:ilO, ::=bret:;.:.i.J, r:or gúlpos filmiument;listo:s :;:;nitas c ;:ii tas.

o que

~~

:lOVC

Qemhros do Gabin::te

tem
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r~fl:ti:lo

na

~prov::c;ão

de decisões conse:vadoras e influenciado o

Embora a Asscmbléla i-lacional possua poderes legisl:otivos rlcnos,
f~i"am

impostos aos

-~;:us

qUadros.

cm

1992,

compuseram aq~~i;: Go:ihinete, por nutro lo:..do, s~is Uns memOro:; eleitos para a
Ass~mbl.!ia Nacion=.i, r.~::recendo Gc:;t:lqUe o futo d~ o entãa- f\.Únisuo do PetróleO
ser c:íiundo da coalizão ~dita.
Em ccril J;: i994, úli c:mstituído novo Gabinete d;: 16 membros.
O novo Gabinete c'mta co:n cinco r.:cmbros da P::~lamenlo e cinco membros <1:1

famt1ia reinante.
posiç5~s.

;~pen;;:s

cinco L.Hnistros permanecc:r::m cm suas Mãliig:s

Há c;nco r.tcmhro:;

üi>VOS,

inch;sive o Liinisuo da

r:t:.:~ico .. 'iiJC =!~

d

mais um representante da cn::.lizão xiita.

QUE::T.IO DEMOGRÁFICA
. A questão demográfica é item sensível da ~gcnda política
lr.uaiteana, mas a quantifica'<ào da população é de difícil ~vali~ção. A população
arual e!evar-se-ia a I ,43 r:tilhão de habitantes, dos quais apenas cerca de 700.000
são nacionais. Antes da invasão iraquiana, eram~ 2,2 milhões os habit:lntes do
país. dos quais não mais de 27% eram cidadãos k:uaiteanos •

' '""Lo0 ......

r\)

.-u • •• ••• •-••
4~

• • • • _ . ....... , ... ~.

w

·--~

~

.-

....

Príncipe Herd:iro e ?:h-nC!:-:1 i.iinistro -

~et;ac

S:::::d Al

Ahóuii~!t

AI Sabah;

AI-Ahmad Al-Sabail;
C) Segundo Vice-i\.iinistto e i~Hnistro da F::zcntia - nasser AI-Routihan;
D) Minisrro da D"fesa - ;,cquc :\!Jm:::i Al-H:noud AI-Szh::n;
E) i.iiô1stro dos Assuntos S!;ci~is e Trabalho - i':.hmaà t~baliü Al-~ulaiO;
i~) r.1inistro da Ethzco:çã:l c i!:l~cüc;-:iu Superior - Dr .. A h mau Ahduih:h Ai-ltubci;
G) r.finistro d::os ObraS Púhlicas e Assuntos Habitm::ioaais ---Bzbib Jawar Hayat;

H) Ministro das CnmunicaÇõcs, Eletricidade c Água - J::ss"m i.Ioll:omm:á AlAoun;

Ministro da h:forma:;:lo - :.:eque S::ud i·!asser Al-Sab::b;
1) ~iinisuo de llit.:.do para Assuntos du G~bínetc e i-.linist:o Go
Ahdul Aziz Dal:hil Al-Dalr.hil;
I)

K) Ministto do Petróleo - Abdul Mohsen Al-Mudaej;

í'!~ü~j~k; ...•;.to

-
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L) Ministro do Interior- Xeque Ali Sabah AI Salim AI Sabah;
M) Ministro da S;;.úde Pública- Dr. Abdul Rahman Saleb AI-Mollail;m;
N) Ministro tio AWQAF e Assuntos Islâmicos- Dr. Ali Fahad AI-Zumai;
0) ;.;inistro da !..;~úça e Assuntos Administrativos - Meshari Jasse:n AI-Anjari;
P) r.:i.1istro do Cumércio e Indústria- Helel Meshari AI-Mutziri.
- i"DDER LEGi;;i.ATIVO:

Presidente da Assembléia Nacional : Deputado Ahmad Al-Saadoun

... ' ' .... .

............ ... ~ . . . . . \1 ... ' .

O ~~uaiti: é um pais t!.::ficil.rrío cc tc:rn:cs 0.: scgcr::tiça. - Antes da

inv4são irnqtii.ma ..

(j

Kuaitc gcstionava no scn[itio da l;.usca do equihbrio regional

~•ure ~eus

três poderosos vizinhos: /,raõia Saudita. Irã e lr.~que. Procurava
oumentar sua segur::nça por meio da participaç;lo ativa em organismos regionai;;,
~amo " Liga i.rahe e o Conselho d.: Cooperação do Golfo. Diante de sua
inc::pacidadc de fazer f:ente :: agre~iio iraquiana e d::i amea;;:t ci~ divisão no· scia

:la Lig01 Ár..i::: ;hm:ilte :l Gucrr.. com o lr..que (:lgosto/90 a m~rço/91), ;:umcntou
u consciência 1.. u;itc:na d:: ~ua dependênci:;. para com o Ocide:Jte~ u 'lUC tem
levada o pais a frcqüentcs gcstõcsjunto '"' Conselho üe Seguraaça das Ilações
Unitlas~

c:n husca

d~

maiorc:o g:uanti;:s p<ira sua protcção.

T \)fr.cu-s~
miiiLa.r dos

it;u:;iãiãc.~te

po;I·s~ b6~&;.i:.;o,:; d~

árc; milü.ar. corn pclê:ci.:;s

clam a necessidade de desenvolver a aptidão

CCG,. b;:m cctüo de :proiundaã !:U:i ccnpcraç.;:o na

G~idcntü-ls.,

:=jlarc::tcmcnte :s opçC{;;S vi:vCis no cu:ito

pruza, para fazer i.o;cc : futuras amcaç.:s.

Essas opçCcs, &o cnt::nto, enfrentam

dilkii:.;ades, corno 01 rcsi~tência a uma integmção regional militar (subsi:otcm,
cntr;: .,;,.:integmntes do CCG, problemas de fronteiras), a relativa escassez de
recursos com o • desaquccimento • dos preços do petróleo (apes;u- disso a região
ainda é um grande mercado compmdor de armas, sendo de USS I I ,3 bilb6es o
orçamento deccnal do Kuaite para esse fim aprovado após a liberação do país),
limitações na área pessoal, rivalidades históricas cu:... Assim, a implantaÇão de
uma força de 5.000 homens (the Península Shield Force) com elementos dos seis
c:st::dos membros =ia o primeiro passo no estabelecimento de um insttunlelllo
coietivo com potencial dissuasório, embora o citado "escudo" tenha sido
cogitado mais com o objctivo de manter a estabilidade c segurança interas
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dentro do CCG do que o de confrontar agreSsões externas. A "Península Shicld
Force", boje com cerca de 20.000 bomeas de forças terrestres, aéreas c
marítimas, mostrou-se inadequada para fazer face a sfruaçõcs imprevistas como a
invasão do Kuaitc.
Após a .Guerra do Golfo, foram revividas idéias de segurança
colctiva como o esquema da Declaração de Damasco, o 6 + 2, ou seja, com a
panicipação dos países integrantes do CCG, mais Sfria c Egito e a proposta de
Omã de expa~::iir a "Península !:ãieid Force" are ICD.OOO bomcas com estrutura

.......:~..:.;.:;

r-~~: ~.:...:~.:;:; ·t~-~ • ..;..:..; .;.;~•.;~ ;i

'-~ , .....·:.;..::.5 ü..;~ -~;..;;-...:.r;&::c.~:~ ~ ~.-.;::::..

c;:, mo

contr:;p:::....-t.id:J ..

~

oposiç:lo dn Irã à

pr~~nca

'?iiit.:r .-.a Golfo

A fórmula d:; Dcd:mç~o õe Dainasco previa~

ccn::.cs::;io d.: &juüa ao Egito e Siri;; no vaiar de USS IO

billiii::s. cem um c::sto q:.~e, em ::nálisc posterior, não foi julgado compcas:ador.
Merece registro t::mhém :.:firmaçã:>, em ::gosto ·de 1995, Jo Vicc-i'rimciro
Ministro e Ministro das Relações Exteriores lr.uaiteano em louvor da Declaração
de Damasco, o que constitui "prelúdio ;:ccitável para uma nova forma do: ação
colctiva árabe coletiva árabe, dentro das premissas da Liga Ámbe". .\ a:esma
autoridade prometeu cooperar cam o Egito no combate ao terrorismo ( f:u n. 19,
de 27.08.95, recebido óe Brasemb Kuaite).
A idéia O= segurança eoleliva parece, por ora, úescanada, jâ que a
maioria dos países do CCG relutam em ::brir mão de sua autonomia de deciSão
em assuntos militares e de defesa. A tendência dominante (liderada pela ..;.raõia
Saudita e Kuaite) é no sentido de fortalecer a capacidade nacional de defc::a, com
o apoio d:: acordos bilaterais setoriais dentro <lo CCG e pactos mililares externos
com países não~árabes.
Em consequência da preocupação com sua integridade territc;ial, o
Kuaite ::dotava, :mtcs da ocupação iraquiana, uma linha de política c:terna
ncut..".:iista, não-alinhada, de defesa de valores árabes e islâmicos. Entretanto,
em
de uma oportunidade, foi obrigado a afastar-se de sua posição
ncutrillista e de equidistância aparente das grandes potencias e buscar apoio· no
Ocidente para conttarTeStar sérias ameaças externas (Iraque 1961 e 1973, por
exemplo).
Em sintonia com esSa aparente preocupação ncntralista, o Kuaite
foi o primeiro país membro do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) a
estabelecer relações diplomáticas com a União Soviética. No mondo árabe c, em
especial no âmbito do CCG, evitou confrontos poiCticos e ideológicos, bem como
identificação com posições mais radicais. A neutralidade, na verdade, como já
mencionado, se mostrou mais aparente do que real, pois o Kuaite sempre foi um
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país de economia capitalista que, em momentos de ameaça à sua integridade se
socorreu de ajuda externa.

C..:.tii

:i

:avo:..::~.;.>

;;:,:;q~i~na

ouv;.;.inc~ç:ió r::dic~l na pciitica C;;tei-na.

:.!~

1990. .:J entanto. :.ouve uma

A neutr;iidade~ mesmo aparente, foi

~bar.donada com a cst:-::ita vir.culac;i:o, que perdura até hoje, com os EUA , líder
da citada 'Coaiizão" e com os países como Inglaterra e Araôia ~audita,
panicipantes aúvos da mesma coalizão. Estes dois países, e paniculannente os
EUA, seriam boje os principais parceiros políticos deste país. <:demais de
irnponantes parceiros comerciais.
Assim, empresas none-amcricanas têm sido ·aquinhoadas com
conil'li_tos de fornecimento de equipamentos (indusivc rnllitares) e de serviços em
parcei::s consideradas desproporcionais ::tê mesmo por outros panicip;:ntes da
"Coalizão" que, assim, não se sentem recompensados proporcinn;:lmcr.te ao
respectivo esforço. Já despontam algumas reações a essa presença maciça noneamericana, inevitável enquanto não for ;oicançada uma solução polftica
tranquilizadora para "os problemas com o Iraque". Há, oa área comercial,
rumores de coaccssão ·forçada• de serviços a empresas nane-americanas.
Surgem também queixas com as excessivas despesas militares que, sobretudo
após " Guerra do Golfo beneficiaram em grande medida, fornecedores naneamericanos e in-termediários locais.
O Governo, aliás, encaminhou,
recc:uemente, à Procuradoria Geral (Public Prosccuúon) relatório da Assembléia
sobre a • corrupção em larga escala no Ministério da Defesa •, denúncia que vem
na esteira de outras cm outros setorcs. Nlo seria suprcendente, assim, se,
estabilizada a região, tomassem vigor movimentos anti-Ocidentc c, em
panicular, anú-EUA, apoiados por grupos nacionalistas c fundamentalistas.

AJUDA EXTERNA

O Kuaitc demonstrou apoio a causas árabes c islimicas não apenas
através da defesa da unidade árabe, da indcpcndatlcia palestina c de princípios
islâmicos, mas tambc!m, de forma mais pragmática, na utilização de parcelas
significativas de excedentes gerados com a exportação de petróleo com objetivos
humanitários c políticos, cm favor de países árabes (ajudas expressivas, por
exemplo, ao Egito, Jm-dinia c Síria, ::pós as guerras de 63 c 73 contra Israel). A
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emp:-Csiimos ccaccsslofials

e in;.rcsfirnentcs cci-rilerci::ls.

~cm

um claro

carC::tcr de coacessü:;nz.lid~d=~ y~rém com úlOtivaçães polític::s (~ ~qu-isi~a, pof
exemplo, de I '1% úas ~:;ces Ca r:ritisil P~trob:m, a pedido c.lo Governo
britânico).
Em consonãncia, pois. com tais objetivos políticas e humanitários,
o ·~~uwait rund f~r Arab Economic Deveiopmect" ~onccdeu, Jesde o seu

estabelecimento, em dezemhro úe 1961, :oté julho de 94, j:mtamente com US$
I 07 milhões e:n assistência técnica, cerca de US$ 7,5 bilhões em empréstimos
concessionais a 72 países, entre eles a Argentina, HonóuciS-e 4 do Caribe. No
mesmo período, em valor, tais empréstimos foram assim distribuídos por grupos
de países: árabes 55%; z.fric:nos ló,6%; asiãtico.S (aí inciuíclos Chipre. Malta e
Alhãnia·, 25.9% e latino-americanos c cariOcnhos I, 14%.

O e:nprestimo à Argentina úe KD li milhões (US$ 36,ll5 miihões),
juros anuais de 5,5%, carência de 3,5 anos e amoni:Za~o em l7 ,8 anos foi
aprovaóo em 1994, sob inspiração política (retribuiÇão à pâiticipação milillll'
argec<ina na •coalizão•). O empréstimo destina-se à construção e melhorias na·
ProvínCia de Santa Fé.
4,.
. . ..... .....
---~

....... _ ............ ...
...............
.. . .....

O país é :ncmhro úo Conselho ue Ccoperacão do Golfo (CCG),
o:-g~nização regional(Ara"bia Saudita. Bareine, Catar, · í!miraóos Ámbes Uniclos,

Kuaite e Omã) com atribuições que ailraoger:t principalmente a formulação de
posições comuns em matéria ele política externa e a política de defesa, bem c01Íto a
coordenação ecooômica, com vistl:S ia criação de um espaço de livre comércio. No
campo ila integração econômica, cs resultados são- relativamente r~duzidos. Até
agora não se ::cordou sobre uma Tarifa Externa Comum (TEC), embora, d.: 1600
itens em exame,· j_á se tenha chegado a um entendimento quanto a cen:a de 600
itens. Em .::lgumas áreas, porém, houve resultados como na dispensa de vistos,
isenção de impostos ide importação de itens produzidcs na ãrea, autorização para: a
aquisição de ações de um determinado pais por nacionais de outros países membros
do CCG. Uma empres::, a Gulf lnvestment Co., foi estabelecida com a finalidade
de promover projetas industriais na rcgii:o, atraves de financiamentos e
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panicipação no capital. Há uma preocupação em evitar a implantação, na região,
de indústrias "redundantes" sem viabilidade econômica, ao invés de indústrias que
possam ser complementares.
Além das maiores reservas de petróleo do mundo, os seis países têm
um "PNB conjunto" de cerca deUS$ 200 bilbões. O CCG foi instituído em 1981,
sob o clima de preocupação com a então vigente guerra Irã-Iraque, com o ohjetivo
de promover a segurança externa e a integração da economia dos seus 6 membros.
Destes, Omã c C.;.tar já reabriram Embaixadas no Iraque. Do ponto de vista lega!,
as relações entre o Kuaite e o Iraque encontram-se suspensas, mas não rompidas.
No dia 13 de março de 1995, o Secretário de Estado naneamericano, Warren Christopher, reuniu-se com os Chanceleres dos países do CCG
(com exceção de Omã e Catar). Ao fina! da reunião, foi divulgado comwücado
conjunto, no qual se manifestou apoio ao processo de paz no Oriente Médio e à
manutenção das sanções contra o Iraque. Christopher fez um apelo para que os
países do CCG cancelem o embargo primário contra Israel, bem como pua que
incrementem a ajuda financeira à Palestina.
Na mesma ocasiào, porta-voz do CCG negou que haja atualmentc
uma política deliberada de congelamc:nto do processo de aproximação com IsraeL
· Embora tenba sido o primeiro país árabe, após o Egito, a "afrouxar• o boicote
~· ...jciç;!6l• _

.-~Ssim 7

;.:::;=:~~ ~_;;1· :""iicit_:::~!O ~;;rte-;;meric:.:la.

n Kuaitc tem
.-......:~-~ü hc:;~.:~.- .-c:::;.Wc:; ~;:it:l~t~:-~i:;-. c~m :1 prcsenç: de fsr::~t (Ornã e EAU já
.... :;~;;.;ii)_ C-J.. ;.i=.::..... como ~•;,tcS dá h·.v~o. ~-liCfcmh:r a ·cauSa palestina", mas
n;;o a OLP d;: Yasscr Araiat. Dispõe-se a :.jud:or os palestinos, mas- não OLP.
O Grupo do ll.io e o CCG têm, desde 1990, mantido encontros de
coorãenação à margem da AsseL"'Ibléia Geral da ONU, para tratar de temas de
iniCI'esse comnm. Durante a última reunião, à margem da 493 AGNU, foram
discutidos temas como o sistema econômico internacional e a necessidade de lutar
conua. o protecionismo comercl:ll: :. situação econômica da América Latina; o
processo de paz no Oriente Médio; as relações comerciais entre os países -do Grupo
do Rio e do CCG; a crise dos Balcãs, ;:s relações com o Iraque; a questão Irã-Ilhas
Tumb e Abou Moussa entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã, e a reforma da
ONU. Foi manifestado ainda·o dc:Sejo de que sejam abertas novas perspectivas de
cooperação econõmica e política entre os países que integr::m os dois grupos,
tendo sido sugerida a institucionalização dos encontros pcriôdicos. -Cabe ieiiiDrar
que, entre as questões que ;proximam os interesses dos dois grupos. cru:onua-~e o
tema do desenvolvimento.
O relacionamento político e comercial entre o Brasil e os países que
compõem o CCG apresenta um peso relativo nitidamente superior ao de qualquer
..i..;

••

a
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membro do Grupo do Rio. O volume de comércio do Brasil com os países do CCG
é de US$ 2.484,8 milhões (I 993). Desse total, o comércio bilateral Brasil-Kuaite
foi responsável por aproximadamente US$ 316 milhões, o que equivale a 13 !li do
seu comércio com os países do CCG como um todo.

RELAÇÕES COM PAÍSES ÁRABES
No mundo árabe, fora do CCG, tres países- Marrocos, Egito eSfria
- tem sido parceiros imponantes do Kuaite. Todos os tres tiveram participação
ativa na ·coalizão". Egito eSfria são signatários da Declaração de Damasco e não
teriam tido a recompensa esperada quando tal ato foi concluído. Embora descrita
em publicação oficial como "um pacto de defesa militar", base para a segurauça
regional da área, a Declaração de Damasco perdeu muito de sua razão de ser com
os pactos militares bilaterais entre países do CCG e extra-regionais. Da parte do
Kuaite, segundo pronunciamentos de autoridadeS
imprensa, há a- preocupação

na

i:.:::..:o-~d~úos c~;:a ·c:::pi'o.::;i;;~;.~::-. h,;;:é;;~. f.:;cili~d,: :l.! :migmç~O etc...

H~jc~ ~

.......... ~ .... ;ii.l;o..J~ .:;:,~..::~ ~:::-.-~;-;=~;_._..; ~ ~~~~iuf dó:> ;{uaile. De imr~nãaci~ para o

ícU3.itc

t:.:. u-4-~-~ís i.c.4e;:~~i-:!.i :..:.., c:-Cc). -~C referir O papel do Egito ~-a contenção do
funt1amentaiismo rdig:ioSo~ o h,:}ffi rch:cicr.amcnto da Síria com o Irã (que pode ser
útil), b:m como a posição ôu C.larrocos pró-Ocidente, sua influência estabilizadora
e de coatenç~o Ó4l iuiiuê:nci.a ü-a~iâD.il ·ao i..-iagreh-e oposição ai> fundamentalismo
religioso radicai, temido pelas monarquias do Golfo.
Com a iilvasão oraquiana, ·desfez-se, r.o Kuaite, o sonbo de uma
"irmandade árabe". relletfdo na própria Constituição do país (Art. 1 -·o Kuaite é
um Estado Árabe ( ... ) O povo do Kuaiie é parte da naçiio ~r.:bc. "). Além do
traama da agressão por um país irmão-árabe, foi uma profunda d.:ccpção o ubio
suporte, no âmbito da Liga Árabe, em favor da integridade territorial kuaitcana,
ou mesmo de simpatia pelo Iraque, da parte de países como Jordãnia, Sudão,
Tunísia:; Mauritãnia, Argélia e lêmen (além da OLP), beneticiados por
significativa ajuda kuaiteana que não se traduziu cm uma contrapartida de apoio,
pelo menos político.
flara a restauraçãO das relações aos níveis ;pré-invasão iraqui=ana., o
Governo l.:uaiteano exige· desses "irmãos árabes" manifesiação no sentido de que o
Iraque <l~ve cumprir as resoluções pertinentes do CSNU, libertar os prisioneiros <,le
gue.-.a e assumir· compromisso de suspender a propaganda anti-kuaite:ma. Já
fizeram tal manifestação· à Argélia, a Tunísia e a Mauritânia. O Iemen poderá
fazê-la proximamente. A Jordânia, entretanto, recusa-se a fazer tal manifestação,
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embora o Rei da Jordânia tenha, em discurso proferido no dia 23.08.95, afirmado
que a defecção do genro de S:iddam Hussein, General Hussein Kamel, contribuiu
para ·remover a venda de seus olhos • em relação à verdadeira situação do Iraque.
Segundo observadores, o discurso é um passo importante no sentido da
reaproximação entre a Jordãnia e o Kuaite.

RELAÇÕES COM O IRAQUE

Em declaração oficial transmitida pela imprensa local, o Kuaite
considerou o reconhecimento, por parte do Iraque, de sua soberania e de suas
fronteiras, oficializado em I 0.11. 94, como um grande avanço, mas acredita que
muitos outros passos ::tinda devem ser dados para que fiquem claras as verdadeiras
O cpisôdio Ua
:.;. .. ;.·,i.;.;...;ao.ç~ü ...:_ ,;;~·u:;~ ;;;i~~:-~ ~...,· p:&ís. C.::f n;ltubro de itJ94, t::.::thém contribuiu
;;O&,;~ .:;..-utcr vi·~·,,-" "'::.;;a ú..: ~~:..ur;.:.uç::. ~:n rd:.ção ~s posições irnquiaDas., assim
corno a rcvci;;ç:1ü ~..:

GUC

o l;;aqac n4la vinha fcrnecendo dados completos ;

UNSC(I~.f

sobre seu progrnma a.-mamentista, conforme ficou evidenciado após a
do cuci::::do do Pr::si;.l.:;:te S:::ddam Hussci:J, Hussein Kamel Hassan. cm
agosto de 1995.
tiefe~ção

RELAÇÕES COM O iP..·f

As relações cem o Irã foram fluiàas até as tentativas de "exportação"
da revolução iraniana d:: 1979, através, snbretudo, do esforço de proselitismo
junto a comunidades ::iit;s e simpatiz::nteil r:1die:dos no Kuaite. :~homeilli tiuila
antipatia {Jessóal· contra o Kuaite <;ue, cm 1977, lhe recusou e::tr::da no país após
sua e::pulsão do Iraque. iJa Guerra Irã-Iraque (1980 a 1988), o Kuaite, embora
apari:J!temente neutro, tomou uma posição pró-fraque (permitiu o uso de seus
ponGs para o desembarque de matcri;l militar, dooU: USS 5 bilhões e o equivalente
à exportação deUS$ 125.000 bd de petróleo, no período 84-88). Em represália, o
Irã :.umentou a escalada da propaganda anti-kuaiteana, fez ameaças e realizou
ataques a iustal::çõcs e navios petrolfferos, e ainda estimulou atos terroristas
denuo do território kuaiteauo. Com o "cessar fogo" da Guerra Irã-Iraque, em
1988, e o falecimento de Kbomeini, em 1989, as relações bilaterais tiveram uma
significativa melhoria. As contínuas tensões do Irã com o lrnque têm contribuído
No conflito lraque-Kuaite, o Irã
para aproximar o primeiro do Kuaite.
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permaneceu neutro. Coostituem, contudo, irritantes no relacionamento biiatcral,
o contrabando e a imigração originários do Irã. Embora boje menos do que aates,
ainda susbsite a preocupação com as eventuais influências do Irã junto às
comunidades xiitas kuaiteanas.
REU.ÇÕES COM AS GRANDES POTÊNCIAS

Com uma atividade diplomática ampla, como atCstam as frequentes
visitas de dignitár~os cstra:Jgciro:: ~ ó númerO de Emhaix;das no c::.tcrior, o-KUailc

;.:~iii~do

com qa.iltrO olz.!l= pactos militar~ que incluem aquiSições de é:l1113.mentos.
As relações bil&tcr::is são rn::is estreit:IS com os EUA e com o Reino Unido, e mais
'"Jivididas• com a França~ a China e :1 Rússia~ que têm interesses mais- delineados
(esp:!c~M!mer.t::

Gs d.ois úiii•~•os) cm relaçã:~ ~o h·~que.. A França tem sido um
importante fornecedor de navios, enquanto no tocante a equipameD.tOS militares .

para forças aéreas e terrestres predominam fornecedores ingleses e sobretudo
norte-americanos.
Japão e Alemanha, dois c;:ndidatos a membr~s permanentes do
CSNU, tem importante relacionamento com o Kuaite no campo ~=nõmico
comercial. Ambos concederam recursos substanciais, mas não cfetivos militares
para a "Coalizão". O Japão tem sido o maior importador de petróleo kuaiteano
(boje cerca de 400.000 hpd). Na Ásia, além do Japão, são importantes parceiros a
Coreia do Sul, com forte presença no comércio e na área de serviços, c
3angladesb, que participou com cfctivos militares da "Coalizão" e da UNIKOM c
ainda na "limpeza• de minas terrestres. Essa atuação de Bangladesh tem sido
reconhecida taml:ém através de empréstimos concessionais, em contraste com a
Índia que, na visão local,~ teve uma posição menos definida no tocante 11. invasão
iraquiana. Antes dessa invasão, Baugladesh e Índia receberam, respectivamente,
empréstimos concessionais no valor de cerca de USS 160 milhões e cerca deUS$
300 milhões. Depois da invasão, aU: julho de 1994, Bangladesb foi aquinhoado
com cerca de USS 34 milhões. Os dois países são fornecedores de gnndes
contingentes de mão-de-obra sobretudo não-qualificada. Na África ao sul do
Saara, os países que, segundo fomte do Ministério dos Negócios Estrangeiros,
apresentam maior interesse para o Kuaite são: Senegal, Burldna Faso, Zimbabwe e
Serra Leoa, todos eles, aliás, contemplados com empréstimos knaiteaDoS.
Senegal e Burkina Faso foram igualmente favorecidos com assistência técnica em
valor substancial.
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Com os EUA, o Kuaite assinou, após a invasão iraquiana, um ·acordo
de defesa de I O anos, que concede a forças americanas acesso a portos e
acroponos c o pré-posicionamento de suprimentos nos mesmos, prevendo ainda o
treinamento e a compra i:le equipamentos. Pactos semelhantes foram assinados
com o Reino Unido e a França, já sendo de escopo mais reduzido aquele concluído
com a Rússia, c:n 1993. Com esses acordos, o Kuaitc indiccu claramente a sua

nEl.AÇÕES COM A Ar.IÉR/C,; LATifl.t

Dos países latino-americ:;oos. hoje, não há dúvida que o parceiro
político preferencial é a Argentina, que participou da "Coalizão•. O Presidente
Menem foi também o primeiro Chefe de Estado latino-americano a visitar o
Kuaite. :ipós a liberação do país. Argentina c Honduras foram os únicos -países
latino-americ:;.nos beneficiados com empréstimos kuaiteanos. Antes da invasão
iraquiana. a única Embaixada kuaite::na na América Latina eira em Brasllia. Hoje,
o Kuaite tem missões diplomáticas também em Buenos Aires- e Caracas. Com a
Venezuela, a aproximação se dá, sobretudo, em função da OPEP. Também vale
notar que existe uma simpatia grande, no Governo kuaiteaoo, cm favor de
Honduras, país que teria assumido, desde a primeira hora, uma posição
decididamente a favor do Kuaite, quando da invasão iraquiana. O ex-Presidente
de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, fez uma visita em caráter panicular ao
Kuaite, cm maio último, quando lhe foi dado tratamento ostensivamente cordial,
com repercussões simpáticas na imprensa. Quatro países do Caribe - Aolfgua e
Barbuda, Granada, Saint Kittis e Nevis, São Vicente e Granadinas - foram
beneficiados com empréstimos kuaiteanos. O Primeiro-Ministro de Granadioas,James F. Mitchell, visitou o Kuaite em julho de 1995.

RElAÇÕES COM O BRASIL

I) RELAÇÕES POLÍTICAS
A) TEMAS BILATERAIS
A Embaixada do Brasil no Estado do Kuaite, criada em 8 de
fevereiro -de 1968, em car.iter cumulativo e com sede no Cairo, foi, em
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dezembro de 1973, transferida para Jeddah, então capital da Arallia Saudita.
Em 1975, o Brasil elevou a sua representação junto ao Estado do Kuaite à

.~;~u .. ; ~~usiJ.i&~.

•\ 1~:üt.~dp:o.ç~v Jo i:)rasiJ no Cc.ns-elho c.Jc Segur:m~ da ONU,
com .:sscnto ;nãó~peima~C::t.:., :~su1Lcu e:n diligênciz.s de c:râter politico mais
ativ~s do Kaaitc jur.toao nosso país. fazendo-se mister registtar a audiência
concedida pcio S,.,:.;;fiur PA~siJ.~nte Üõl :!:epúhlica ao Ministro da Informação, na
qualidade dc.Emissârio Especial do Emir daquele país, em março do: 1993.
·O eventual mal-estar que possa ter sido causado nas relações
hilatcmis em -vinude da não-participação ativa do Brasil na coalizão de forças
que derrotou G Iraque foi em grande parte superado pela posiÇão adotada pelo
Governo brasileiro no Conselho de Segurança. . De fato, o Brasil sempre

defendeu as soluções que procurassem garantir a soberania c a integridade
territorial do Kuaite, bem como o cumprimento, pelo Iraque, de todas as
resoluções doiConsclho de Segurança da ONU, embora defendesse o critério da
conveniência ác se reconhecer os progressos alcançados no cumprimento pelo
lra<(UC das re:mluções daquele Conselho.
ACORPOS ENTRE O BRASIL E O KUAITE
-ACORDO DE COOPERAÇÃO: Assinado em 25 de março de 1975, durante a
visita- Jo Millisuo dos Negócios Estrangeiros do Kuaite, Xeque Sabab AI
Ahmed AI Jôlllcr AI Sabab, ao Brasil. O Acordo cria uma Comissão Mista
como principll iostrumento para a coordenação c dinamização das relações
bilaterais. Esl;i cm vigor desde I O de fevereiro de I 976.

- VISITAS E lllSSÕES:
AOKUAITE:
I) maio de I <n7. I Reunião da Comista. Delegação do Brasil chefiada pelo
Embaixador Piulo Tarso Fteclla de Lima, Chefe do Departamento de Promoção
I
Comercial.
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3} rtuvr.:mOro Ui! I 93 l. r.tinistro Ua fazenda. Sr. Emane Gal v~. Disc-usSão

sobre possibilidades de coopcrnçiio.
4) março de 1983. Vice-Prcsidente do Banco do Brasil, Dr. Eduardo Neiva.
Cooperação Financeira.
5) outubro de 1983. Diretor-Presidente da Engesa, Dr. José Luiz Whitaker
Ribeiro. Recehido pelo Ministro da Defesa, Xeque Salem Al-Sal:ah. Convite
para visitar o Brasil, aceito
6) dezembro de 1983. Ministro da Fazenda, Dr. Antônio Delfim Netto.
Refinanciamento da Dfvida Externa.
7) fevereiro de 1984. Dirctor-Presidcntc da Engesa. Dr. José Luiz Whitakcr
Ribeiro.

8) Visita cancelada (Nota de 08.10.84, pedido de desculpas) junho/agosto
Mini:;tro do Exército Walter Pires de Carvalho c Albuquerque.
9) abril de 1986. Chanceler Roberto de Abreu Sodré. Primeira visita ao Kuaitc
de. MERE brasileiro. (convite formulado por carta do MNE, em fevereiro de
1984). Entrevistas com o Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro, Xeque Saad
AI-Abdullab AI-Saleb AI-Sabab; Mioistro do Petróleo, Xeque Ali AI-KIIalifa
AI-Athbi AI-Sabab, c MNE, interino, Rasliid JltiJdul Aziz AI-Rasbid (limiar em
viagem ao Marrocos).
I 0) fevereiro de 1990. Chefe do DEOP, Embaixador Sérgio Seabra de
Noronha. Eilttcvista com o Príncipe Herdeiro c Primeiro-Ministro, Xeque Saad
AI-Abdullab·AI-Saleb AI-Sabab.
I I) abril de 1992. Missão Parlamentar. DeputadQ_s.Ricanio-lzar (PL-SP), Pacs
Landim ·(PFL-PI) c Genésio Bernardino (PMDB-MG). ·congtcSSD-Pf:la Paz e

Sam ir Tannus.
I 3) julho de _1994. Visita do fvlinistro tio Exército, G~ncr::1 Zeníldo Lucena ao
Kuaitc (e Emirados Árabes Unidos).
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14) outubro de 1994. Visita do Subchefe do Estado Maior do Exército, Geneml
José Luís Lopes da Silva.
-

15) Visita do Senhor Ministro de Estado:

Prevê-se para o
próximo ano, uma visita do Senhor Ministro de Estado à Arábia
Saudita, ao Kuaite e aos Emirados Árabes Unidos.
16) Visita do Senhor Secretário-Geral:

O Senhor Secretário·Ger::l deverá
realizar visita ao Kuaite, no próximo mês de novembro (em princípio, 19 e 20
de novembro), :ttendendo a convite que lhe foi formulado pelo Secretário-Geral
do Ministério dos Negodos Estrangeiros kuaiteano.
Deverão integrar a
comitiva empresários do setor militar, bem como da indústria petrolífera, de
"agrobusiness", indústria alimentícia, couro e confecções, material de
contrução, indústria de turismo, construção naval e construção civil.

AO BRASIL:
I) março de 1975. Ministro dos Negócios Estrangeiros do Kuaite, Xeque Sabab
AI·Hamed AI-J.aber AI-Sabab. Assinatura do Acordo de Cooperação que cria a
Comista.
2) maio de 1979'. II Reunião da Comista. Delegação do Kuaite chefiada pelo
Embaixador Ali Zakaria Ãi-Ãnsari. Deiegação brasileira chefiada pelo Ministto
Marcos Castrioto de .. Azambuja, Chefe do Depanamento da África, Ásia e
Oceania.

~~ ;~~ereiro

ü" 19&3. f.liss::o

tio Ministério da Defesa do Kuaite. A convite da

Engcsa (carros de comhate).

5) julho de I n7. S"uhsc~rctario elos i"lcgócios Estrangeiros, Enibaixado~
Suleiman Shaheen. Encontro com Secretário-Geral, Embaixador Paulo Tar-sO
Flecha de Lima, cm que foi discutido o incremento das r~lações economico- ·
comerciais e finariccírns e formuiailo, oralmente, convíte para visita do
Secretário-Geral àquele país. contlrmado por N.ota de 08.02.!9S8.
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6) agosto de 1989. Convite para visitar o Brasil formulado pelo P~esidente da
República ao Primeiro-Ministro e Príncipe Herdeiro Saad AI-Abdullah AISali m A1-Sabah.
7) março de 1990. embaixador do Kuaite no Brasil à POSSE PRESIDENCIAL.
8) junho de 1992. RIO/ECO 92. Delegação do Kuaite chefiada pelo Emir do
Kuaíte.
9) af,osto de 1992. Ministro do Ensino Superior na qualidade de Enviado
Especial do Emir do Kuaite. Entrevistas com o Secretário-Geral da Presidência
da República e do MRE.
10) março de 1993. Ministro úa lnfororoção na·qualidade de Emiss:irio Especial
do Emir do Kuaite. Recebido pelo Presidente da República.
11) maio e setembro de 1994. Visita de Enviado Especial, Embaixador
Mobammad A. Abulhassan, Representante do Kuaite junto às Nações Unidas.
Recebido pelo Secretário-Geral.
12) Visita de Missão Parlamentar chefiada pelo Presidente do Parlamento,·
Senhor Ahmad AI-Saadoun (03 a 06.09.95): O Senhor Ahmad AI-Saadoun
manteve encontros com os Presidentes., cm exercício,~ da Câmara e do
Congresso, bem como com o Presidente, em e:ercício, <la Comissão de
.>

..:.;.:;.hGf

.~\.1-.::; .... ..;..J..;un ir.,:;;:;~~ü =--~•~t;rc- ::.~ ~poio

:.·..;~ ....~' .lL! h~..:-~_ .. ::..;:.;;;y~~-..:

.:ü C!::!U~

hrz::iiciro c:o cumprimento, pelo

~.;cc:r~r.tes

da invas4io Ou Kuaite por

· - Suge$tGC$ p;;.r:; visitas de autoridades kuaitcanas ao Brasil:
A Embaixada do Brasil no Kuaite sugeriu eventual extensão de convites
para visitar o Brasil às seguintes autoridades kuaitcaoas:
- Emir do Kuaite;
- Primeiro-Millistro;
• Ministro da Defesa;
- Presidente do KFAED;
-Presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Kuaite.
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B} TEMAS REGIONAIS
a}

Processo de Paz no Oriente Médio:

No conte,.to do Processo de Paz., cabe mencionar a decisão do
CCG de suspender o boicote econõmico secundário e terciário que seus
mer.;i>ros exerciam, já frouxamente, sobre Israel. Embora o embargo sobre
trocas diretas (boicote primário) ainda permaneça, a decisão constitui uma
importante conseqüência das negociações de paz enlre árabes e israelenses. O
levantamento do boicote primário requer uma decisão da Liga Árabe. Os seis
países membros do CCG já declararam, no entanto, que apoiariam uma virtual
proposta de levantamento do boicote primário, desde que ela. fosse defendida
pelos países engajados nas negociações de paz com Israel.

:~..:=~~~idade

..!..: q:.:c ~ Ui:-..;lüdc.: ;msi&.iva i;:~càazitia na rC:gião com as lnltativas

.L: v;:.z mü.utiJ~s ~u:rc ::;r"ci?
~•ü.;., üO:.b,UCi~ç;;~ .:.vm a srria

::1 OLP e :::t Jordânia .. posSa manifesfur-sc- também
c. com o Llbaoo .. de modo a se alcançar uma paz

abr:;.agcnte na rc;;iiio. Além d:: defender o cumprimento das Resoluções 242 e
338 do Conselho de Segurança da ONU, qae determina ·a reúrada dos
tcrri;órios irabes ocupados ror Israel cm 1967. o Brasil tem· ressaltado, ·
igu::imente, a necessidade da t:::vid:i implementação, no tocante à situação
específica do L1bano, da Resolução 425 daquele Conselho, que determina a
retirada das forças de .ocupação israelenses do sul do L1bano.
b)

CEpula scbre Desenvolvimento do Oriente Médio ·e None da ·

África (Amã):
Insere-se, igualmente, co Proc:csSo· de i:>::z no Oriente Médio, a
Conferência de Cúpula para o Desenvolvimento Econõmíco c Social do Oriente
Médio e· Norte da Africa,. cuja primeirà reunião ocorreu em Casablanca de 30 a
31. I O. · O efeito mais imediato da Conferência foi o enfraquecimento ainda
maior do boicote árabe a Israel, uma vez que implica a virtUal integração de ·
Israel ao processo de desenvolvimento económico e social do Oriente M61io e ·
Norte da África. Ficou decidido na Conferência a criação de um Banco de
Desenvolvimento Regional, nos moldes do BID, com um capital previsto de
US:õ I O bi,lhõcs. O . Kuaitc, embora não lenha comp~ccido às primeiras
reuniões, prévias à Conferência de Casablanca, certamente deverá conuibuir ·
cOm soma importante para o capital do banco a ser criado.
O õ;,oi.lál, ljiiC p:.:itc:uu fãicr parte du "SteCtiag C..wmluc.:", de
modo a melhor inserir-se no processo de desenvolvimento económico da região,
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através de projetas a serem financiados pelo Banco Regional de
Desenvolvimento e por outras fontes, entre elas, capitais lmaiteanos, deveria ·
procurar explorar as possiblidades de futuras joinl-venrures com o Kuaite.
A próxima reunião da Cúpula para o Desenvolvimento do Oriente
Médio e Nane da África se realizará em Amã, de 30 a 31 de outubro de 1995.

a) Interesses do Kuaitc na ONU: A panicipação' do Brasil no
Conselho de Segurança da ONU, com assento não-permanente, resultou em
diligências de C<lTàter político, mais auvas do Kuaite junto ao nosso país,
fazendo-se miSter regiStrar a audiência _concedida pelo Senhor. Presidente da
República ao Ministro da Informação, na qualidade de Emissária Especial do
Emir daquele país, cm março de 1993.
- UNIKOM: O Pr.ojcto de Resolução aprovado durante sessii~ fOrmal do
Conselho de Segurança, no dia OS de fevereiro de 1994,. c~leceu a
ampliação das atribuições que o UNIKOM (Missão de. Observação das Naçiies
Unidas para o Iraque· e o Kuaite), ;:té então, possuía, ou seja" çbservaçã~·'· .
relataria e execução de gestões junto . aos Governos do l<uaítt e Iraque.
Pretende-se, com n nova Resolução (conhecida como "Jo UNIKOM
ampliado"), a desig~~<~ção de o,ovos efctivos militares com a tarefa. de reprimir
eventuais violações (de pequena escala) da zona desmilitarizada e <fl! .fronteira.- ·
recém d~arcada. O Brasil, embora. haja panicipado do consenso.9ue conduziu
à aprovação do Projeto de Resol\lção em .tela, fez dc;Giaração relativa à sua:
reserva· quanto. à competência daquele Conselho para. atuar na definição ou.
demarca~ de front~iras. De fato, o Brasil já manifestara reserva (no sentido .
de evitar a. criação. de precedente) não somente n~. que se refere a ~...
particular, mas lam~m com relação a oucras.operações. de paz promovidas pela.
ONU (em Angola c Moçambiq!Je, por exemplo).
- Sanções contra o Iraque: Quando da votação .da Resolução 949 do
CSNU, após o episódio das. manobras do Iraque, em outubro de 1994, próximas..
à fronteira com o Kuaite, o Kuaite, juntamente com a Arábia Saudita e PS
Emirados Árabes Unidos, fizeram um apelo aos membros do Conselho de
Segurança no sentido de que mostrassem unidade. no repúdio ao que
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consideravam como ameaças iraquianas ao Kuaite e à paz na região como um
todo. A posição do Brasil, consistente com as posições tomadas anteriormente,
baseou-se na reafirmação da necessidade do reconhecimento, pelo Governo
iraquiano, da soberania e das fmnteiras do Ku,ite, conforJ.r.e estabelecidas
o

lt.:i.GUC.

•t..:~;;,;.~:-.dos
~ ... -....:

O Güvcr:lD hrasi!ciro
u:;

.:credita~

p~ogr~=ns i;-õi~uümos

;:o

entanto~

que devem ser

no cz.mpo do desarmamento,. e que se

..:o=coraj.ar o l;..:quc_.:;, reinserir-se na comunidade internacionaL

Com os

rc::entes episódios, ligados a defecção do cunhado do Presidente Saddam
Hussein, em agosto de 1995, e que evidenciar.~m o encobrimento, até então,
pelo Iraque, de importantes .;;o<Jos referentes ao seu programa armamentista,
diminuiram ás~ expectativas do Iraque em contar com o mesmo apoio para suas
reivindicações quanto ao embargo.
b) Reforma da ONU - Ampliação do Conselho di! Sl!guranÇa: O Kuaite não
tem participado ativimente das discussões sobre a reforma da ONU.
Enuctanto, o represent.ante do Kuaite durante a 49a AGNU, Senhor Nasser
Abdullah AI-Rawdhan, Minislro das Finanças, referiu-se, em discurso
pronunciado em 03.10.94, ao apoio de seu país ao fortalecimento e atualização
das Nações Unidas, expressando, c:n particular, o desejo. de que os uabalhos, a
eficácia e a composição do Conselho de Segurança viessem a refletir os desejos
e aspirações da comunidade dos membros das Nações Unidas. Caberia, ainda,
observar que o Kuaite não tem demonstrado, até o momento, maior
receptividade à idéia de uma vaga naquele Conselho, destinada especialmente
aos países árabes. O Kuaite pode vivenciar diretamente a atuação equilibrada
e construtiva. do Brasil enquanto membro-não permanente do CSNU, o que
poderâ contribuir para uma posição receptiva à candidatura brasileira a uma
vaga permanente naquele órgão •

.-·

.

.\..;- ~..:.~çõ~ hil:ã~crais se desenvolvem., sobretudo? no setor econômico.,
rcgistra;:do-sc a realização de duas Reuniões da Comissão Mista (março de 1977 e
maio de !'779) . . Em 1993, as exportações brasileiras ao Kuaite totalizaram uss·

56.628.991 e as importações USZ 2.:0.217.114, perfazendo um déficir contra o Brasil
de USS 202.1156.273.
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Ao Kuai.l:e, o Brasil exporta carnes enlatadas, doces, café, carne de frango
congelada e ~eladeiras. Em 1990, logramos exportar automóveis de passeio c ônibus.
O principal ·.produto kuaiteano importado pelo Brasil é o petróleo (com seus
derivados). O Brasil adquire 50.000 b/d de petróleo do Kuaite, cnjo valor total em
1994 foi de USS 310 milhões, assim como 200.000 toneladas/ano de GLP.
a) Petróleo: '
Segundo sugestão da DPB (Despacho ao Memo INFO DEOP/S.N.,
de 10.01.95). na preparação da visita do Senhor Ministro de Estado à região, deve ser
levada em Cõ>nsideração a tendência brasileira, cada vez mais fone, de adquirir
petróleo na América ·L.ltina. A Argentina já é, hoje em dia, nosso segundo maior
fornecedor e o comércio com a Venezuela, durante 1994, atingiu a cifra de US$ 600
milhões em J!Ctróleo e USS 280 milhões em produtos derivados, quase chegando à
meta estabelecida por PETROBRÁS e PDVSA, US$ l bilhão anuais. O Ministro de
Estado das !Cinas e Energia e o Presidente da Petrobrás declararam, recentemente,
que as compcas de petróleo da Argentina em breve ultrapassarão a marca dos 150.000
b/d e que, ea futuro não muito distante, a Argentina poderá vir a deslocar a Arábia
Saudita da pa5ição de principal país fornecedor brasileiro de petróleo. Já com relação
à Venezuela, .as referidas autoridades brasileiras disseram que, ainda no corrente ano,
a PETROBRÁS dever.f estar· importando mais de 100 mil barris' diários, contra a
média de 80.000·b/d.cm.l994. Segundo o Presidente da PETROBRÁS, as compras na
América· Latiaa,· em especial na Argentina e na Venezuela, são mais vantajosas,
primeiramente, pelo efeito de alavancagem que produzem sobre o fluxo de comércio
bilateral - o que não acontece com os fornecedores do Oriente Médio; com os quais o
Brasil é croaicamente. deficitário - e, também,
pela proximidade geográfica,
imponante·no que diz respeito a custos de frete. É necessário, entretanto, ter presente
que as. reserVas 'de pcttólc.o da Arg~~:.i:::: :;jo li:-:tit<i.d~~ c::;:crz.nCo-sc que, r:tamidos
o.s 4&~ü.ü.i.s li i ,;eis~~ c;;p!ornçolo •. vcnllmi1 a ~;:. c:;;~tar c:n pouco mais óc um decênio.
b) Acordo de: Bitributaç:ia: Está sendo negociado com o Kuaite um Acordo sabre
ilitributação. A segunda rodada de negociações para a assinarura do referido Acordo
realizau~se entre 04 e G3 de juiho de 1994, no Rio de J:meiro. A terceira rodada deverá
realizar-se em 1995, no Kuaite, em data ainda não definida, para tentar eliminar as
divergências ainda existentes •. O Governo kuaiteano bavia proposto que a nova
rodada se realizasse entre 23 c 25 de janeiro, o que acabou não acontecendo, cm pane
devido à indefinição sobre a reforma fiscal a ser feita pelo Governo brasíleiro.
É ainda inexpressivo o valor dos investimentos diretos no Brasil
c) lnveisúmentos:
oriundos do Kuaite, pais que, além do petróleo, é considerado imponante exponador de
capitais. Os iilvéstimentos kuaiteanos São conSiderados importante fonte de receita, já
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~ndo

superado, inclusive, as divisas decorrentes da exportação de petróleo. Durante a
ocupação do pais pelo Iraque; foram justamente esses investimentos que permitiram que
a economia kuaiteana continuasse a operar. 35% dos investimentos kuaiteanos então
concentrados no mercado nane-americano; o restante encontra-se distribuído em
diversas áreas geográficis, principãlmente na Europa e sudeste asiático. · O paíS tem
ainda um agres:;ivo programa de investimentos "downstteam
Cabe ressaltar a difusió da formação de joitU-Vt!MUTI!S entte empre= kuaiteanas e
de países ocidcnlais, bem càmo a intenção da Rússia de aprofundar a cooperação com o
Kuaite e os países do Golfo, a partir da área de processamento petrolífero.
Existe
interesse kuaiteano ( segundo informação da DOC) de investir no Brasil , especialmente
nos setores de refinarias e de energia_
São promissoras as perspectivas de maior patticipação de empresas brasileiras
-om experiência de Oriente Médio no processo de reconsttução e desenvolvimento
económico do Kuaite (a Mendes Júnior, por exemplo, fói sondada pela empresa •
americana Bechtel, para participar, em regime de subconttatação, cm seus imponantes
projetos de t;econsttnção do Kuaite).
d) Quesrâo da ABICO : Um obstáculo ao aprofundamento das relações económicas enttc
o Brasil e o Kuaite é o contencioso da ABICO. Em 1975, a "Kuwait Foreign Trading
Contracúng and lnvestment Co." ( KFTCIC), estabeleceu, juntamente com o BND.ES c mais duas empresas kua:iteanas, a Companhia de Investimentos Árabe-Brasileira S.A.
\AI3IC0'? c;,:;;:1 o ohjcüvo t!: ;::vwcvcr invcstimc:;tas de c::;pit:is kuaitcanos cm projetas
no Ura>õl. Como a experiência da AlliCO não deu ceno, o BNDES, em agosto de
1989, ~>Sumiu o compromisso de aquisição, por USS 4 milhões, das ações do lado
kuau...:.:.;.;;.u- na •..:.ferida

companhia.., ~ompromisso

esse que., até o momento., não foi

honrado, o que pode ter ocasionado reservas da parte de algumas autoridades kuaiteanas
( segundo mencionou o EJllbaixador d.o_ Kuaite no Brasil, Senhor Abdul Aziz AlDmiij), quanto a investli:ncntõs conjuntos com õ Brasil.
e) Cooperação Militar: A recente visita do Ministto do Exército, General Zcnildo
Lucena, ao. Kuaitc, em junho de 1994, foi classificada pelas autoridades kuaitcanas
·como o início de uma nova fase nas relações bilaterais". De fato, em todos os contactos
que manteve durante sua permanência no Kuaite, o General Lucena testemunhou a
disposição kuaiteana cm aumentar a coopenção enttc ·os· dois países. A visita do
Subchefe do Estado Maior do Exército, General José Luís Lopes da Silva, em outubro de
.994, deu continuidade aos entendimentos mantidos durante a visita do Ministto do
Exército e consolidou a disposição de ampliar a cooperação bilateral. O General
enttcgou ao Chefe do Estado Maior das Forças Armadas do Kuaite, General Ali
Mohamed Al-Mu'umin, carta do Ministro Zenildo Lucena dirigida ao Xeque Ahmed

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

0025!

Hmoud AI-Sabah, Ministro da Defesa lruaiteano. Alguus dias antes, o Xeque Àhmed
Hmoud Al-Sabah recebera o Embaixador do Brasil naquela capital, tendo-lhe reiterado o
seu propósito de visitar o Brasil. A AVIBRAS tem proclll'lldo seusibilizar as Forças
Armadas do Kuaite em adquirir o sistema de mísseis ASTROS II, já utilizado com exito
pela Arábia Saudita.
Em outubro de 1994, visitou a Embaixada brasileira no Kuaite o Senhor Walled Al-

Marzook, da ímoa "Walled AI-Marzok and Brothers General Trading Co. ·, ocasião na
1ual informou que a Guarda Costeira kuaiteana estava interessada em adquirir 16 navios
ípatrulheiros) de 12 a 14 metros. Solicitou, ainda, o nome de fornecedores de munição c
de esteiras de aço para tanques c outros veículos militares.
A. venda de material de emprego militar representa uma das opções mais viáveis para a

redução do deficit brasileiro no comércio bilateral.
f) Visita ao Kuaite do Secretário da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira: O Secretário da

Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Senhor Michcl Aiaby, visitou o Kuaite em abril'
lic.:.

"~:.~t....r ~ ~~mara. ti~

··~gc.:.:.:.~ ~.;

;.:: ..;ab<iix:.~ô.i

CumCrcio c

lüd~:.t:ia

;,.~iid;: .. ;.:~:mtuf.:W:i

dô Kuailc, o Senhor Alaby manteve, por

ccm-iluas grandes c:;.deias de supermercados

(;..:;.::.;;va...... ~~i.s p·::la maior P'"'c ~ importações kuaiteanas r.!o Brasil), com a mais ativa
~mpresa de consultoria e promoção de negócios do país, e também com a maior agência
Je tu•is:no. Foram discutidos temas como o intercâmbio de missões empresariais, a
~xposição de produtos brasileiros c a criação de uma "joinl-venture• sediada no Kuaitc,
com o intuito de promover as relações comerciais e financeiras entre os dois países.
Detectou-se, entre outras, oportunidades de incremento de exportações brasileiras de
frangos c alimentos. bem . como o interesse kuaiteano em investir no Brasil,
especialmente nos setores de "commodilies", metais e pedras preciÓsas, peuólco c
turismo.
INTERCÃMI!IO COMERCIAL DRASIL·KUAITE
(cm USS)
ANO

cxponaçóes

brasileiras

!989
1990
1991
1992
1993
1994*

52.524.450
22.724.968
10.347.333
33.459.310
56.623.991
20.724.110

(*) de jaaeiro a agosto

imJ>CHUÇãCs
brasileins
242.937.498
143.S91.67S
7ll.351.21&
260.217.114
206.754.042

volume do iatercãmbio
comerciai

295.461.948
166.616.643
10.347.333
111.810.528
316.846.105
227.478.152
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Principais interesses brasileiros:
- diminuição do deficit na balança comercial;
- captação de investimentos kuaiteanos;
- exportação de material de emprego militar.
-

c.::xpun~.a;:.;;o

de

p:::t:--.;~.;o

c

t.!c~-i-.;z.o.ius;

- :;...:urdo.:. ......... :..: ..... i;.u;.:u..;~-· ..;.

- soluçt:o lia qucs!Zo lia

~..; Pn;i.~:> ~j;;

fr.vcstirnCntos:

Amco.

;.) A .... \.1 ~u <.lc.: C\)l)pt:r~..;~o cclchr.:.do cnue os dois países.. cm 25 de março de 1975 ,~

cm vigor desde 10 de fevereiro de 1976, estipula· em seu artigo VIII que a Comissão
Mista ilrasii-Kuaite deverá reunir-se todos os anos, alternadamente, em Brasl1ia e na
Cidade do !.:uaite. A primeira r~anião da Comissão Mista foi em março de 1977, em
Brastlia. A segunda realizou-se no Kuaite, em maio de 1979, e a terceira, que vem
sendo sucessivamente adiada, foi proposta ~ela· última vez em 1993; pelo Governo
brasileiro. Cabe ressaltar que o comércio bilateral, que sofreu forte decréscimo nos
anos de 1990 e 1991, voltou a revitalizar-se a partir de 1992, su.,mdo, a partir de
1993, os volumes alcançados em 1989.
- Propõe-se, a seguir, agenda tentativa para a reunião da III Comissão Mista:

AGENDA PARA A REUNIÃO DA III COMISSÃO MISTA BRASfL-KUAITE:
I. Temas Econõmicos:

a) Bilaterais
a. I. : Comércio Bilateral - dinamização - Propostas pala
corrigir o déficit brasileiro
a.2.: Assuntos Financeiros - Acordo de Bitributação; Acordo sobre
Proteção de Investimentos; dinamização de investimentos -KFAED; KPC; KIA
a.3.: Cooperação na Área Militar
a.4.: Dinamização do Acordo de Cooperação de 1975;
Setor Petroquímica; Sctor desportivo (futebol)
a.S.: Contencioso da ABICO
a.6.: Missões Empresariais
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h) Rc;10nais

h.l.: Cuurcro:.ção

Eccn-õnik~

c::ü-Gcupo úo Rio e CCG-

b-2.: Cu operação no knbiw <las fnstitaiçõcs Criadas pelas
Conferencia de :Cúpuia de C~s~blanca e Amã
c) Multilaterais
ti.: Exame sobre Possibilidade de Convergência de Posições sobre Temas

de Comércio llllemacional: Protecioriismo, Comércio e Direitos TrabaÍbistas (Cliusula
Social); Coná"cio e Meio Ambiente; DesenvolvimeniO Sustentado; Serviços;
Propriedade t.duslrial;Concorrências Internacionais e Compras Governamentais:
Serviços Finaoa:iros; Transferência de Tecnologia.
II. Temas Políticos:
a) Bilatc:Ctis
a.l".: Apoios Mútuos a Candidaturas em Organismos
I ntemacionais
1
a.Z: Intercâmbio de Visitas

b)

Regi~is

b.J.: Relações Kuaite-lraque
b.:Z..: Diálogo e Cooperação sobre o Processo de Paz
no Oriente M6diD e em ouu-as Áreas do Mundo
b.l..: Diálogo CCG-Grupo do Rio
:b.4.: Conferência de Cúpula de Amã
c)

;.:uttilalcrais
c. I . : Ampliação do Conselho de Segurança

Discnssjo
-Temas · em
sobre
c.2.:
Exame
de
Posições
cm Foros Intcmaciooais (Operações de Paz; Direi10s Humanos; Dcsarmamen10; Meio
Ambiente; Direito do Mar; Assuntos Trabalhistas; Acesso a Tecnologias de Ponta;
Agenda para o Desenvolvimento; DesenvolvimeniO Sustentado).
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III. Cooperação Científica (Bilateral)
Criação de vínculos e programas entre instituições brasileiras e, em
.eparado, o Kuwait lnstitute for Scientific -Rc:Search (KISR) e a Universidade do Kuaire.IV . Cooperação Cultural (Bilateral)
Exibição, em locais prestigiusos no Brasil, da renomada coleção da House
nf islamic Arts. Uma das inaugurações poderia ocorrer duranre visita de alto dignitário
lruaiteano ao Brasil.

BRASIL - BAREINE
Após a: independência do Barerne, em í971, virias
correntes políticas passaram a lutar pelo poder. Destacamse, entre elas, a Frente Islâmica de Libertação Naciona~, de
inspiração iraniana, e o qrupo sunita dirigido pela familia
reinante do.s Al-Khalifa. A tentativa de implantação de um
regime popular e democrático, alicerçado em um parlamento
escolhido pelo povo, revelou-se inviável, após o choque
entre o Governo e a oposição.
Deflagrou-se uma onda de
repressão contra os integrantes ·da Frente Islâmica. de
Libertação Nacional, que passaram a acusar os dirigentes
barenitas de buscar a nsaudização" do Bareine. o processo de
· nsaudização·" barenita, financiado .inteiramente pelo Governo
da .·Arábia. Saudita, é a tOnica dominante da atual situação
politica, económica e social do Bareine •
. . . -Por sua posição geográfica e pelo desenvolvimento de
seu _proce!;so histórico e politico, lig~o, desde os seus
·primórdios,· à Arábia Saudita, o .Bareine é um doá' Estadosmembros do. Conselho de cooperação. do Golfo (CCG.) . mais
inf~uenciados
por Riade. . Pode-se dizer que a politica
externa 'ba-renita ··é traçada em perfeita·· éonsonância com a
formulada e. execu~~da pela Arábia saudi~.
. .
Largamente dependente do comércio de petróleo e seus
derivados, a economia do bareine tem-se ressentido da baixa
.dC)s p:.::eças de hidrocarbonetos e. produtos petroquimicos rios
mercados internacionais.
o déficit comercial não tem sido
maior graças à evolução da exportação de novos produtos pelo
Bareine, como o . alumínio, cuja ce~tação internacional tem
sido elevada.
·· ·
·
·
As relações bilaterais entre o Brasil e o Bareine são
principalmente de natureza financeira, já que os bancos
sediados .. no Bareine são os maiores credores árabes do
Brasil. A Embaixada do Brasil no Bareine é cumulativa com a
do· Kuai te; enquanto que a Embaixada bareni ta no Bras i~ é
cumulativa com a ·dos Estados Unidos.
Em 1993, · o comércio
bila~eral
foi da. ordem de uss 41.897,961, constituídos
apenas por exportações brasileiras.
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TC~l~O Güi. ~.rict.i c~ue..a zn::;~l' ~ú r;ouc~7l~· <::.nOS ~ ~!:'
co!·. ~u.vu. c o::. c:Jcri tJ::io~ ·d.e _eet::Lb~lec-i r-entos b::J.r:.c:h""io's ~ c~:nO o: lb.rieo

'-~ :;_·asi~

to:

o· i3i~·IE:.;l~.:.~

t=!J.

r.~.u.:.1a, .r-:oae-se af:i~ar r:U:e

_j:1 acUJ:l:.l~é..i.

.

'1.0~ uma boa 'ezpert;ên.c~~ com ·as &.tiin.dades e.m:~;.eendiclb.S:- por·aq-~elés
.
cen·tros
-~.:.:..w..o.cos no I>...l.·eiile, :..;ew. dÚVida:.al.e;-~, iZn ê.as-:ptil::.ci:p~.s

..

~·..

.

\

com a constr..:.çÕ:o ela ponte· inter-..:l.dor-:ll ligarido o urcj:u:i:Pé~ago· ·. a'
,

~

.

.:"IX:Íbia .r:....:.uài ta.

'iUé::z. · dil;;sà • o Ba.reine, que o c.upa u..-:a. J:!Osição

.;r:li'ic~ E:~c_epcio~," j:! que. ~stá

-:l9 centro

<i~: Galio, .é hoje,

teo.u:n.

IJOÍs '!'.le ãesfru ta., r..o· ·&:ç,i·to elo Conselho de Cooperaç~. . do GoHÇl'
.
(CCG}, de uwa série de reg~ias, i~~usive como pÓlo de desenvo~
vi::len'to i::.duz'tti.~ do::; ;-;d s ::oderr..os e avanço.á.os

::"'..:!.

l"'eg:i.ão.

~ de se no t = c_:1e, :-_os coJ:Leçdn ela a.écaC.a. de 80·, ·o

.)t:.J.':::. esboço~·'""' ~::;
-~·~-.;
--.-"!"!~-·-.........
........__
: . .,.
.:.•.o.--·-·
.__
.., .... !:'.,...w._.
-

··-·.-.

~'""

e·':>ressJ.-v~
~- •.
~

coopero.,...ão
"! . . i::.-
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b:J.re.:ti. t::.s d.a a:qJar..s~ e co=.erc:iuli::n.çM ê.a ii:à.Ústria. de al.u-

::Ír..io ( o Barãi.::e .é- u.::::.. gr:l.r'.ã.e co:w.~rn.rio r ê.e ali.u:d.=.a e ba.uxi ta ) •
::::::::. 0'!.4 trn.s

e a.

iti~..::!..-e.stru.tur::.

po.la~.rrn.s:

o deSen.volVinento -J.:J.d..u::itri=-1

---

Ce -serJ'i.çoz, -lc um =ado seral·;- f:J.ziim. do

't"Uci.o cin ~=ei.!"'.e ~ t:-:c.eJ..e:n_'!;e....r:o.r~cí.:.....:; ec-Õ!iôm::o e comercial, c.:.:..:-:

o qual o 3::.'ti.::ll flOãe-~:Í consoliê...,_r c.s bi!Ses d.e

l..l:l3.

nova polÍtica

.:.le r:enetração e ex:pa_'>'l:;ão ãas ati"Vià.o.cies a nerem empreenà:i.das resta

região per e.r.q:rcs.:J.s crasileir:::.s, seja:1 elas p·radutorn.s e
doras ele bens C.a ccnr::n•a, .:::ejc:n .ie

semi~~~tun:.:ios

exPort-

e ma.nuíat-

rD.à.os.

·-, r:,t:. e se :;_ev ar er.1 c o n·"ta. c;_u e o 3arei.=.e ,
na
Cavei "te, á, ~ambé:n.,

:;.:r:.

c·amo

o

excelen-ce r::erCD.do de reex:portc.ção de ben!;;_

º'ª-

e cerviçc.:., :'3o SÓ J)tl.J..~ o Irã e _ o I=nC'!ue~_ co.r...o, :ll.nda, p~
pa.Íse.s-me:::."tros c.id Conselho de Cooperaç:!o do GoJ.fc, ~om os

q_uais

r.:un -:án. excelenties :::eln.c;"Õez ecor..Ô.:ti.cn.s 1 co:aercí:ri.s e fi:-...anceira.s.
iro ctue se re!f~ere ao 3rasiJ., ccnvé:!l ~e cardar

-que

as ba-"'l.Coz pri.vacio::;; b~ení tas são b ... ::L-"ldes credores de nc:zs~ C.Ívid.u

exter!lil. ( 600 n:il.hÕes de dÓlares, aproxj-~do:nente ) e, por

esta

~ases ào i~triricaà0-8 difÍcil p~ocesso àe pagamento ~e nossa à~

vida
:~

exte=, como .. ocorreu, recentemente, com as negociações pa:z:a

obtançüo ele "dinheiro novo 11 , ubsolu tai:len-ce .:;.ecessári.o para.

;len::L execuç3.o do l;l.o.r..o- preconi=:ld.o e dali.neaà.o -i:elo

sil<=iro.

f)OVerno

3.

bra-
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---~- Ja:reir-e

o cenário, de sã e os p~·il.::.Órdio::::: à. e sua e::d.z"têL.cic., de

aconteci-

::.-e!!t;.:>S polític~:..; ii:.por~::.ntes, co=.o o ::i:·crt:::. ~ cucessi'\1-as

.i!l.va-

soc!:~ a. e r;tle ~tii ví ti.ua. ~ -iclioma ~ra.Oe, :Du.reir..G si.:;ni.Í:.ica

i-;a{.:.; c:o~ "cdoii.> ilio.rez••,
rio~o:

já que: nele ocorre

u=1.

o

.fenômeno assaz cu-

o &acontro entre .Í.5t1_as calgaàa.:; c doces, est&3 provenie::

tes ~:e lençÓi.:; e ..;êicercE cXi.!.:tentes r!o cu.t!:ul·~ .::m~inho Uo·

::,uro:.:::tc .Lon..:;o 1;empo, ::..""lten Ja clle:;ada tio:J
cl::..ucrc:;

li::l

Q.inast.ia

!:'..t!li ta ~ue,

n..L-~..:ua.J.i.f~,

8.té hoje, o GOV'er!"'..a; v

ar-

~i.!~

13a.r~.i::.c,

vi:zinl!OS
i~o.i:.:; piÓxi....:...;, Ue erego-::z, r.racCçiÔr.J.os, <h-abcs do Ctiti"aà.o ele B~

dá, .:ia or.ta:1i ta~ e o to:.1~!:o "o.

E;:J.

l52l, o -paÍ;:; i" o i conc:uistad.o pe-

lo.:: FOrtu~c:ses que rc.:netrarD.:Y. no Gol.±...O
;,,<W.'

COül

O propÓsito àe fir-

a. pre<.:~.:i.ça míli t= lusitana em. =a região' i.::portarite

c~J!~~Ylid.a.ç~.:l (.:.J,' ;restÍgio e da infl.U.ênci.a ãe Lisboa em

l'= a
terras

recé!:l-üescoberte-3 p.or ::.eu5 heróicas· nn:\regad~Z.es.
i::c.1 fins cio século -;:VIII; ou n:ai.::: preci:::amente, em 1783, o

país z·aí· c.J"nq_uistado ~eloS. . iJ..:...nha.lifa ·'!ue chegaram ao

Eareine

proceàe.qtes do in.teriol.'" da pEúitnSUl.a arábica,- tal como

ocorreu

n.:J CoYei -ce co:.1 ou ~:.1-Sabc.h, de
~U.-:ü:i.ali~~-sa:o

l~ca.z:""=

c;uem. .sã~ pr~a._ co:mo

·_estes,

cie-tcenâentas· da tribo à.OS 3arii Utub, que se

c.:.o ce:::"tro

d.~

os
des

;enL."lcu.la arábic:a ;ara o ceu li. toraJ., onde

.::e ~c:C.ic:::.::-:.:::. .:,_ ::.=..vc~;:ç;::G,

O.

];:t::sca e c.o co:Jérc:lo ~3

;érolc..z, a
,:.ri~:::..::.~.!. .::..~ ... ~:cZa -:;~::.:::2 ~1 c.~{ c. C.:.-~·ecal: e~-ta to 1-:etrÓl.;;:o· e:a. ~~3 2

..... - .

~-.

;.•.&..&._.__.;._v

E:::r:o.1.· to:.r ~l.eo combt.u:-
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--~

.. _. . . _ ___ ···-< ... ...::!.:...-:.:.· __

~-

i-~a :...:; ..:.:..;.a:; colÔ~li= !'l~ i..iriente, ;..;.or~entc r...a !:là.ia, um. dos
;..i. c irz·::.ai::.;:~c

pÓlos

e <.ie c::pa.nci!o

.;i~o.

C:li:,;i..::

; -·~ério Cri tar.:.co ..uesta. ro

c.;. o

.-_

...: .... ..._....,_......

:;.:••_

..; ~..-

:.:!·..:vi-·=--, r..ir~t..'- .:.:.:l·c~<..;~. . ::to..:.. :. . a. éL:.oc:~, o---s:...;.·õ::il~c

G.:.;mnou., ew. 1\.::J::,

!:~.:. :~cvruo C:)&.~ ~ Cn~. . ô~ !;..L".i. tâ.'"'!icc., .:.~s-.lv r:i.~:...l é:.~~-;·~i:;., ~·ol.·,~e.nt.:,

coee:..·-

.

-

t.:....;.é!.lé.;O

que ,L~u.::;eraã tcr.:.1o

à

c:::f"er~ de illi'~t:.êr.ci:J. otowa...--m

!::l:..·ti:: c.c.qu.elu. d:.:..t~~ . .,)

r::Ui;, t6.1 co~ cco~'"rcr:t.

110

~e.ine.

A.

mJ.Os antes co:a ..;,sen-

tic;.o úa. p::.i...vra, conó.iç1!o en !!Ue se mante~·e, :i:'i=enente, até

o

advento de :::ua ir.à.ependêncill polÍtica. nos coueços da década de

70.

;:e:; ta

i'"""'"

<la evoü:güo do llroce::;:.:o pol.Í tico bareni t&7 é ãe
'
:::e notar o paxllJ.e~i..:-o e a. sil:li.ll tude entre as posições asSWiliúac

pe~o C~veite

Gue=::.

:.:Undi~

e o

Tiarei-~e,

que ce

torn21~,

no decurso

e no apóc-t;-uerra., aliaâ.o:: conztantes e fi=es da

Lo!l:ires, colil o que = i to contribuiram

::::= a consolidação

inf~uência il'l,glesa ei:l. t~õ.o o Golfo. "e~:te particul.ar,
z:e~,

O!;;

"·~-Gaba.h

da

pode-se,

e os --~~~-i:.t:üifa, cada um

c.

seu

~c.:t:.iãc~ c os dcpoci. .:~&-iou cia~ tradiçÕes

c

c.fi.r::w.r r:ue o c

ectilo, foro.r.:.

da~·
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i:·;::<:"-·o::..;c;.: brJ. tân:i.cos nesta regi.ão, ao ledo dos hachem:i tas,

....:i~"'e,..~o
='"'"'
.n~iia.

c.

~~
-

.... .; '·t-..
-... ::;o --.!'~
_..-.:-;
. . . ., ·-... ._'),....
:. · ....""'... l'c~ no -,.·.-.::.;,......
.óo

'-i.l'.d.~

_ _ ,.. ___ ...,,

e.air~.o=-

inde~ande.ate

- os

·,~·a;:r::.tios .:~abes ~nido::.) •

.!Jfah,

--

lo~
::;;. . . . .-·o~ee
.
..,_

-

q_!.:e fa.zea :t;.crte, lloje, C..c

::cte

e

-:::;o

--or
-

J.

e!l't:.'"e c:: ..:.~:i;,:::.C.o:.: ár~bee (con:zti t"..ll.da :>el.o Ba.reine,

c~

o

-~~téll...

....

na

U::L

~tacio

e-)1.u:1ciou c. cri:..ç:lo cie ~ Co-nselho C:.e :!::s"tOc.O, -Com 12

IJ.etil-

Uro~,

cob ·~ ~re=idêr.cia ~e se~ i~ ~~=· veU;o, =eque ;bsJif~l
Bin ~nlmpn ll-D'"'oalifab., par:J. õ.iri~r o:.; :'le~Óci.o::z internos e c:ternoc <lo ~~s.
:iZ ::::do de 1.970·, o Irã, que ::a atrJ.bl.do. direito:; hi:..tório~ici.~ente

a ir.-

~e!!C!:...i.ência cio :país, c.pó:: ~" realização de t.::.Ut 1-:c:zr~ui.oa .Ue

Oili-

co::

~é ::oberar~a

cobre o Uo.rei.ne, reconheceu

r~ao :;:>Úblico., efetu®o. ::;ior

= ennaoio e.:pecicl. do Sacrct&r:t.o ;_

Ger-..1. da Ci:U, :lenhor U-T'=t.

O in:fo=e das i·la.ções Uni.C.:w con-

cll.i.i:.::~ en-;ão, r;Ue ":i e:::rm,'-c.dora ma:io ...'i.a. ci.o povo do :àa:i:eine

de-

sejava o ::oconhec.U:ento C:.e slia i.denti~e como Estado
:plena.uente i.fulepend.ente e cobcrano, livre para C.ecidir por. si neSiiiO
::ollre

SU.ãs relaçÕes cOlll outros· E::tc.dos". lfaq_Uele meS!iiO mês, esse

informe. ioi aprovado pelo donselÍlo de :;egur:i.nça da.

omr.

Uo dia 1.2 de agosto de 1.971, o Eareine, protetorado
tânicu

~esde

.
bri-

1.820,. tornou-se independente, estabelecendO sua..ca.

pi tal em rlenemp, principal cidade do país.
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ESTADO DO BAREINE
:'encio em -.-~s~a o baixo volume do comércio bila-ceral
(USS
41,8 :llilhões,
em 1993,
cons-cituidos apenas per
e~portações
_brasileiras,
compostas
principalmen-ca
per
m~nerio de ferre,
carne de frango, papel e azulejes), bem
como o potencial da economia de Bareine (que exportou, em
1993, cerca de uss 1,2 bilhão e importou cerca de US$ 1,35
bilhão), prepõe-se que a missão empresarial, que deverá ser
enviada à Arábia saudita, ao Kuai te e aos Emir ades, vis i te
também o
Bareine.
A missão
incluiria empresários da
indústri:a
petrolifera,
de
"agribusiness",
indústria
alimen-cú::ia, couro e confecções, material da construção,
indústria de turismo, construção naval e construção civil.
Na mesma linha na qual se tem agido junto a pa1ses do Caribe
e novas repúblicas antes pertencentes à URSS, caberia enviar
missão itinerante de caráter, politico ao Bareine (pais no
qual a r..presentação brasileira é cumulativa com o Kuaite)~
bem como ao Omã e ao Iêmen (que tem cumulatividade com a
Arábia Slludi ta) , com o intui to de tornar mais vis1val a
presença do Brasil nos paises da região com os quais possui
um relacionamento ainda pouco desenvolvido.
San~ as relações bilaterais entre o Brasil e o Bareine
principallnente de· natureza financeira (já que os bancos
sediados no Bareine são os maiores credores árabes do
Brasil), sugere-se que sejam desenvolvidos mecanismos de
cooperaçãz:l nesse campo, tais como Acordos de Promoção e
Proteção Reciproca de Investimentos, e de Bitributação.
DOP-I/MRE
MFC/
14.12.94

i

;:-~L;·~·:.:::. ta·!T~ili-1:\

.

O k~ ... "iu;- "~~••~•~u-~:c i::à-:p;;;:d~ntz c:n i!J~l e. Ü')ÍS ~ilos depois~

!I ncnrrcr::m as prirneír::s. eleições r-::rn a Assembléia i·laCionaL

De 1986 a 1992,
a Assemil~éia i i~ciu,twi· ""'~;c~.-;.~riu-.s.: :.!~~tiva~ .. tendo sido o p:tís governado.
através de decretos, por um Conselho ae Momstros. No final de 1992, ao
término da Guerra do Golfo, cedendo às pressões ocidentais por um regime
mais aheno, o Governo kuaitc:mo decidiu pree:~cher 5ll assent~s da Assembléia
Nacional (de um total de 59) em eleições dirctas. !::eis 'grupos políticos•
independentes lograram eleger 22 representantes. Jos quais 11 estariam
identificados à oposicão.

I
'I

I
I
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POLÍTICA EXTERNA

A invasão -iraquiana au-mentou a consciência do Governo
kuaitc:mo cm rel:~ção à necessidade de reforçar sua segurança. Nesse sentido, o
pais tem realizado freqüentes gestões junto ao Conselho úe Segurnnç:~ das
Naçóes Unidas, em busca de maiores garantias para sua proteção.
Paraiclamente, acentuou-se a dependência militar para com os Estados Unidos,
res ..;...ndo em vantagens econoc:ucas para as empresas americanas,
especialmente no tocante aos projetos de reconstrução e de aquisição de
equipamento militar.
O Kuaite é membro do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG),
organização cujas atribuições abrangem desde a coordenação econômica até a
política de defesa e a formulação de posições comuns em matéria de política
e:<tema.
O Kuaite ainda mantém impOrtante atuação no âmbito de
investimentos no exterior e de ajuda externa a países árabes , islâmicos e
países em desenvolvimento , através do "Kuwait Fund for Economic
Development• (KFAED).

i:CC~IOf.IIA

pc.trdleo. O país d;:tém ccrc:a úe I~ 'Jõ das rcs::rvas petroiifcms munãi"ais.

II

O princípal prcblc:na enfrentado · ::tualmente pela economia
::;~a .:.Jji:::.. t;rç:;wentário. - Q Governo kuait~no pretende
Iconlomar esse problema por meio de um programa de .privatizações c
j introda<;ão de impostos.
..
_
i
Após a liben:oção do país. ~s ::tivióadcs não petrolíferas da
i economia registraram um crescimento considerável, cm razão. do processo Je
reconSII'Ução. Atualmente, porém, a economia apresenta sinais de rccessào,
em viltllde da frnca demanda.
Os investimentos externos continuam a reprcsect:u- imponante
fonte di: receii:IS para o Kuaite," superando, inclusive, aquelas provenientes lle
suas cspór:ta~õé:s petrolíferas.
ku.w.it~aa

é o du

l
I

o

Kuaite · representa · i mponante · mercado para e:ponaçiles· lle
material de' cÉnprego ,militar. Seu orçamento decenal destinado ao seu
reequipamento _mi!itar, aprovado logo após a liberação, no início de 1991,
cquivaic a US$ I I .3 bilhões.
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R!lU.ÇÕES COM O BRASIL (l'OLÍTICA)
As relações co.tre o Brasil e o Kuaite são corret:ts. 1\ participação
Ido Brasil no Conselho de Segurança da ONU, com assento não-permanente,
1resultou em diligências de c:w.iter político mais ativas do Kuaite junto ao nosso
[pais. O eventual m:~l-estllr que possa te• sido causado nas r<:laçõcs bilaterais
i pela não-participação ativa do Brasil na coalizão de forc;U que durotoll o
Iraque foi, em grande parte. superado JICla posição equilihmda e construtiva
adotada pelo Governo hrasi Ie iro no Conselho de Segurança.
f

I

I

IRELAÇÕES COM O BRASIL (ECONOMIA)
o principal produto k.uaitc:mo importado p;:lo arasil é o petróleo.
Ao Kuaite, o Brasil exporta carnes, café e doces, entre outros produtos.
Registra-se, no âmbito das relações econõmicas bilaterais, a realizaç:lo de duas
reunW.::; da Comissão Mista (março de 1977 e maio de 1979). Encontra-se cm
fase de negociação um Acordo sobre l!itributação. Existe interesse k.uaiteano
eui iilvestir no Brasil. nos sctores de refino de petróleo e de energia.
No ano · de 1993, a balança comercial cn1re os dois países
"í"""CJJtou um t:.:jicit contra o Brasil da ordem de USS 202,056,273.00 Ati!
ago~1.odc 1994 (i"ci"sive) o ti.:ftdt foi <ic US$ 186,030,COO.OO.
H:f interesse do setor industrial

militar, principalmente da
A VIBRAS, em exportar material de emprego militar ao Brasil, razio pela qual
o Mínimo do Exército, General Zcoildo Lucena , visitou o Kuaite em -junho
de 1994.
Outros setores com possibilidades de exportar para o mercado
k.uaiteano são os de alimentos, material de conSirUção civil, couro e
confecções.
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/·.0 :::.U.\lTE:
1) maio de 1977. i ll.euni::o Ja Cumista. Delegação do Brasil chefiada pelo
Emimix:~dor P.:u~o T~.~S'-1 ;::~~~;;-~;,;-Ll:.1a~ Chefe do Departamento de Promoção
Comercial.
P~nna.

2) junho de 1980. Ministro da Indústria e CmilérCio, Dr. João \...;mflo
lmpuiso à Comista.

3) novembro de 1981. Ministro da F:12enda, Sr. Emane Galvcõ.:.:s. Discussão
sobre possibilidades de cooperação.
4) março de 1983. Vice-Presidente do Banco do Brasil, Dr. Edu;:;rda Neiva:
Cooperação Financeira.
5) outubro de 1933. Diretor-Presidente da Engesa, Dr. José Laiz Whitakcr
Ribeiro. Recebiii<> pelo Ministro da Defesa, Xeque Safem AI-Sahah. Coovite
pan; wisitar o Brasil, aceito
6) dezembro
de
. 19.83. Ministro
da Fazenda, Dr. Antôoio Delfim Netto.
•
.::
•
I

.

Refinanciamento. da Dfvida E:<terna.
7) fcvere.iro de
Ribeiro.

~

~

-.

..da Engcsa, Qr. José Luiz..Whi~.

19~ .. Diretor-Presiü.:ntc
'

.

'

'.

'

"

' · " .. ";.

~J

·;

8) Visita cancelada (Nota de 08.10.84, pedido de desculpas) junho/agosto
Ministro do Exército Wa,lter Pires de Carvalho e Albuquc:rque.
9) abril de 1986.. .Chanceler
Roberto de Abreu Sodré. Primeira visita ao Kuaite.
. ..
'
de MERE brasileiro. (convite formulado por carta do MNE, em fevereiro de
1984). Entrevistas co"'. ~-~rfncjpe_Herdeiro
e Primeiro-.,Ministro, Xeque Saad
.
.
.
AI-Abdullab A,I-Saleh . AI-S:;:bah;
t-linistro !lo Petróleo, ,Xeque Ali. Al~Kbalifa•.
'
'

.

'

'

: :;) ,·..;.vc:-ciro ü.: PJ<.nf. c:;~te · rill- ~::OP ~ Embc:ixador S6rgio Seabra de
Noronha. E::trcviSta com o P:f::c:pê Hcrdo::iro c Prirr.ciro-Ministro~ ·xeque Saad

AI·Ahdullah AI-Saleb AI-Sabah.
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11) abril de 1992. Missão Parlamentar. Deputados Ricardo lzar (PL-SP), Paes
Landim (PFL-PI) e Genésio Bernardino (PMDB-MG). "Congresso pela Paz e
pela Libertação dos Presos de Guerra •. Encontros com o Príncipe Herdeiro e
Primeiró-Minislro e com o MNE.
12) janeiro de 1993. Missão Parlamentar. Deputados Pauderney Avelino e
Sarnir Tannus.
13) julho de 1994. Visita do Mini~tro do Exércilo, Gc:neml Zcnildo Lucena ao
Kuaile (e Emirados Árabes Unidos).

14) outubro de 1994. Visita do Subchefe do Estado Maior do Exército, General
José Luís Lopes da Silva.
I 5) Visita do Senhor Ministro de Estado:

Prevê-se para o
próximo ano, uma visita do Senhor Ministro de Estado à Ara"bia
Saudita, ao Kuaite e aos Emirados Árabes Unidos.
16) Visita do Senhor Secretário-Geral: O Senhor Secretário-Geral deverá
realizar visita ao Kuaite, no próximo mes de novembro (em princípio, 19 c 20
de novembro), atendendo a convite que lhe foi formulado'pelo Secretário-Geral
do Ministério dos Negócios Estrangeiros lr.uaitcano.
Deverão integrar a
comitiva empresários do setor militar, bem como da indústria petroiCfera, de
•agrobusiness"; indústria alimentícia, couro e confecções, material de
contrução, indústria de turismo, construção naval e construção civil.

AO BRASIL:

1) .~;çv cl~ ::-;~- ;.:i.. i:u.&V ~ .... .:t ;:·... g;.;;;iõJ~ ==~itün;;i:iro:; dO Kuaítc .. Xeque Sabab
Al-lió:mcd Al-;;;her AI-S.:bab. ,~ssin:aura do Acordo de Cooperação que cria a

C "·<oista.
2) maio de 1979. !I Reunião da Comista. Delegação do Kuaite chefiada pelo
EmGiixador Ali Z::karià AI-Ansari. Delegação brasileira chefiada pelo Ministro
MarCDs Castrioto de Azambuja, Cbefe do Departamento da África, Ásia e
'•
)
Oceaia.
~
:
}
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3) o•ubro de 1980. Ministro das Finanças do Kuaite, Abdui-Haman AI-AliqL
Disa~Ssão sobre mecanismos de Cooperação Económica.
4) few:reiro de 1983. Missão do Ministério da Defesa do Kuaite. A convite da
Engc:sa (carros de combate).
5) jaiho de

1987. Subsecretário dos Negócios Estrangeiros, Embaixador
Sule;.an Shaheen. Encontro com Secretário-Geral, Embaixador Paulo Tarso
Fleclla: de UD1a, em que foi discutido o incremento das relações economico~
comc::D:iais e financeiras e formulado, oralmente, convite para visita do
Secrc:l:ário-Geral àquele pais, confirmado por Nota de 08.02.1988.
6) agasto de 1989. Convite para visitar·o-Brasil formulado pelo Presidente da
Repúiilica ao Pdmeiro-Ministro e Prfncipe Herdeiro Saad Al-Abdullah AlSalim Al-Sabah.
7) ma.;o de 1990. Embaixador do Kuaite no Brasil à POSSE PRESIDENCIAL.

8) junllo de 1992. RIO/ECO 92. Delegação do Kuaite chefiada pelo Emir do
Kuaiu...
9) agosto de 1992. Ministro do Ensino Superior na qualidade de Enviado
~ do Emir do Kuaite. Entrevistas com o Secretário-Geral da Presid&lcia
da República e do MRE.
I 0) março de 1993. Ministro da Informação na qualidade de Emissário Especial
do Emir do Kuaite. Recebido pelo Presidente da República.
li) maio c setembro de 1994. Visita de E:tviado Especial. Embaixador
Mobammad A. Abulbassan, Representante do Kuaite junto às Nações Unidas.
Receilido pelo Secretário-GeraL
12) Visita de Missão Parlamentar chefiada pelo Presidente do Parlamento,
Senhor Abmad AI-Saadoun (03 a 06.09.95): O Senhor Ahmad AI-Saadoua
deverâ manter encontros com os Presidentes da Cãmara e do Congresso, bem
como com o Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado.

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
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AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA
CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA
N•s 353 e 412/96, de 11 e 17 de abril de 1996,
respectivamente, referentes ao Requerimento n• 5, de
1996, de informações, do Senador Eduando Suplicy.
As informações complementares torar"
encaminhadas, em cópia, aó-requerente.
O requerimento ficará à disposição do
requerente na Secretaria-Geral da Mesa.
AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO
N2 126/96, do Presidente do Tribunal de Contas da União, referente ao Requerimento n2 116; de
1996, do Senador Ney Suassuna, de informações
sobre resultados de fiscalização, inspeção ou auditoria realizadas por aquela Corte de Contas.
Foi encaminhada ao requerente cópia
da Decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União.
O requerimento vai ao arquivo.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N2 31/96, de 19 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado ll• 90, de
1994-Complementar (n2 75, de 1995-Complementar,
naquela Casa), de autoria do Senador Ney Maranhão, que acrescenta dispositivo ao Código Eleitoral, a fim de permitir a ação rescisória em casos de
inelegibilidade.
(Projeto enviado à sanção em 19 de abril de
1996)
N2 32/96, de 19 do corrente, comunicando a
aprovação da Emenda n2 1 e a rejeição da Emenda
n• 2, ambas do Senado, oferecidas ao Projeto de Lei
da Câmara n• 6, de 1996 (n2 1.178/95, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a União a delegar aos muruCípios, estados da Federação e ao Distrito Federal a administra·
ção e exploração de rodovias e portos federais.
(Projeto enviado à sanção em 19 de abril de
1996)
N2 33/96, de 19 do corrente, comunicando a rejeição da emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 95, de 1995 (n2 534/95, na Casa de origem), que dispõe sobre anistia relativamente às elei-

Abril de 1996

ções de 3 ile outubro e de 15 de novembro dos anos
de 1992 e 1994. .
(Projeto enVIado à sanção em 19 de abril de
1996)
N2 34/96, de 19 do corrente, comunicando a
aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n2 84, de 1994 (n• 1.888/91, na Casa
de origem), que regula o § 32 do art. 226 da Constituição Federal.
(Projeto enviado à sanção em 19 de abril de 1996)
AARECERES
PARECER N2 195, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara ll• 85,
de 1995(n2 3.523, de 1993, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República que "Reajusta a pensão especial
concedida pela Lei n• 3.233, de 29 de julho de 1957, a Rosália Maria de Almeida
da Conceição, viúva do ex-servidor federal Vital da Conceição'.
Relator: Senador José Alves
1- Relatório

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1995 (n2 3.523, de
1993, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do
Poder Executivo, que reajusta a pensão especial
concedida pela Lei n• 3.233, de 29 de julho de 1957,
a Rosália Maria de Almeida da Conceição, viúva do
ex-servidor federal Vitai da Conceição.
A proposição fixa a pensão especial concedida
pela citada Lei n• 3.233, de 1957, em valor correspondente à remuneração da referência NM-32 das
categorias de Nível Médio da Tabela de vencimentos do funcionalismo público federai, a partir de 1• de
setembro de 1987.
Conforme justifica o Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, na exposição de motivos que acompanha a proposta, a correção da pensão especial em
questão é exigida pela defasagem do seu valor, fixado pela citada Lei n• 3.233, de 1957, em três mil cruzeiros, que vem sendo reajustado de acordo com os
índices de aumento concedido pelo Governo Federal
aos servidores públicos federais, estando a beneficiária recebendo, atualmente, o valor de um 1 (um)
_
salário mínimo.
Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
É o relatório.
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11- Voto do Relator
O projeto sob análise atende aos requisitos de
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
No que diz respeito ao mérito, manifestamonos, igualmente, pela aprovação do Projeto, tendo
em vista a clara necessidade de corrigir o valor fixado pela Lei n• 3.233, de 1957, que atinge, hoje, apenas um salário mínimo.
Para informação, esclarecemos que o valor da
remuneração da referência NM-32, da tabela de
vencimentos dos servidores públicos, regidos pela
Lei n• 5.645, de 1O de dezembro de 1970, correspondente, por força da Lei n• 8.627, de 19 de fevereiro de 1993, à classe A, padrão III, é, hoje, de
R$805,81 (oitocentos e cinco reais e oitenta e um
centavos), já incluída a Gratificação de Atividade de
que trata a Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto de
1992, no percentual estabelecido pela Lei n• 8.676,
de 13 de julho de 1993.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Cãmara n• 85, de 1995.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.Beni Veres - Presidente - José Alves - RelatorValmir Campelo - Marluce Pinto - Benedlta da
Silva - Freitas Neto - Lucidlo Portella - Marina
Silva - Mauro Miranda - Bello Parga - Joel de
Holanda - Lúcio Alcântara - Junia Marise- Waldeck Omellas - Antônio Carlos Valadares - NaborJúnior.
PARECER N° 196, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 132,
de 1995 (n• 4.219, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente. da República que
"Concede pensão especial a Mariana
Olímpio Granja, filha menor de Delse
Lima Olímpio Granja".
Relatara: Senadora Marluce Pinto
I - Relatório
Vem à exame desta Comissão de Assuntos
Sociais o PLC n°132/95, que concede pensão especial a Mariana Olímpia Granja, filha menor de Deise
Lima Olímpia Granja.
A proposição sob exame, de autoria do Poder
Executivo, foi exaustivamente examinada na Cãmara dos Deputados, onde .re<;ebeu várias emendas.
As emendas oferecidas ao texto original da proposição contribuíram para o seu aperfeiçoamento e foram todas aprovadas.
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Permitimo-nos transcrever o voto do Deputado
MiHon Mendes, Relator do projeto em referência na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
da Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:
Analisando o projeto, agora sob os aspectos da constitucionalidade, legalidade,
regimentalidade e de técnica legislativa,
pode-se afirmar que não há nada que impeça a continuidade da tramitação do mesmo.
A ConstitUição Federal estabelece,
com clareza, em seu art. 22, inciso XXIII que
é da competêricia privativa da União legislar
sobre Seguridade Social, assim como também compete à União, de forma concorrente
com os Estados e Distrito Federal, legislar
sobre Previdência Social. É o que estabelece o art 24, inciso XII da Carta Mag_na. Por
. outro lado cabe ao Presidente da República,
privativamente, iniciar o processo legislativo
de matérias que importem em aumento da
receita ou da despesa pública.
Não há, portanto, impedimentos constitucionais quanto a deliberação da matéria
por parte da Cãmara dos Deputados.
Trata-se ainda de pensão especial
concedida através de lei especffica a beneficiário certo e conhecido. O que, mais uma
vez. justifica a iniciativa do Poder Executivo.
Do ponto de vista do mérito, da justiça
que se estabelece com a famma da trabalhadora, injustamente demitida e que buscava seu retomo ao trabalho, não há o que se
questionar. A própria Mensagem remetida
ao Exm• Sr. Presidente da República pelos
então Ministros da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso e do Trabalho, WaHer Barelli,
já define essa reparação que o Estado busca fazer. É· oportuno notar que, conforme
Decreto de 23 de junho de 1993, Vossa Excelência constituiu Comissão Especial para
examinar dispensas de servidores públicos
e de empregados titulares de cargos e empregos efetivos de órgãos e entidades da
Administração Pública Federal.
Por úHimo, Sr. Presidente e demais
Membros desta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redãção, é necessário que se
façam duas alterações ao texto do Projeto, a
fim de melhor adequá-lo sob o ponto de vista financeiro. É preciso, inicialmente, atualizar seus valores, para os dias de hoje. Se-
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não vejamos. No mês de junho de 1993,
quando chegou, pela primeira vez a esta
Casa o Projeto propunha, como valor da
pensão, Cr$5.329.443,00 (cinco milhões,
trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e
quarenta e três cruzeiros).
Isto significa 161% do valor do Salário
Mínimo da époCâ, que era-CR$3.303.3bo,oo
(três milhões, trezentos e trêsmil e trezentos cruzeiros). Em outubro, quando reiniciou
sua tramitação, nova moeda estava em vigor no País, o Cruzeiro Real. Obviamente foi
feita a adequação nece5sária. Assim, para
que a viúva beneficiária da pensão possa
continuar tendo o direito ao valor real da
mesma, apresentamos a emenda em anexo,
atualizando para R$161,00 o valor da pensão, ou seja 161% do atual salário mínimo.
Uma segunda emenda por nós assinada, objetiva evitar que pratiquemos uma injustiça com a pessoa beneficiária da pensão
especial. Como já dissemos, o Projeto de
Lei chegou a esta Casa em 24 de julho de
1993. Portanto, há mais de dois anos, o que
signfficou um atraso na expectativa de ajuda
financeira para a jovem de menor, Mariana
Olímpio Granja. O benefício, do nosso entendimento, já deveria estar em vigor, uma
vez que nada o impede e, acima de tudo, é
desejo do Poder Executivo que isto ocorra.
Para que nossa ação legisladora seja coberta da mais ampla justiça propomos uma segunda emenda retroagindo o benefício para
julho de 1993. Sob o ponto de vista da legalidade e da constitucionalidade não há nenhum impedimento, uma vez que esta retroatividade vem em benefício e não em prejuízo. de Mariana Olímpia Granja.
. li-Voto
Em face ao· exposto, manffestamo-nos pela
aprovação do PL n• 132195, que está em boa técnica
legislativa e faz justiça a sua benefiCiária.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.Beni Veras, Presidente - Maluce Pinto, Relatara
- Valmir Campelo - Benedita da Silva - Marina
Silva - Mauro Miranda Lucídio Portella Freitas Neto - José Alves - Joel de Hollanda Bello Parga - Lúcio Alcântara - Waldeck Orneilas - Júnia Marise - Antônio carias Valadares Nabor Júnior.
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PARECER N2 197, DE 1996.
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 133,
de 1995 (n• 3.956, na casa de origem},
que •concede pensão especial a Helena
Santos Cabral, viúva de João da Silva Ri-

beiro•.
Relatara: Senadora Marluce Pinto
I - Relatório
Vem à exame desta Comissão de Assuntos
Sociais o PLC n• 133/95, que concede pensão especial a Helena Santos Cabral, viúva de João da Silva
Ribeiro.
A proposição sob exame, de autoria do Poder
Executivo, foi exaustivamente examinada na Câmara dos Deputados, onde recebeu várias emendas.
As emendas oferecidas ao texto original da proposição contribuíram para o seu aperfeiçoamento e foram tódas aprovadas.
Permitimo-nos transcrever o voto do -Deputido
Milton Mendes, Relator do projeto em referência na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
da Câmara dos Deputados, nos seguintes termos:
Analisando o projeto, agof!3 sob os aspectos da constitucionalidade, legalidade,
regimentalidade e de técnica legislativa,
pode-se afirmar que não há nada que impeça a continuidade da tramitação do mesmo.
A Constituição Federal estabelece,
com clareza em seu art. 22, inciso XXIII que
é da competência privativa da União legislar
sobre Seguridade Social, assim como também compete à União, de forma concorrente
com os Estados e Distrito Federal, legislar
sobre Previdência Social. É o que estabelece o art 24, inciso XII da Carta Magna. Por
outro lado cabe ao Presidente da República,
privativamente, iniCiar o processo legislativo
de matérias que importem em aumento da
receita ou da despesa pública.
Não há, portanto, impedimentos constitucionais quanto a âeliberação da matéria
por parte da Câmara dos Deputados.
Trata-se ainda de pensão especial
concedida através de lei especifica a beneficiário certo e conhecido. O que, mais uma
vez justifica a iniciativa do Póder Executivo.
Do ponto de vista do mérito, da justiça
que se estabelece com a lamllia do trabalhador, injustamente demitido e que buscava
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seu retomo ao trabalho, não há o que se
questionar. A própria Mensagem remetida
ao Exm• Sr. Presidente da República pelos
então Ministros da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso e do Trabalho, Walter Barelli,
já define essa reparação que o Estado busca fazer. É oportuno notar que, conforme
Decreto de 23 de junho de 1993, Vossa Excelência constituiu Comissão Especial para
examinar dispensas de servidores públicos
e de empregados titulares de cargos e empregos efetivos de órgãos e entidades~ da
Administração Pública Federal.
Por último, Sr. Presidente e demais
Membros desta Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, é necessário que se
façam duas alterações ao texto do Projeto, a
fim de melhor adequá-lo sob o ponto de vista financeiro.
É preciso, inicialmente, atualizar seus
valores, para os dias de hoje. Senão vejamos. No mês de junho de 1993, quando
chegou, pela primeira vez a esta Casa o
Projeto propunha, como valor da pensão,
Cr$5.329,443,00 (cinco milhões, trezentos e
vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e
três cruzeiros). Isto significava, 1.61% do valor do Salário Mínimo da época, que era
Cr$3.303.300,00 (três milhões, trezentos e
três mil e trezentos cruzeiros). Em outubro,
quando reiniciou sua tramitação, nova moeda estava em vigor no País, o Cruzeiro Real.
Obviamente foi feita a adequação necessária. Assim, para que a viúva beneficiária da
pensão possa continuar tendo direito ao valor real da mesma, apresentamos a emenda
em anexo, atualizando para R$161 ,00 o valor da pensão, ou seja 1.61% do aluai salário mínimo.
Uma segunda emenda por nós assinada, objetiva evitar que pratiquemos uma injustiça com a pessoa beneficiária da pensão
especial. Como já dissemos, o Projeto de
Lei chegou a esta casa em 24 de junho de
1993. Portanto, há mais de dois anos, o que
significou um atraso na espectativa de àjuda
financeira para a viúva do senhor João da
Silva Ribeiro. O benefício, no nosso entendimento, já deveria estar em vigor, uma vez
que nada o impede e, acima de tudo, é desejo do Poder Executivo que isto ocorra.
Para que nossa ação legisladora seja caber-

ta da mais ampla-justiça propomos uma Segunda emenda, retroagindo o benefício parã
julho de 1993. Sob o ponto de vista da legalidãde e da constitucionalidade não há nenhum impedimento, uma vez queestaretroatividade vem em benefício e não em prejuízo da viúva, senhora Helena Santos Cabral.
li-Voto

Em face do exposto, manifestamo-nos pela
aprovação do PLC 133195, que está em boa técnica
legislativa e faz justiça à sua beneficiária.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996. Beni Veras, Presidente- Marluce Pinto, RelataraFreitas Neto - José Alves - Lucídio Portella Marina Silva-~ Beneãrta da Silva- Mauro Miranda
- Bello Parga - Lúcio Alcãntara - Joel de Hollanda - Júnia Marise - Waldeck Omellas - AntÔIIio
Carlos Vala·dares- Valmir Campelo- Nabor Júnior.
PARECERES N°s 198 E 199, DE 1996

~

Sobre o Projeto de Lei do Senado n•
286, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que altera o Decreto-Lei n•
205, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização, funcionamento
e extinção de aeroclubes, e dá outras
providências.

PARECER N°198, DE 1996
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator. Senador José Bianco
Vem a esta Comissão, para exame, o~ Projeto
de Lei do Senado n• 286, de 1995, de autoria do
ilustre Senador Pedro Simon, que Altera o DecretoLei n• 205, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe
-~sobre a organização, funcionamento e extinção de
aeroclubes, e dá outras providências.
A proposição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, pretende sustar a proibição de funcionamento de aeroclubes, distantes entre si menos
de 100 (cem) quilõmetros: Para átingir esse fim, suprime o art. 6". Visa, ainda, tomar o texto do DL 205
mais claro e de acordo com as normas da boa técnica legislativa. Propõe, finalmente, a supressão de
seu art. 11 , por ser dispositivo transitório que já atin~ giu seus objetivos, e do § 2• de seu artigo 5°, disposição imprópria e estranha à finalidade desse diploma legal.
A proposta não contraria normas constitucionais ou infraconstitucionais.
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Quanto ao seu mérito, atinge os óbfetivos a
que se propõe, sugerindo alterações que consideramos pertinentes e que não sofrem o.bjeções do Departamento de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, órgão ao qual incumbe a direção e a supervisão das atividades da Aviação Civil.
Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n2 286, de 1995.
Sala da Comissão, 13 de março de 1996.- Íris
Rezende, Presidente - José Bianco, Relator José Fogaça- Edison Lobão- Ney SuassunaRoberto Freire - Romeu Tuma - Júnia Marise- Ramez Tebet - Roberto Requião - Ronaldo Cunha
Lima - Pedro Simon - Antônio C. Valadares - Lúcio Alcântara- Jefferson Péres- Bernardo cabral.
PARECER N2 199, DE 1996
(Da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional)
Relator: Senador Romeu Tuma
Esta Comissão examina o Projeto de Lei do
Senado n2 286, de 1995, de autoria do ilustre Senador Pedro Simon, que altera o Decreto-Lei n2 205,
de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização, funcionamento e extinção de aE!roclubes,
e dá outras providências.
A proposição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, pretende sustar a proibição de funcionamento de aeroclubes, distantes entre si menos
de.100 (cem) quilómetros. Visando a esse objetivo,
sugere a supressão do art. 62 do DL n• 205/67.
Quer, ainda, tomar o texto daquele DL mais claro e
de acordo com as !JOrrnas da boa técnica legislativa.
Propõe, finalmente, a supressão do art. 11, por ser
dispositivo transitório que já atingiu seus objetivos, e
do § 22 do art. 52 , disposição imprópria e estranha à
finalidade desse diploma legal.
'
·
Concordamos integralmente com as conclusões do parecer aprovado pela Comissão· de Constituição, Justiça e Cidadania. Além· disso acrescentamos
que, do ponto de vista dE!sta Comissão, a proposição
é adequada e pertinente, porque, aprimorando o DL n•
205/67, contribui, inegavelmente, para a melhoria das
condições do preparo da mobilização do. componente
aeroespacial do Sistema de Mobilizeção Nacional
Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1995.
Sala da Comissão, 18 de abril de 1996, - Antônio Carlos Magalhães, Presidente- Beneclita da
Silva- Hugo Napoleão- Romeu Tuma- Flaviano·
Melo - Nabor Júnior- Joel de Hollanda- Bernardo Cabral - Sebastião Rocha- Pedro Simon- casildo Maldaner- Ludio Coelho- C3rlos Wilson.
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PARECER N° 200, DE 1996
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimento n• 236, de 1996, de autoria do Senhor Gilvam Borges, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao
Governo da República da Bolívia voto de
louvor à Universidad dei Valle - UNIVAL·
LE, do sistema nacional de educação daquele País, por haver concedido o título
de Doutor Honoris Causa ao Presidente
do Senado Federal.

Relator: Senador Nabor Júnior.
I - Relatório
Nos termas do art. 222, § 12 , do Regimento lntemo do Senado Federal, vem a exame desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~ional o
Requerimento do Senado n• 236/96, que reqúer seja
encaminhado ao Govemo da República da Bolívia
voto de louvor à Universidad dei Valle - Univalle, do
sistema nacional de educação daquele País, por haver concedido o tftulo de Doutor Honorls Causa ao
Presidente desta Casa, Senador José Samey, eleito
pelo PMDB- AP.
li-Parecer
A Universidad dei Valle é uma instituição de nível superior dedicada à formação de profissionais, à
investigação científica, à criação artisiica e à promoção da ciência e da cuKura.
Na localidade de Tiquipaya, ocupando vasta
área, foi construído seu moderno campus unive!si. tário, que dispõe de salas de aula, laboratórios, biblioteca e praça de esportes.
Com apenas sete anos de existência, a Univalle vem se destacando por seu dinamismo na formação dos jovens bolivianos, contribuindo assim, para
o desenvolvimento de seu Pafs.
Ao conferir ao eminente Senador José Samey
o título de Doutor Honoris Causa a Universidad dei
Valle presta-lhe justa homenagem.
Político, cuja brilhante trajetória o trouxe de sua
terra natal para a Presidência da República e, no
momento, para a Presidência do Senado, o ilustre
Senador José Samey marca igualmente forte presença na vida cultural nacional como escritor. Sua
vocação literária despontou quando ainda muito jovem e, desde então, se manifesta através de expressiva produção de poesias, contos e romances.
Destaca-se também como membro da Academia
Brasileira de Letras, posição que ocupa desde 1980.
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Vindo de instituição latino-americana, o título
concedido reveste-se de especial significado, por se
_dirigir a um homem público que sempre se empenhou pelo fortalecimento dos laços afetivos, culturais
e comerciais entre os países da América Latina.
À vista do exposto, somos de parecer favorável
à aprovação do Requerimento n• 236, de 1996, de
autoria do nobre Senador Gilvam Borges.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1996. Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Nabor
Júnior, Relator- Hugo Napoleão- Romeu Tuma
- Flaviano Melo - Benedita da Silva - Bernardo
Cabral - Joel de Hollanda - casildo Maldaner Sebastião Rocha - Ludio Coelho - Pedro Simon
- carias Wilson.
PARECER N2 201, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre a Mensagem n•
366, de 1995, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, o nome do Sr. Ricardo
Augusto Oberlaender.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação $(. -sta realizada em 17-4-96 apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador Romeu Tuma (em anexo ao parecer), sobre a Mensagem n• 366, de 1995, do Senhor Presidente da República, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Ricardo Augusto Obertaender, para exercer o cargo
de Suplente de Ministro Classista, no Tribunal Superior do Trabalho.
Sala das Comissões, 17 de abril.de 1996.- Íris
Rezende, Presidente - Romeu Tuma, Relator José lgnácio - Roberto Requlão - Esperidião
Amin- Júnia Marise- Ronaldo Cunha Uma- Ramez Tebet- Lúcio Alcãntara- Pedro SimonJosé Eduardo Outra - Josaphat Marinho - Bernardo Cabral.
RELATÓRIO
Relator: Senador Romeu Tuma
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dentro da competência que lhe é atribuída pelo
art. 101, inciso 11, n• 9, do Regimento Interno do Senado Federal, recebe, para opinar, mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, da
qual consta indicação do nome do Senhor Ricardo
Augusto Obertaender, para compor o Tribunal Superior do Trabalho no cargo de Suplente de Ministro
Classista Temporário, representante dos trabalhadores, notriênio de 1995 a 1998.
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De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a, da
Magna Carta, combinado com o art. 111, § 12 , inciso
11, compete, privativamente, ao Senado Federal
aprovar, previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
O mérito do Sr. Ricardo Augusto Obertaender,
natural de Niterói/RJ, indicado para exercer o elevado cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores, extrai-se do
Curriculum Vitae constante deste processo, no qual
se destacam os pontos a seguir descritos.
O Sr. Ricardo Augusto Oberlaender exerceu diversas atividades profissionais junto ao setor de empresas de turismo e casas de diversão no Rio de Janeiro, assim como no sindicalismo correspondente.
Iniciou sua vida profissional como jornalista e publicitário, entre 1971 e 1976. Deste ano até 1983 exerceu o cargo de Vereador em Niterói. Em seguida, retomando às lides profissionais na área de turismo,
ingressa na militância sindical, elegendo-se sucessivamente, desde então, para compor a diretoria do
sindicato e federação de empregados em casas de
diversão e empresas de turismo do Rio de Janeiro.
Paralelamente, deu início à carreira jurídica e acadêmica, concluindo o curso de Direito e sendo nomeado professor-assistente da Faculdade de Direito da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1987.
Em 1988, tomou posse como Representante dos
Segurados na Junta de Recursos da Previdência
Social, para exercer mandato até 1990. Neste ano,
foi nomeado Juiz Classista, representante dos empregados, na 100 Junta de Conciliação e Julgamento
do Rio de Janeiro. Em 1993, passa a compor o T ribunal Regional do Trabalho daquele Estado, onde
atua até o presente, junto à 7• Turma e à Seção Especializada em Dissfdios Coletivos daquela Corte.
Em face da natureza da matéria em apreciação, era o que se tinha a relatar no âmbito do presente processo.
Sala da Comissão, 17 de abril de 1996. - lris
Rezende, Presidente- Romeu Tuma, Relator.
PARECER W 202, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de
1994 (n" 3.434192, na casa de origem),
que ~Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, dispondo sobre o jus postulandi, a assistência judiciária e a representação dos menores ao foro trabalhista".
Relator: Senador Valmir campelo
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• · . •. I - Relatório
Em apreciação nesta Comissão o Projeto de
Lei da Câmara n• 81, de 1994, de autoria do ilustre
Deputado Sérgio Arouca, que propõe a alteração de
dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 12 de maio
de 1943.
A iniciativa pretende suprimir o jus postulandi das partes na Justiça do Trabalho, com a exigência da presença de advogado a partir da audiência de conciliação. Define, também, os sindicatos como responsáveis pela assistência judiciária
e permite que os menores, na falta de representantes legais, sejam representados pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público EStadual ou curador nomeado em
jufzo.
Justificando o projeto o autor afirma que o Di~
reito do Trabalho, dada a sua abrangência e complexidade, inviabiliza que o trabalhador e mesmo o empresário possam defender seus interesses sem a assistência do advogado. Segundo ele, o paternalismo
consagrado pela Consolidação das Leis do Trabalho, sem dúvida, é prejudicial pois o chamado jus
postulandi só alcança o trabalhador mais humilde
ou o empregador mais simples.
A proposição objetiva também ampliar o alcance da assistência judiciária de modo a assegurá-la a
quem tenha salário igual ou inferior a cinco pisos categorias ou que esteja desempregado. O substitutivo
aprovado, por sua vez, substitui a expressão pisos
categorias por salários mínimos.
No que se refere às ações em que menores figurem como parte, a proposta inicial previa a extensão aos· sindicatos da prerrogativa de representação. O substitutivo aprovado prevê esta representação pela Procuradoria da Justiça do Trabalho,
pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou
curador nomeado em juízo, na hipótese de ausência
dos representantes legais.
O projeto foi aprovado na casa de origem na
forma do substitutil(o apresentado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Públlco, com
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela· constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
·Em apreciação nesta Comissão, a proposição
recebeu aprovação, tendo, posteriormente sido

apro\o'ado- requerimento -de-- reexame -da -matéria no
sentido de compatibilizá-la com o PLC n• 51194 (Lei
n• 9.022/95) e PLC n2 101, de 1994.
É o relatório

11- Voto do Relator

O projeto do ilustre Deputado atenta para a
elevada complexidade e extensão do Direito do Traba:tho e para a gama imensa de normas, incidentes
e recursos processuais que precisam ser do conhecimento de quem demande perante o judiciário trabalhista. Infelizmente o chamado jus postulandi
acaba vindo em prejuízo dos mais frágeis, intelectual
e/ou financeiramente. Por esta razão, com fundamento em princípio constitucional, a todos, o Estado
procura assegurar a ampla defesa e a possibilidade
de utilização de todos os mecanismos e instrumentos disponíveis na busca da prestação jurisdicional
solucionadora do litígio.
O jus postulandi das partes na Justiça do Trabalho tem resistido a diversas argumentações no
sentido de estinquí-lo. A presença, no texto constitucional, de dispositivo considerando o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei(CF, 133), gerou interpretações no sentido de que estaria eXtinta a prerrogativa das partes de demandarem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Após um longo processo
de discussão foi vencedora a tese de que o dispositivo celetista não havia sido revogado.
Mais recentemente a Lei n• 8.906, ·de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), ao prever que
são atividades privatiVas da advocacia a postulação
a qualquer órgão do poder Judiciário e aos juizados
especiais (art. 12 , !)reabriu a discussão em tomo do
tema. Em decisão liminar, o Supremo Tribunal Federal manteve vigente a norma consolidada que permite o jus postulandl das partes na Justiça do Trabalho (ADin 1.127-8-DF, da Associação dos Magistrados Brasileiros).
Toda esta resistência decorre da ausência de
uma lei clara que exija a presença do advogado nas
questões trabalhistas. Cremos que a maior parte da
doutrina já se inclina por esta soluçãO, eis cjue a Justiça do Trabalho tem adquirido complexidade incompatível com o exercfcio pessoal do direito de ação. Na
prática, os juizes vêm solicitando a presença de um
advogado para acómpanhamento das demandas sempre que a parte esteja desassistida por profissional.
Em face destes argumentos, consideramos
que a iniciativa do ilustre deputado tem sua relevância maior no dispositivo que toma o advogado indispefiSávelflas·reclamações·trabalhistas. O·momente·
a partir do qual esta indispensabilidade será considerada merece, em nosso entendimento, reconsideração. Cremos que o advogado deve estar presente
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já na elaboração da petição inicial e não a partir da
audiência, como propõe a: iniciativa. Na forma proposta, a petição inicial ensejaria a necessidade provável de emendas, tendo em vista que as partes
nem sempre são conhecedoras de seus direitos,
menos ainda dos recu I:SOS e dos requerimentos processuais disponíveis.
No tocante à alteração proposta no art. 789, no
sentido de prever a prestação de assistência judiciária gratuita ao trabalhador desempregado ou que
perceber salário inferior a cinco salários mínimos,
(grifo nosso), ou que declare, sob responsabilidade,
não possuir, em razão dos encargos próprios e familiares, condições económicas de prover a demanda,
entendemos que ela pouco acrescenta aos termos
da legislação em vigor que prevê, no§ 12 do art. 14
da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970:
"§ 12 A assistência é devida a todo

aquele que perceber salário igual ou inferior
ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior
salário, uma vez provado que sua situação
económica não lhe permite demandar, sem
prejuízo do sustento próprio ou da tamma."
Com o advento da Lei n• 7.115, de 29 de agosto de 1983, a comprovação do estado de necessidade (ou pobreza)' foi enormemente facititada, eis que,
nos termos de seu art 12 , uma simples declaração
do interessado faz presunção de verdade:
•Art. 12 A declaração destinada a fazer
prova de vida, residência, pobreza, dependência económica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob
as penas da lei, presume-se verdadeira."
Em faCE! desse dispositivo consideramos irrelevante qualquer alteração no valor expresso em número de salários mínimos, uma vez que é concedida
assistência judiciária quando ocorre situação que
não permita ao trabalhador demandar sem prejuízo
de seu sustento.
Também quanto ao outro dispositivo alterado
na proposição, o art. 793 da Consolidação, nos parece que não deve ser mandado na forma proposta,
pois os sindicatos (até por determinação constitucional) têm a atribuição de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administratiVas (CF, 82 ,
11). O Ministério Público Estadual, por sua vez, já
exerce funções equivalentes às das Procuradorias
do Trabalho, nas comarcas onde não há J_untas (je

Conciliação. A iniciatiVa do proponente, também
neste aspecto, não traz benefício relevante ao funcionamento da Justiça do Trabalho.
Analisamos, também, o Requerimento n• 759,
de 1995, do ilustre Senador Eduardo Suplicy. Consideramos procedente o argumento relativo à existência de correlação entre o projeto· em análise e a Lei
n• 9.022, de 5 de abril de 1994. O mesmo ocorre com
relação ao PLC n• 101, de 1994. A existência de relação temática (audiência), entretanto, em -noSSO entendimento, não toma prejudicado o andamento de qualquer um deles. Consideramos, então, que a iniciativa.
em análise pode periettamente tramitar em separado.
A proposição, a nosso ver, atende aos pressupostos de juridicidade e de constttucionalidade, eis
que a matéria é passível de disciplina mediante lei
ordinária, a iniciativa é a comum e não há confronto
com as normas constitucionais gerais.
Em face dos argumentos expendidos ao longo
deste parecer, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n• 81, de 1994, na forma do substitutivo que ora apresentamos. Nesse substitutiVo
são alterados os arts. 791 e 793 da Consolidação
das Leis do Trabalho, extinguindo-se o jus postulandi das partes na Justiça do Trabalho e dispondo
sobre a assistência de menores. A alteração prevista
no art. 793 pretende, também, compatibilizar a sua
redação com a mudança na regra do art. 791, que
possibilitava a apresentação de reclamações trabalhistas pessoalmente pelas partes.
EMENDA N2 1-CAS
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, tornando privativa de advogado a postulação perante a Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Alt. f • Os arts. 791 e 793 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovados pelo Decreto-Lei
5.452, de 1 2 de maio de 1943, passam a vigorar com
seguinte redação:
"Art. 791. A postulação perante a Justiça do Trabalho é atividade privativa de advocacia.•
"Art. 793. Tratando-se de maiores de
quatorze anos e menores de dezoito, as reclamações deverão ser assistidas pelos
seus representantes legais ou na falta destes,
pela Procuradoria da Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Nos lugares onde não
houver Procuradoria, o Juiz ou Presidente
nomeará pessoa habilitada para desempenhar o cargo de curador à lide."
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Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões 28 de março de -1996. Beni Veras; Presidente - Valmir Carnpelo; Relator
- Antônio Carlos Valadares - Lucído Portella Marluce Pinto - Marina Silva - Mauro Miranda Bello Parga - Nabor Júnior- Freitas Neto - José
Alves - Benedita da Silva- Joel de Holanda- Lúcio Alcântra- Júnia Marise- Waldeck Ornelas.
PARECER N° 203, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 44,
de 1995 (n• 3.051189, na casa de origem),
que "Dispõe sobre as Colônias, Federações e Confederação Nacional dos Pescadores, regulamentando o parágrafo
único do art. 82 da Constituição Federal".
Relator: Senador Ramez Tebet

I - Relatório
De autoria do ilustre Deputado Antônio Carlos
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_como precária e estática organização de
produtores do setor de pesca artesanal, com
iden!Hicálft)is períodos de breve interesse,
seguidos de outros, longos, de intensa marginalização. Haja vista que as entidades do
sistema confederativo das colónias foram
admitidas como entes de dire~o imutáveis;
isto porque praticam as suas relações societárias, ainda, sob regime jurídico disposto
em regulamentos e estatutos baixados por
Ato do Ministro de Estado da AgricuHura,
respectivamente, há 39, 16 e 14 anos, considerando o ano de 1989 (Portaria n• 478,
de 1° de junho de 1950, que rege o estatuto
da Confederação Nacional dos Pescadores;
Portaria n• 323, de 3-6-75, que rege o estatuto das Federações de Pescadores; e, Portaria n• 471, de 26-12-73, que rege o estatuto das Colónias de Pescadores)."
Quando de sua tram~ção na Câmara dos Deputados, o presente projeto de lei mereceu aprovação unânime das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação e de Trabalho, de Administraçào e

Mendes Thame: o presente projeto tem por finalida-

Serviço Público, com apresentação de err.endas.

de regulamentar as colónias, federações e confederações de pescadores, lendo por base o princípio
expresso no parágrafo único do art. 8° da Constituição FederaL
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposi·
ção alega:
"O Sistema federativo das colónias de
pescadores é a forma predominante de organização social dos pescadores de subsistência. Existem, aproximadamente, 1.000.000
de pescadores artesanais, 345 colónias, 23
federações e uma confederação nacional,
no País. Particularmente, o sistema federativo do Estado de São Paulo conta com
22.588 pescadores artesanais, inscritos em
18 colónias com 3.557 embarcações registradas.
·
No enianto, é disperso e incompleto o
conhecimento acumulado sobre as centenárias colónias de pescadores, antigos núcleos
de pescadores, esquecidos, historicamente,
por estudiosos, pesquisadores, técnicos, juristas, órgãos e governos; quer como organizações físico-informais e sócio-económicas,
quer como regime jurídico ao qual estiverem
subordinadas;
Esta peculiar modalidade de soCiedade
vem sendo absorvida no plano institucional,

Posteriormente, a Mesa Diretora daquela Casa deferiu o 01. TP 91/92, da CDCMAM, solicitando a redistribuição do projeto às Comissões de Constituição e
Justiça e de Redação, de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e de Trabalho, de Administração e Serviço Público. A proposição foi à discussão em plenário, em turno único, com parecer
favorável, na forma do substitutivo oferecido pela
Comissão de Defesa· do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e com quatro emendas aprovadas pela Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público. Votada e aprovada a matéria,
veio ela a este Senado Federal, para análise. Nessa Casa, o projeto é submetido ao exame desta Comissão por conter proposições de caráter eminentemente social.
Destacam-se no projeto em apreço os seguintes aspectos:
1. reconhecimento das colónias de pescadores, das federações estaduais e da Confederação
Nacional dos Pescadores como órgãos de classe
dos trabalhadores do setor art.esanal de pesca; ,
2. definição do trabalhador do setor artesanal
pesqueiro;
3. autonomia e soberania das asserrilléias gerais;
4. preferência às colónias de pescadores no
aforamento dos terrenos de marinha e seus
acrescidos;
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5. assento da categoria nos conselhos do setor
pesqueiro e de meio ambiente, dentro de sua jurisdição territorial;
6. direito dessas colónias de serem consultadas, quando do credenciamento dos que trabalham
no setor artesanal da pesca pelos órgãos competentes, com direito a veto;
O projeto prevê ainda:
1. liberdade quanto à associação dos trabalhadores do setor artesanal da pesca no seu órgão de
classe;
2. proibição de in!e.rferência e intervenção do
Poder Público, das federações e da confederação
na organização das colónias de pescadores;
3. criação das colónias de pescadores pelos
trabalhadores do setor pesqueiro artesanal da sua
base tenritorial através de assembléias de fundação
convocadas para esse fim;
4. representação desses trabalhadores, em nível estadual, pelas federações e, em nível nacional,
pela Confederação Nacional dos Pescadores.
li-Parecer
A Constituição Federal de 19aa, votada pela
Assembléia Nacional Constituinte, refletindo a pretensão dos sindicatos, mostrou-se sensfvel a uma
maior desenvoltura da ação sindical e, para tanto,
adotou medidas de liberalização, ainda que mantendo
a unicidade sindical e a contnbuição sindical oficial.
Nesse contexto, ao se referir expressamente
às colónias de pescadores, a Constituição valorizou
sua !unção representatiVa, bem como concedeulhes, dentro dos limites da lei, autonomia, filiação e
desfiliação facultativa. Estabeleceu ainda algumas
normas de funcionamento relativas à base e jurisdição tenritoriais, custeio do sistema confederatiVo e
direito de voto do filiado aposentado.
A proposição em tela, cumpiindo o disposto no
parágrafo único do art. a•, vem regulamentar a organização sindical das colónias de pescadores. A iniciatiVa tem o mérito de conciliar os anseios da laboriosa classe dos trabalhadores do setor artesanal
pesqueiro com as exigências constitucionais. As alterações introduzidas ao projeto, durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, não desfiguram
sua intenção original, e foram fruto de ampla discussão que contou com a participação dos interessados. Ademais, o projeto original, a pretexto de regulamentar o parágrafo único do·art. a•, peca pordes. cer a nível de detalhamento próprio dos estatutos.
Tal atitude representaria uma interferência demasiada, por parte do Estado, na organização desses trabalhadores. Nesse sentido, estar-sa-ia ferindo a au-
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tonomia e a liberdade garantidas constitucionalmente às colónias de pescadores.
Ressalte-se, por último, que a presente regulamentação deverá proporcionar às colónias de pescadores melhores condições de vida, uma vez que
poderão se organizar ao abrigo da lei que lhes laltava e preservar o espaço que lhes é próprio.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 44, de 1995.
Sala da Comissão, 2a de março de 1996. Beni Veras, Presidente - Ramez Tebet, Relator Valmir Campefo - Marluce Pinto - Marina Silva Benedlta da Silva - Lucídio Portella - Mauro Miranda - Antonio Carlos Valadares - Freitas Neto
- José Alves - Bello Parga - Joel de Holanda - Júnia Marise- Waldeck Omelas- Lúcio Alcântara.
PARECER N" 204, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais
· sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 36,
de 1995 (n" 2.734.'92 na Casa de origem)
que • Acrescenta dispositivo ao art. 2" da
Lei no 4.n1, de 15-9-65, que institui o
novo Código Florestal".
Relator: Senador Nabor Júnior ·
O Projeto de Lei da Câmara n• 36195, ora submetido à análise da Comissão de Assuntos Sociais,
modifica o art. 2• da Lei n• 4.n1/65 (Código Florestal), de modo a incluir as veredas entre as áreas de
preservação permanente, segundo definido pelo Código.
Pelo Projeto em pauta, passam a ser consideradas de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação situadas nas veredas, em
tabcas de largura nunca inferior a 100 (cem) metros
de cada lado do eixo da zona do seu canal.
A justificativa que. acompanha o Projeto esclarece que as veredas são maciços que ocupam as
suaves depressões dos terrenos, cujas áreas possuem muita umidade permanente, sendo muilas vezes pantanosas, encharcadas, com pequenos cursos dágua e, freqüentemente, com nascentes que
formam cursos maiores. A característica fisionõmica
principal das veredas é a presença do biJriti (Mauritia
vinHera) ..•.
Ajustificativa enfatiza que as verEidas desempenham um papel fundamental para o ecossistema
dos cerrados e os agroecossistemas criados pelo
homem na região.
Em todo o Brasil Central, área de domínio do
cerrado, freqüentemente os fundos dos vales, em
vez de conter florestas de galeria, sustentam as ve-
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redas, q~e 'sãO,-- em essência, um brejo graminoso
permanente, com buritis (Mauritia vinifera). Isto se
dá todas as vezes em que, no fundo plano do vale, o
lençol freático permanece, durante longo período do
ano, próximo à superfície. Nessas condições de saturação de água, decorrentes de drenagem deficiente, a vegetação arbórea não consegue sobreviver,
dando lugar à predominância de gramíneas.
Durante o período de estiagem, seca a-vegetação herbácea e arbustiva do cerrado, em especial as
gramíneas, que se tomam esturricadas. Em tais circunstâncias, as veredas, pela presença permanente
de água, passam a constituir vendadeiros oásis, garantido a sobrevivência da fauna e contribuindo, desse modo, para o controle biológico de pragas, através, principalmente, da fauna ornitológica.
Além qisso, as veredas representam zonas de
exudação do lençol freático, constituindo uma infinidade de nascentes, onde pequenos cursos dágua
vão contribuir para a perenização dos rios.
Essas formações vegetais vêm sendo seriamente ameaçadas pelo desmatamento acelerado,
fruto do avanço da fronteira agrícola no cerrado. E o
Código Rorestal não tem sido eficaz em preveniresses danos. Tal deficiência resulta do fato de que o
referido Código enfatiza a manutenção de uma faixa
de coberiUra vegetal relativamente estreita, ao longo
dos cursos dagua. A largura dessa faixa, segundo
definido na lei, suficiente na maioria das situações, é
inadequada nas veredas - onde o filete de água é
estreito- mas a vegetação de pântano pode, eventualmente, ocupar uma área muito extensa.

A lacuna legai supracitada propicia que o desmatamento se realize em toda a área imediatamente.
vizinha à zona encharcada e ainda avance por essa
zona. Assim, em um primeiro momento, compro~
te-se a existência da vereda pela retirada da vegeta-.
ção. Além disso, abre-se o caminho para a erosão e
o rápido assoreamento da área pantanOsa., que levarão à morte da vereda.
··
A manutençãQ obrigatória da vegetação, em.
uma faixa de 1OOm de largura, de cada lado do
eixo das veredas, representa passo fundamental
no sentido de garantir a sobrevivência dessas formações vegetais. Desse modo, o presente projeto
de lei constitui uma iniciativa de grande relevância
- no âmbito da proteção à biodiversidade na região docerrado, bem como na perenízação dos
cursos dágua, fato este' de enorme alcance sócioeconómico.
À vista do exposto, votamc.s pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1995.
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Sala das Comissões, 28 de março de 1996. Beni Veras, Presidente - Nabor Júnior. Relator Valmir Gampelo - Marluce Pinto - Marina Silva Benedita da Silva- BeiJo Parga - Lucídio Portella
- José Alves - Mauro Miranda - Freitas Neto Antônio Carlos Valadares - Lúcio Alcântara - Joel
de Holanda- Waldeck Ornelas- Júnia Marise.
PARECER IIi• 205, DE 1996
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos n• 38, de 1995 (n•
50195, na origem), do Sr. Presidente do
Tribunal de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal cópia da Decisão n• 66195, adotada por aquele Tribunal, na Sessão Ordinária do Plenário no
dia 22-2-95, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, e,
. ainda, cópia do Relatório de Ao.iditoria
Operacional realizada na Secretaria de
Recursos Hídricos (TC n• 007.291.92-2).
·•.
Relator: Senador Jader Barbalho
1- Relatório
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle p Processo n• 38195 - Diversos, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando ao
Senado Federal cópias da Decisão n• 66/95 e da
Decisão n• 227/95-TCU, 1• Câmara, e respectivos
Relatórios e Voto que as fundamentam, bem como o
Relatório da Auditoria Operacional realizada na Secretaria de Recursos Hídricos - SRH.
Ambas as referidas Decisões do Plenário do
TCU, das quais foi Relator o Ministro Homero Santos, dizem respeito às conclusões da auditoria realizada na SRH, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
em cumprimento à Decisão n• 216/92, de 15-10-92,
do Plenário do TCU.
A 12 de. setembro corrente foi recebido por
esta Comissão o Ofício OFSCW n• 101/95, do eminente Senador Carlos Wilson, que ocupava, em
1992, a então Secretaria de Irrigação do extinto Ministério da Integração Regional, ofício este coll) esclarecimentos que devem constar deste processado.
O Plenário dj> TCU, em' decorrência do aiJurado na Auditoria procedida, formulou várias. e adequadas recomendações vinculadas à Secretaria de
Recursos Hídricos - SRH, na qualidade de órgão
coondenador da Polffica Nacional de Irrigação, ao
Dnocs e à Codevasf.
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As decisões foram encaminhadas pelo TCU ao
Poder Executivo e órgãos afins para o devido cumprimento das recomendações nelas contidas.
É o relatório.
11- Voto

É sem dúvida importante que o Senado Federal tome conhecimento de Auditorias dessa natureza, como subsídio ao exercício de sua função legislativa, de uma forma geral, e, especificamente, para
desempenho de suas atribuições de fiscalização e
controle.
Ainda que não possua competência punitiva, o
Senado Federal, a partir das conclusões e recomendações desta Comissão de Rscalização e Controle,
pode e deve empreender ações de caráter preventivo. Com isso, solidifica-se a atribuição fiscalizadora
e, em conseqüência, pode-se evitar a ocorrência de
desvios e/ou contribuir para sua correção.
ln casu, dou por examinado o Processado n•
38/95 - Diversos (Aviso n• 5Q-SGS-TCU, em 24-295, na origem), opinando pelo seu arquivamento por
falta de objeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996. Edison Lobão, Presidente - Jader Barbalho, Relator- José Alves- Ramez Tebet- Coutinho Jorge
- António Carlos Valadares - Gilberto Miranda Carlos Patrocínio- João Rocha.
PARECER N" 206, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Ofício S n• 18, de 1996, do
Presidente do Banco Central, encaminhando solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais, visando autorização
do Senado Federal, no sentido da contratação de operação de crédito junto à F"lnanciadora de Estudos e Projetes - FINEP, no valor de R$9.910.055,70; destinada ao financiamento do Programa de
Modernização Administrativa do Estado
de Minas Gerais.
Relatora: Senadora Júnia Marise
O Exm• Sr. Governador do Estado de Minas
Gerais, por intermédio do Ofício n• S 18, de 1996,
solicita autorização do Seriado Federal para que ·
possa contratar operação de crédtto, junto à Financiadora de Estudos e Projetes - FINEP, no valor de
R$9.910.055,70.

(r., mct.~s a
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s&rern contratados destinam-3o
a apoiar o Programa de Modernização Administrativa do Estado de Minas Gerais.
A operação de crédito pretendida deverá ser
realizada com as seguintes características: ·
a) valor pretendido: R$9.91 0.055, 70 (nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta e cinco reais
e setenta centavos);
b) encargos:
-taxa de Juros de Longo Prazo- T JLP, acrescida do spread de 6% a.a., como remuneração básica do valor financiado;
-taxa de 1% do valor de cada parcela. do ·financiamento para atender despesas de inspeção e
supervisão geral da Rnep.
c) destinação dos recursos:
apoiar o Programa de Modernização Administrativa do Estado de Minas Gerais;
d) condições de pagamento:
. -do principal: em 36 (trinta e seis) prestações mensais, após carência de 24 (vinte e quatro)
meses;
- dos juros: trimestralmente na carência e
mensalmente na amortização;
e) garantia: quotas do FPE.
O Parecer do Banco Central do Brasil - Dedip/Diare- 961250, anexo ao Ofício encaminhado ao
Senado Federa~ demonstra que, independente dessa operação de crédito pretendida, o Estado de Minas Gerais já se encontra com o limite de endividamento, definido no inciso 11 do art. 42 da Resolução
n' 69/95, extrapolado.
Todavia, a relevância do programa a ser financiado, aliado ao esforço que vem sendo empreendido pelo Estado de Minas Gerais, que certamente
num curto espaço de tempo conseguirá promover os
ajustes necessários ao equilíbrio de sua situação financeira, justificam que esta Casa dispense tratamento excepcional a esse pletto. Ou seja, a concessão de autorização ao Estado de Minas Gerais para
a contratação do financiamento pretendido representará, sem dúvida, importante impulso àquele esforço de .equacionamento das contas públicas que
vem sendo efetivado pelo Estado.
As demais condições e exigências estipuladas
pela Resolução n• 69/95 são plenamente atendidas
pelo Estado de Minas Gerais, conforme evidenciado
pelos documentos que acompanham o Oficio em
questão.
Somos, portanto, pela autorização pleiteada
pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do seguinte Projeto de Resolução:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 37, DE 1996
Autoriza o Estado de Minas Gerais à
contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, no valor !!e R$9.910.055,70.
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Estado de Minas Gerais autorizado a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetes - FINEP, no valor de R$9.910.055,70 (nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta e cinco reais e setenta
centavos).
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo serão destinados ao financiamento
do Programa de Modernização Administrativa do Estado de Minas Gerais.
Ar!. 2° A operação de crédito referida no artigo
anterior terá as seguintes condições financeiras:
a) valor pretendido: R$9.910.055,70 (nove milhões, novecentos e dez mil, cinqüenta e cinoo reais
e setenta centavos);
b) encargos:
- taxa de juros de longo prazo - TJLP, acrescida do spread de 6% a.a., como remuneração básica
do vaior financiado;
- taxa de 1% do valor de cada parcela do financiamento para atender despesas de inspeção e
supervisão geral da Rnep;
·
c) destinação dos recursos: apoiar o Programa
de Modernização Administrativa do EStado de Minas
Gerais;
d) condições de pagamento:
-do principal: em 36 (trinta e seis) prestações mensais, após carê1ncia de 24 (vinte e quatro)
meses;
- dos juros: trimestralmente na carência e
mensalmente na amortização;
e) garantia: quotas do FPE.
Ar!. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo máximo de duzentos e setenta dias,
contados da data de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra erri vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de abril de 1996. - Gilberto Miranda, Presidente - Júnia Marlse, Relatara
- Eduardo Suplicy - Carlos Bezerra - Ney Suassuna - Vilson Kleinübing - Lúdio Coelho - Bello
Parga - Lauro Campos - Ramez Tebet - Osmar
Dias - Joel de Hollanda -João Rocha - Roberto
Requião.
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PARECER 111• 207, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Resolução n• 12
de 1996, de autoria do Senador Leomar
Quintanilha, que "Acrescenta dispositivos à Resolução n• 5, de 1996, excluindo
dos limites de operações de crédito do
Estado do Tocantins a garantia prestada
no art.1 2 u.
Relator: Senador João Rocha
I - Relatório

É submetido à apreciação desta Comissão de
Assuntos Económicos o Projeto de Resolução do
Senado n• 12, de 1996, que Acrescenta dispositivo à
Resolução n• 5, de 1996, excluindo dos limites de
operações de crédito do Estado de Tocantins a garantia prestada no art. 1°.
.
O autor da proposição pretende resgatàr a capacidade endividamento do Estado de Tocantins,
excluindo dos limites de operações de crédito dessa
unidade da Federação a garantia prestada noo termos da Resolução n• 5, de 1996, justificando que tal
procedimento está resguardado pelo art. a• da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.
De fato, a Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, em seu art. a•, prevê que:
"Ar!. a• OS Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão pleitear ao Senado
Federal que as garantias prestadas ou a serem prestadas não sejam computadas para
efeito dos limites fixados no art. 4°, desde que:
1- a oi>eração de· crédito seja destinada ao financiamento de projetos de investimento ou ao refinanciamento da.dívida;
11 - a entidada garantida possua capacidade de honrar os compromissos assumidos. •
A operação de crédito de que trata a Résolução n• 5, de 1996, destina-se a financiar a execução
do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para
Desenvolvimento dos Cerrados- PRODECER- III Pilolo, a ser implantado no Município de Pedro Afonso, Estado do Tocantins. Por se tratar do financiamento de um projeto
de atto impacto no desenvolvimento de uma região
de alto potencial, essa opllração de crédito é passí- ·
vel de ser enquadrada nos termos do incisa. I do art.
a• da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.
Acrescenta o autor da proposição que o procedimento proposto já foi adotado por esta Casa quando da aprovação da Resolução n• 7, de 1996, que

~
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"Autoriza a União a conceder garantia

para operações de créd~o externo a serem
contratadas pela CESP - Companhia Energética de São Paulo, mediante lançamentos de
títulos no exterior, no valor máximo acumulado
equivalente a até US$710,000,000.00 (setecentos e dez milhões de dólares norte-americanos), destinados ao pagamento de dívidas garantides pelo Tesouro Nacional, e autoriza o
Estado de São Paulo a prestar contragarantia à
União para as mesmas oper;1ções de créd~o. •
sendo que no art. 2° ficou estabelecido que
•Art. 2° É o Estado de São Paulo autorizado, nos termos da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, a conceder contragarantia ao Tesouro Nacional para as operações de crédito de que trata o artigo anterior.
Parágrafo Único. A contragarantia de
que trata este artigo não será computada
para efeito dos limites das operações de crédito, de conformidade com o ar!. 8" da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.·
Desta forma, o intento do Projeto de Resolução
em análise encontra respaldo legal, pois é passível de
enquadramento do inciso I do art. a• da Resolução 69,
de 1995, do Senado Federal, e trata-se de procedimento já adotado em outros casos por esta Casa: ·
E o Relatório.
~
11- Voto do Relator
Diante do exposto, somos de parecer favorável
ao Projeto de Resolução n• 12, de 1996, uma vez
que o mesmo atende aos preceitos legais pertinentes à matéria e representa procedimento já adotado
pelo Senado Federal.
Sala das Comissões, 17 de abril de 1996. Gilberto Miranda, Presidente - João Rocha, Relator - Vilson Kleinübing - Joel de Holanda - carIas Bezerra - Lúdio Coelho - Júnia Marise - Jonas Pinheiro - Bello Parga - Laura Campos Eduardo Suplicy - Roberto Requião - Esperidião
Amin- Ney Suassuna- Ramez Tebet
PARECER N• 208, DE 1996
Da Comissão de Fiscalização e. Controle sobre a Proposta de Fiscalização e
Controle n• 1, de 1993, que requer seja
constituída Comissão Parlamentar de Inquérito para levantar os números reais
das contas públicas de 1993 e dos cinco
exercícios imediatamente anteriores.
Relator: Senador Josaphat Marinho
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Relatório
1. O presente processo consubstancia requerimento, fundado nos termos do art. 58, § 3°, da
Constituição, e 145, § 1°, do Regimento Interno, de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta
de 11 membros titulares e 7 suplentes, para, no prazo de 180 dias, levantar os reais números das contas públicas de 1993 e nos últimos cinC:o exercícios,
em face do desencontro dos números apresentados
pelo Ministério da Fazenda, governos estaduais e
empresas estatais (fi. 1).
2. Além de invocar o divulgado pela imprensa,
o requerimento desenvolve ampla fundamentação,
referindo o clamor nacional da sociedade indignada
com a distribuição injusta de verbas pela tecnocracia
·míope e descomprometida com as necessidades básicas da população (fls. 1-2). Observa que se verifica, em todos os níveis d!! governo, a inexistência ~de
planos, programas e projetas elaborados a partir de
diagnóSticos obtidos de coletas sérias de dados e in·
formações, sem a distorÇão da réalidade e manipulação dos resuttados (fls. 2). Justifica ainda o pedido
pelo descaso. do Poder Legislativo federal, que não
exerce adequadamente slia função fiscalizadora (tis.
2). Salienta Ser grave o desconhecimento geral do
perfil das receitas públicas e de como o Executivo
chega às cifras que submete às suas Casas legislativas (fi. 2). Desdobra argumentos nesse sentido, e
realça que quanto à receita Cabe aindà lembrar que
inúmeras autoridades têm vindo a púbiÍco denunciar
que o índice de sonegação de tributos federais excede 50% (fls. 3).
Diante desse quadro, ~ acrescenta - o assalariado brasileiro devidamente registrado vê-se vítima
de um sistema desmantelado de arrecadação, que
apela para o imposto retido pela fonte pagadora e
para o imposto pago através da autodeclaração para
cobrir insuficiências de caixa do Tesouro (fls. 4).
Para demonstrar a magnitude do serviço da dívida
interna, oferece tabela relativa aos úttimos cinco
exercícios (fs. ~ 5), frisa o· problema concernente ao
repasse de verbas para equcação, citani:lo o art. 21.2
da Constituição (11. 5), assim como o pertinente ao
Ministério da Saúde (fl. 5). Àlude à fixação de montantes de recursos para atendimento dos serviços
públicos federais, em geral (fi. 7). Critica os cortes
brutais, pelos·t'orrnuladores da política económica,
nas áreas consideradas por eles não-prioritárias
(fi. 8), e menciona, exibindo tabela, a situação de
fundos de existência questionável, em face do art.
36 do Ato da.S Disposições Transitórias da Constituição (fls. 8-9). Discute operações do Banco Cen-

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00280

trai, inclusive relativas à amortização da divida no
orçamento (fi. 11 ).
Finalmente, nota que há muito deveria ter sido
objeto de análise e avaliação o ·conjUnto dessas situações, caso o sistema de controle integrado estabelecido no art. 7 4 da Constituição Federal estivesse
em operação (ft. 12). Aponta a divergência dos números apresentados pelo Ministério da Fazenda e o
governo do Estado de São Paulo, em relação à divida estadual (fi. 13), aponta a responsaoilidade do
Congresso Nacional em face desses fatos, confiando na instalação da CPI das contas públicas (11. 13).
3. A esse requerimento, apresentado com 64
assinaturas (!Is. 15 e 16), o primeiro signatário, Senador Ney Maranhão, fez juntar discurso sob o titulo
- O porquê da CPI das Contas Públicas (11. 17), em
que desdobra outros argumentos e formula questões
integradas no pedido fundamental(fls. 17-24).
4. Em seguida, consta do processo, sem data
nem assinatura, a seguinte declaração:
·A Presidência recebeu Oficio de 19 de
agosto último, do nobre Senador Ney Maranhão, encaminhando requerimento assinado
por 64 Senhores Senadores, visando à
constituição de comissão de iriquértto sobre
contas públicas, no exercício de 1993.
Por tratar-se-' de assunto· incluído nas
competências da Comissão de Rscalização
e Controle, criada pela ResoluÇão n• 46, de ·
1993, nos tenmos do art 2°, allneas h, I e J,
a Presidência encaminha a matéria a essa
Comissão, como· proposta de fiscalização e
controle, segundo o disposto no art. 3°, I, da
mesma Resolução.·.
De uma folha de tramitação, anotada por funcionário, ressalta que foi anexada tala da Presidência sobre a proposição proferida em 14-3-93.
. Em verdade, no Diário do Congresso Nacional (Seção 11), de 15 de setembro de 1993 (p. 8656)
- que acompanha este parecer - está publicada,
com o requerimentO,:' a fala do Presidente, que era,
em substituição régular, o nobre Senador Chagas
Rodrigues.
Não há notícia de ter sido a matéria, ou a tala;
submetida ao Plenário (OC, pgs. 8656 e 8661 ).
É o relatório, com o esclarecimento de que o processo só me foi distribuído em 15 de março de 1995.
Apreciação

..

5. Sem dúvida, o objeto do requerimento compreende matérias envolvidas na competência desta
Comissão de Fiscalização e Controle, segundo a
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Resolução n°46, de 1993, notadamente nas alíneas
h, i e f do ar!. 2°, mencionadas no despacho do Presidente do Senado.
Cremos, também, que se deve conter a criação
de comissões parlamentares de inquérito, sempre
que a investigação reclamada puder ser cumprida
por uma Comissão penmanente. Assim as comissões permanentes serão prestigiadas e se evitará a
multiplicação de órgãos especiais, cuja atividade
perturba, não raro, o funcionamento regular daquelas comissões, pelo deslocamento de parlamentares, quando não atinge a ação regular do Senado e
da Câmara, pelo clima emocional que se cria nas
apurações.
6. No caso, porém, cabe ver que o requerimento pedindo a instauração de Comissão Par1amentar
de Inquérito foi apresentado com justificação e número suficiente de assinaturas, tanto que a Mesa o
recebeu, sem reparo nesse sentido.
O douto Presidente apenas lhe deu a caracterização de "proposta de fiscalização e controle", por
entender que se encerrava a matéria na competência desta Comissão.
7. Mas, o § 3" do art 58 da Constituição, em
que se arrimou apedido, declãra que
•As comissões parlamentares de inquérito, que teião poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, seião criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para
a"apuração de fato detenminado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ·ao Ministério Público, para '
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. •
Como se vê; nos· tenmos da Constituição, as
comissões panamentares de inquérito seião criadas
mediante requerimeri!O.de um terço da Câmara óu
do Senado, para apuração de fato determinado e
por prazo certo. Satisfeitas essas exigências, a comissão se cria automaticamente, tanto que o requerimento não é submetido a votação.
8. Reforça a lógica desse raciocínio o disposto no
Regimento Interno do Senado. Consoante o art. 145,
•a criação de· comissão parlamentar de
inquérito será fetta mediante requerimento de
um terço dos membros do Senado Federal. •
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Depois de estipular, no § 1•, os requisitos do
requerimento - o lato a ser apurado, o número de
membros, o prazo de duração da comissão e o limite
das despesas a serem realizadas - o Regimento preceitua, imperativamente, no § 2" do mesmo art. 145:
"Recebido o requerimento, o Presidente
ordenará que seja numerado e publicado. •
9. A Constituição e o Regimento, portanto, isoladamente e conjugados, não autorizam o Presidente da Casa, além do exame dos requisitos do pedido, senão a ordenar que seja numerado e publicado,
com as conseqüências naturais à tramdação regular
da proposição.
No exame da Carta de 1967, mas diante de
disposição assemelhada, Pontes de Miranda observou que se houve o requerimento com a assinatura
de um terço, ou mais, dos membros da câmara, ou,
se a comissão de inquérito é mista, das duas câmaras, e o plenário, apreciando-o em sua leitura, o confirma, há o dever de criar a comissão de inquérito,
porque o art. 37 foi explícito em estatuir que se há
de criar (verbo criarão) desde que o requeira o terço
o mais dos membros da câmara, ou das câmaras
(Coms. à Const. de 1967, com a Em. n• 1, de 1969,
2• ed., Edit. Rev. dos Tribs., T. III, p. 65). Sob a atual
Constituição, no mesmo estilo, o texto declara que
as comissões parlamentares de inquérito serão criadas mediante requerimento de um terço do Senado
ou da Câmara, para apuração de lato determinado e
por prazo certo. Justo conforme o requerimento examinado.
1O. Determinar que a comissão parlamentar de
inquérito configurada se transforme em proposta de
fiscalização e controle é providência que ultrapassa
os limites previstos na Constituição e no Regimento
Interno,, porque restritiva do alcance da pretensão
formulada. Afigura-se tanto menos inadmissível a
mudança porque a Constituição confere às comissões parlamentares de inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, § 3"),
ao passo que não os têm as comissões permanentes. Se são amplos os poderes desta Comissão de
Fiscalização e Controle, não se revestem da dimensão de poderes de investigação judicial, como o indica o art. 2• da Resolução que a criou, nem este instrumento legislativo secundário teria força normativa
para atribuí-los a quem a Constituição não os deferiu.
11. Note-se que a Resolução, ao explicitar poderes especiais da Comissão, para cumprimento de
suas atividades, se restringiu à permissão de solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências
ou informações previstas no art. 71, IV e VI, da
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Constituição Federal ,(parágrafo único do. art. 32 ) isto é, os atos relativos a inspeções e auditorias de
natureza contábil, inclusive sobre recursos repassados pela União a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município.
12. Prudentemente, ainda, a Resolução permite que as comissões permanentes e temporárias, incluídas as comissões parlamentares de inquérito,
poderão solicitar à Comissão de Fiscalização e Controle a cooperação adequada ao exercício de suas
atividades (§ 2• do art. 2°) - o que, sobre assegurar
ação conjunta, revela que objetivos assemelhados
não devem anular a identidade dos órgãos criadoscomo se apura no caso.
13. Nestas condições, a entrega à Mesa do requerimento, com os requisitos principais atendidos,
equivaleu à criação da comissão parlamentar de inquérito, assim obstada a competência desta Comissão de Fiscalização e Controle, que apenas poderá
colaborar na investigação, se solicitada
'
Aceitar a competência, nas circunstâncias expostas, abriria oportunidade a argüição de procedimento ilegítimo, tanto mais inconveniente porque se
trata de processo que poderá envolver múltiplos interesses contrapostos.
14. Pouco importa a inexistência de manifestação do Plenário sobre a fala ou decisão do Presidente. Primeiro, porque não foi provocada Segundo,
porque não havia mesmo o que discutir, em lace das
normas constitucionais e regimentais, já citadas.
Terceiro, porque nenhum pronunciamento seria váüdo
contrariamente à Constituição e ao Regimento Interno.

Voto
15. Em presença das razões enunciadas, o
voto é no sentido da incompetência desta Comissão
para proceder à investigação proposta, que cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito legalmente criada.
Conseqüentemente, o processo deve retomar
ao Presidente do Senado, a quem cabe o encaminhamento devido, inclusive ouvir, se lhe parecer próprio, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, bem corno determinar a fixação do valor presumido das despesas a serem realizadas (RI, art. 145,
§ 1•), ou decidir, em prejudicial, sobre a viabilidade
do requerimento, por ser da legislatura anterior.
Salvo melhor juízo.
A Comissão de Fiscalização e Controle declara-se incompetente para proceder à investigação
proposta neste processo, que cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito criada, e assim faz retomar a
matéria à presidência do Senado, nos tennos do
voto do Relator.
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Sala das Comissões, 11 de abril de 1995. Antônio Carlos Valadares, Presidente, em exercício - Josaphat Marinho, Relator - Eduardo Supll·
cy - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Jader
Barbalho - Humberto Lucena - José Alves Coutinho Jorge - Carlos Patrocínio - Sérgio Machado- Valmir Campelo.
PARECER N• 209, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o tumo suplementar, do Projeto de Lei
do Senado n• 348, de 1991 , que dá nova redação ao
art. 9• do Decreto-Lei n• 3, de 27 de janeiro de 1966,
que disciplina as relações jurídicas do pessoal que
integra o sistema de atividades portuárias.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de abril de
1996. - Oclacir Soares, Presidente - Ney Suassuna,
Relator- Ernandes Amorim - Eduardo SUpllcy.
ANEXO AO PARECER N• 209, DE 1996

Dá nova redação ao art. 9" do Decreto-

Lei.,. 3, de 27 de janeiro de 1966, que disci-

plina as relações jurídicas do pessoal que
integra o sistema de ativiclades portuárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 9" do Decreto-Lei no 3, de 27 de janeiro de 1966 passa a vigorar com a seguinte redação:
• Art. 9° É o Poder Executivo autorizado a subordinar a Polícia Portuária, como
força de policiamento, ao Departamento de
Polícia Federal.
·
Parágrafo único. O quadro da Polícia
Portuária terá seus cargos de provimento
efetivo preenchidos de acordo com o que
dispõe o art 37 da Constituição Federal. •
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na da~ de sua
publicação.
Art. 3° Revogil.m-se as disposições em contrário.
PARECER N° 21 O, DE 1996
Da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Diversos n• 33, de 1996, referente à representação em desfavor ao
Banco do l;lrasil movido pela empresa
Acumuladores Rodrigues Ltda., sob denúncias de irregularidades na gestão do
Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste- FCO.
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Relator: Senador Flaviano Melo
Mediante carta dirigida ao Exm• Sr. Senador
José Samey, a empresa Acumuladores Rodrigues
Ltda. apresenta representação contra o Banco do
Brasil, originando Processo n• 16.365/95-0, que, encaminhado a esta Comissão, foi-me distribuído por
seu Presidente para relatar.
A representação alega a ocorrência de irregularidades por parte do Banco do Brasil na gestão do
Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, mas as informações recolhidas mostram
que se trata de pendenga existente entre o Banco
do Brasil e aquela empresa, a respeito da obtenção,
garantias e o não-pagamento de empréstimo contratado junto ao Banco. A interessada, em resumo, alega o seguinte:
a) o Banco desmembrou sua proposta de financiamento em edificações e equipamentos e não
concedeu .os valores solicitados;
b) fraudou as cédulas hipotecárias de garantia
dos emprêstimos, que haVia firmado, com o fito de
prejudicá-la.
Ouvido a respeito, o Banco do Brasil forneceu
as seguintes informações:
"Com o propósito de subsidiar o exame
da Comissão de Fiscalização e Controle do
Senado Federal, na análise dos ·fatos narrados na denúncia apresentada pela empresa
· Acumuladores Rodrigues Ltda., vimos tecer
as considerações abaixo, extraídas, em resenha. das informações prestadas pela Superintendência do Mato Grosso do Sul. Não
obstante as reservas impostas pelo sigilo
bancário.
Desde logo, registre-se que a insubmissão do mau pagador, devedor inadimplente, não tem procedência Com efeito, os
recursos oriundos do FCO - Fundo Constitucional de Rnanciarnento do Centro-Oeste
estão sendo criteriosa e eficazmente admi. nistrados.
Aliás, sublinhe-se o extremo zelo e cuidado que o Banco do Brasil vem tendo com
a administração desses recursos. Os excelentes resultados alcançados pelo Programa
(documentos anexos), revelam a dedicação
desta instituição no trato da coisa pública.
Ao contrário do afirmado pelo devedor,
as propostas datadas de 15-4-91 foram
apresentadas, à agência, já desmembradas.
A primeira previa a implantação de uma unidade industrial com área de 350,80m2, des-
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tinada à produção de baterias. Aproximadamente 20% (vinte por cento} do valor orçado no
projeto seria custeado cem recursos próprios.
Frise-se que. o valor efetivamente financiado com recursos do FCO, foi superior
ao solicitado pelo proponente.
A segunda proposta destinava-se à
aquisição de máquinas e equipamentos industriais, a 5er, em parte, financiada com recursos
do Rnan\e. Da~ mesma forma, o valor financiado também foi maior do que o requerido.
De notar que, em ambos os casos, o
montante financiado foi superior ao efetivamente solicitado pela cliente. Isso porque,
no pedido, não foi observado o limite de financiamento admitido pelas linhas de crédito, conforme. o porte da empresa (pequeno
porte). A concessão dos créditos nessas
condições veio favorecer os empreendedores, pois a redução do aperte de recursos
próprios para investimentos, em tese, teria
reforçado seu capital de giro.
Mais tarde, contrariando as próprias
declarações no que tange à disponibilidade
de recursos próprios, o denunciante apresentou, em 9-10-91, proposta para reforço
do capital de giro. No entanto, conforme previsto nas· instruções, foi-lhe deferido 30%
(trinta por cento} do valor já financiado pelo·
FCO, e não o valor pedido pelo mutuário.
Ressalte-se aí o cuidado do Banco no deferimento do crédito com recursos dessa fonte.
Em face de reclamações trabalhistas
promovidas em desfavor da empresa devedora, foi aprazado o leilão dos bens vinculados à operação para 20-4-94 (a data de 204-92, informada pela denunciante está errada}. Atento ao fato, o Banco insurgiu-se
através da .ação de embargos de terceiro,
julgada improcedente em 1• grau, mas com
êxito no final, em face do acolhimento do recurso de apelação pelo Tribunal Estadual, o
que resuttou na preservação do património
garantidor da operação.
Promovidas as respectivas ações judiciais de cobrança, após alguns percalços judiciais, chegou-se a um acordo entre as partes no sentido de aceitar-se a assunção de
dívida pela empresa Baterias Mega Sfar. O
Banco, sempre com fulcro nos normativos
legais, concedeu substancial redução dos
encargos devidos mostrando sempre a sua

00283

disposição de favorecer aos empresanos
enquadrados nos aludidos programas.
Quanto à troca do grau das hipotecas,
nenhum prejuízo causou à devedora, porquanto o Banco é credor hipotecário em 1•,
2• e 32 graus. O que aconteceu foi uma inversão na apresentação das cédulas ao Registro de Imóveis, de sorte a provocar um
equívoco, involuntário, que levou a uma irregularidade, já corrigida.
Ademais, inexistiu intenção deliberada
de causar prejufzo ao mutuário. Tampouco
a falha implicou em dano a qualquer pessoa, tendo em vista que a mera irregularidade, já sanada, mas principalmente porque o próprio Banco é credor em ambos
os graus equivocadamente invertidos. Donde se aplica a máxima - não há nulidade
sem prejuízo.
. O Banco sempre atendeu as expectativas creditrcias do insubmisso qevedor,
que de certa forma foi privilegiado na
concessão do crédito, bem como na composição do débito. Assim, desarrazoada a
denúncia apresentada, cuja principal implicação será a de tomar o escasso tempo
dos Sr. Senadores, com questão irrelevante.•
Em relação à gestão do Fundo Constitucional
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o Banco do
Brasil encaminhou cópia do Relatório de Aplicação
dos Recursos - 1994, onde se notam o zelo e o critério com que o Banco vem aplicando os recursos do
Fundo, cujo montante atingiu a R$152.912.481 ,00, naquele exercício.
Segundo, ainda, informações prestadas por
técnicos do Banco do Brasil, o caso em tela encontra-se na Procuradoria Geral da República,
para os fins de proposição das ações judiciais Cabíveis.
Em conclusão, entendemos que não resta a
esta Comissão qualquer apreciação quanto ao mérito da denúncia de Acumuladores Rodrigues
Ltda., pelo que opino pelo arquivamento do processo.
Sala das Comissões, 28 de março de 1996.Edson Lobão, Presidente - Flaviano Melo, Relator- José Alves - Ramez Tebet - Coutinho Jorge- Antônio Carlos Valadares- Gilberto Miranda - Carlos Patrocínio - João Rocha - Carlos
Wilson.
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PARECER N• 211, DE 1996
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre Diversos n• 103, de 1995 (n•
89/95, na origem), em que se "solicita sejam tomadas as providências necessárias, junto ao Tribunal de Contas da
União, no sentido de aprofundar e atualizar a auditoria realizada no Fundo Social
de Emergência- FSE, em 1994".
Relator: Senador Humberto Lucena
I - Relatório
Este processo iniciou-se com a denúncia e o
pedido de providências punitivas do Deputado Augusto Carvalho - formalizada mediante os Ofícios
n•s 89/95 e 90/95, de 29 e 30-8-95 - no tocante a
desvio de recursos do Fundo Social de Emergência
para fins estranhos aos estipulados no art. 71 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional de Revisão n• 1,
de 1994 (fls. 1 a 6 e 95 a 100).
O ilustre Parlamentar fez juntar os seguintes
documentos apoiando sua denúncia:
a) Emenda Aglutinativa n• 1 ao Texto do Parecer n• 24, de 9-2-94, do Relator Nelson Jobim na revisão da Constituição Federal (fls. 14 e 15);
b) Relatório de 6·12-94 do Analista de Finanças e Controle Externo Carlos Henrique Feijó Braga,
do TCU (fls. 16 a 19);
c) Aviso n• 36-SGS-TCU, de 1D-2·95, do Presidente Marcos Vinícius Vilaça ao Deputado Sérgio
Arouca, com a Decisão n• 41/95-TCU.Pienário, proferida em S-2-95 no Processo n• TC{)13.932/94-2
(denúncia daquele Congressista), e no apensado
Processo n• TC-016.319/94-0 (com solicitação do
Congressista), e no apensado Processo n• TC·
016.319/94-0, com solicitação da C'-omissão de Assuntos Sociais do Senado, de relação de aplicações
do FSE, mais o relatório e voto do Ministro-Relator
Olavo Drummond (fls, 7 a 13);
d) Demonstração do Fluxo de Caixa, em 31-395, do Ministério da saúde, evidenciando não ter recebido qualquer receita do FSE (fi. 24);
e) Ofício n• 19, de 7-4-95, do Presidente da
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara
dos Deputados, Deputado Firmo de Castro, solicttando
ao Ministro do Planejamento José Serra justificativas e
pareceres jurídicos quanto ao uso do FSE em desa·
corda com a Emenda Constitucional n• 1 (fl. 58);
f) Resposta do Ministro José Serra ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofi·
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cio n• 381, de 30.5-95,' e Memorando o• 6/CGNOR,
de 12-5-95, da Secretaria de Orçamento Federal (fls.
59 a 61);
g) Denúncia do Deputado Augusto Carvalho ao
Subprocurador-Géral da República Álvaro Augusto
Ribeiro Costa, mediante o Ofício n• 45/95, de 10-495 (fls. 22 e 23);
h) Ofícios-n•s 671 e 775, de 1O e 26-4-95, do
Procurador-Geral, Aristides Junqueira Alvarenga, ao
Ministro da Fazenda, Pedro Sampaio Malan, solicitando informações a respeito da denúncia do Deputado Augusto carvalho (fls. 20 e 21 );
i) Resposta, ao Procurador-Geral, dos Ministros Pedro Malan e José Serra, em Fax n• 61, sem
data legível (!Is. 62 e 63);
j) Estudo de 15-5-95, do Assessor Hamilton
Nobre Rabelo, da Assessoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, a pedido do Deputado Augusto carvalho, sobre a _legalidade e a constitucionalidade da utilização, eni 1995,
do Fundo Social de Emergência (fls. 38 a 41 );
k) Usta de dezenas de empenhos de janeiro a
agosto de 1995, referentes a despesas indicando
como fonte de recursos a de Código 199-Fundo Social de Emergência e denunciadas como violadoras
do art. 71 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (fls. 25 a 37, 42 a 50 e 65 a 93);
I) Informação, de 28-8-95, da Execução do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (empenhos e
crédito) e da Arrecadação Realizada pelo Tesouro
Nacional por fonte de recursos (fi. 64);
· m) Reportagens jornalísticas sobre os gastos
denunciados como irregulares à conta do Fundo So·
cial de Emergência (fls. 51 a 57).
O art. 71 do _Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Revisional n• 1, de 1994, determina que- os recursos do
Fundo Social de Emergência sejam • ...aplicados no
custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários e auxmos assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação
de passivo previdenciário, e outros programas de relevante interesse económico e sociat•.
Ao explicitar •e outros programas de relevante
interesse económico e social", essa emenda à Constituição exigiU que também as demais aplicações especificadas encerrassem •relevante interesse económico e social", além de explicitar as espécies de
despesas daquelas aplicações (fls. 1 e 14).
As amostras de empenhos juntados ao processo revelam que recursos do Fundo Social de Emergência foram usados pelo Governo Federal, de ja-

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

neiro a agosto de 1995, para gastos de diversas espécies, acerca de cuja relevância económica e social é indispensável um exame mais detido por parte
do órgão de controle externo, em nome de uma gestão parcimoniosa.
Informa o relatório inicial de controle externo
(!Is. 16/17) que foi verificada a existência de despesas à conta do FSE, nos rriéses de janeiro e fevereiro de 1994, quando esse Fundo ainda não havia
sido criado. Há indícios, pois, de que certas despesas foram autorizadas ou admitidas pela Secretaria
de Orçamento e Rnanças e pela Secretaria do Tesouro Nacional sem a exala observância do disposto
nos arts. 17, I, e 62, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1994 (vedação de despesa sem a respectiva fonte de recursos e a unidade executora; vedação de despesa sem cobertura orçamentária).
Segundo o mesmo relatório, das despesas imputadas ao Fundo Social de Emergência no primeiro
semestre de 1995, 48,3% correspondiam a despesas de compatibilidade duvidosa e mais 2,1% se enquadravam em despesas de classificação discutível,
indicando a existência de um claro desvio entre as
destinações previstas na Emenda Constitucional n•
1 e aquela que efetivamente foi .dada aos mesmos
recursos (!Is. 18 e 19). Também a Assessoria de Orçamer]to da Câmara dos Deputados (11. 41) chegou
à óbvia conclusão - em tese - de ser inconstitucional a utilização dos recursos do Fundo Social de
Emergência em ações evidentemente não enquadráveis como de relevante interesse económico ou social.
li-Voto
Dadas as dúvidas persistentes acerca da gestão do Fundo Social de Emergência, por parte do
Poder Executivo, no que diz respeito às específicas
relevância e urgência soeiais, entendo dever-se
aprofundar, pormenorizada e analiticamente, a auditoria deste Fundo, ·antes de qualquer providência
que impute responsabilidade aos gestores. Uma
simples recomendação do TCU, para que não sejam
atribuídas despesas a programas orçamentários ou
fundos existentes ou insuficientemente dotados, a
exemplo do ocorrido no perfodo de janeiro e fevereiro do ano em curso, com relação à fonte 199 (Fundo
Social de Emergência) (fi. 8), é começo, mas apenas
um começo.
Voto, pois, que se determine ao Tribunal de
Contas da União auditoria completa da gestão do
Fundo Social de Emergência, com levantamento e
análise de todas as despesas a ele imputadas, nos
exercícios de 1994 e de 1995.
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Sala das Comissões; 28 de março de 1996. Edison Lobão, Presidente - Humberto Luc•ma,
Relator - Carlos Patrocínio - José Alves - Ramez
Tebet- Coutinho Jorge - Antônio Carlos Valadares -. Carlos Wilson - Gilberto Miranda - João
Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Parecer n• 200, de 1996, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, referente ao
Requerimento n• 236, de 1996, do Senador Gilvam
Borges, solicitando seja encaminhado ao Governo
da República da Bolívia voto de louvor à Universidad
dei Valle - UNIVALLE. A matéria será incluída em
Ordem do Dia na sessão deliberativa ordinária de
amanhã, dia 23, nos termos do art. 222, § 2°, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 371, DE 1996
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1995.
Justificação
O projeto em pauta foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 11 de
maio de 1995, tendo sido distribuído ao Senador
José lgnácio apenas em 24 de agosto. Tendo em
vista que o artigo 118 do Regimento Interno do Senado Federal estipula o prazo de vinte dias para a
Comissão de Constituição e Justiça examinar as
proposições legislativas, excetuadas as emendas e
os casos extraordinários previstos no Regimento, é
facultado, ouvido o Plenário, a sua inclusão na Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1996. - Senador José Eduardo Outra, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O re·querimento lido será inclufdo em Ordem do Dia
. oportunamente, após a manifestação. do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em obediência ao disposto no parágrafo único, art. 255, do Regimento Interno do Senado Federal.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
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De acOrdo com as indicações das lideranças. e

OF/GABn N° 272
Brasma, 19 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Nestor Duarte passa a iniegrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga existente.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de apreço e consideração. - Deputado Michel
Temer, Uder do Bloco PMDBIPSDIPSL..IPSCIPMN.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Será
feita a indicação solicitada.
Sobre a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o· seguinte:

nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
PMDB

Brasflia, 18 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência, conforme dispõe o art. 91, § 2 2 , do Regimento
Interno, que a Comissão de Relações Extef.Jres e
Defesa Nacional aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que altera o Decreto-Lei n• 205, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização, funcionamento e extinção de aeroclubes e dá outras
providências, na reunião do dia 18 de abril corrente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de estima e apreço. - Senador Antonio
Carlos Magalhães, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O offcio
lido vai à publicação.
Com referência ao expediente que acaba de
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que
nos termos do art. 91, §§ 32 a 5° do Regimento Interno do Senado Federal, abrir-se-á prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso por um décimo da composição da Casa para que o Projeto de
Lei do Senado n• 286195 seja apreciado pelo Plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 1.409, de 17 de abril de 1996, que 'autoriza
a redução· do percentual de adição de álcool anidro
combustfvel à gasolina, de que trata o art. 92 da Lei
n• 8.723, de 28 de outubro de 1993, e dá outras providências'.

Ney Suassuna
Flaviano Melo

Renan Calheiros
Fernando Bezerra
PFL
Francelino Pereira
José Agripino

João Rocha
José Alves
PSDB

Teotonio Vilela R lho

Geraldo Melo
PPS
Roberto Freire
PPB
Epitacio Cafeteira

OF. 11196-CRE

Suplentes

Titulares

LevyDias

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Aroldo Cedraz
José Carlos Vieira
Mussa Demes
Magno Bal::elar
Bloco (PMDBIPSDIPSUP$CIPMN)
Emerson O lavo Pires
1. Rival do Maca ri
Bloco (PPBIPL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Antônio Aureliano
Mário Negromonte
PCdoB
Inácio Arruda
Haroldo Lima
PPS
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-4-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-4-96- instalação da Comissão Mista
Até 23-4-96 - prazo para recebimento de
emendas epara a Comissão Mista emitir o parecer
sobre aadmissibilidade
Até 2-5-96 - prazo final da Comissão MistaAté
17-5-96- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Projetes de Lei da Câmara n• 81, de 1994 (N• 3.434/92.
na Casa de origem), n• 36, de 1995 (n• 2.734/92, na
Casa de origem), n• 44, de 1995 '(n• 3.051/89, na
Casa de origem), n• 85, de 1995 (n• 3.523193, na
Casa de origem), n• 132, de 1995 (n• 4.219/93, na
Casa de origem), n• 133, de 1995 (n2 3.956/93, na
Casa de origem), cujos pareceres foram lidos ante-
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rtormente, ficarão sobre a Mesa durante cinco dias
úteis a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o
art. 42 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) -O Projeto de Resolução n2 12, de 1996, de autoria do Senador Leomar Quintanilha, e o Projeto de Resolução n•
37, de 1996, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a Mesa durante cinco dias úteis
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
11, d e f, respectivamente, do Regimento Interno,
combinado com o art. 42 da Resolução n• 37, de
1995, do Senado Federal.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ramez Tebet.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 372, DE 1996
Senhor Presidente,
Pelo falecimento do Deputado Federal Ubaldo
Corrêa requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famma e ao
Estado do Pará;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 22 de abril de 1996. - Coutinho Jorge -Júlio Campos..
O SR. PRESIDENTE (Jlilio Campos) - Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que desejarem.
Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge, autor do requerimento.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA: Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, é com grande consternação que comunico a esta Casá o falecimento do Deputado Federal
do Pará, Ubaldo Corrêa
Vítima de um ataque cardíaco fulminante aos
67 anos, deixa esposa, Eunice de Lalor lmbiriba
Corrêa, e seis filhos, Maria de Nazaré, Maura, Ana
Maria, Maria Elisa, Maria Andréa e Rui, sendo este
liltimo Prefetto da cidade de Santarém, segunda
maior cidade do Estado do Pará, localizada no Baixo
Amazonas, onde o saudoso .Ubaldo Corrêa exercia
inconteste liderança política, tendo sido prefetto de
1959 a 1963. Dali alavancou dois mandatos de Deputado Estadual e também, por duas vezes, o de
Deputado Federal.
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Sempre ligado aos problemas que afligem a
Região Amazónica, Ubaldo Corrêa foi Presidente do
BASA (Banco da Amazônia), Membro do Conselho
Deliberativo da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e do Conselho Deliberativo
da Sutrama (Superintendência de Desenvolvimento
da Zona Franca de Manaus). Também publicou várias obras, entre as quais: 'Falando pela Amazônia',
'Contribuição ao nosso Desenvolvimento Económico', 'Região Amazõnica e suas potencialidades',
'Relatório sobre invasões de reservas indígenas e
avaliação do sistema de medidas desenvolvidas, no
sentido de resguardar a fixação de grupos indígenas
nos respectivos hábitats.
Atual Vice-Lfder do PMDB na Câmara dos Deputados, desenvolvia intenso trabalho de articulação
política nos bastidores do Congresso Nacional, sempre voHado às questões sociais e de desenvolvimento do norte do Pafs, da Amazônia e, particularmente,
da ~Ja, região do Baixo Amazonas.
·•
Desenvolveu importantes trabalhos para o Poder Legislativo Brasileiro, destacando-se na Câmara ·
dos Deputados como Primeiro Vice-Presidente de
1971.173 e no trabalho da Comissão de Redação de
Leis (1962163); Comissão de Agricultura (1964/65);
Comissão de Transportes, Comunicações, Terras e
Obras Públicas (1965/66); Comissão da Amazônia
{1975); Comissão de Transportes (1975); Comissão
de Minas e Energia (1975); Presidente da ARENA
(1977); CPI da Invasão de Reservas Indígenas e
sua Fixação no$ Respectivos Hábttats (1978); Colégio de Líderes (1978); Comissão de Ciência. Tecnologia, Comunicação e Informática (1995/96); Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
(1995/96); Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle (1996).
Formado em Engenharia Civil, desde 1954,
seus conhecimentos foram de vital importância no
desenvolvimento rodoviário e ferroviário da Região
Amazõnica, deixando sempre sua marca registrada
nos debates e nas ações abordando esse tema.
Dinâmico e empreendedor, Ubaldo Corrêa também destacou-se nas suas atividades empresariais.
Era ele quem dirigia com competência a Rádio e TV
Santarém, esta última repetidora do Sistema Bandeirantes.
Dedicou os últimos dias de sua vida à questão
que o mundo inteiro acompanha, que foi a chacina
de Éldorado dos Carajás, em que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sein-Terra foram
brutalmente assassinados pela Polícia Militar do Estado do Pará.
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O Sr. Ramez Tebet - COncede-me V. Ex" um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Ramez Tebet - V. Ex" apresenta um requerimento e registra nos Anais da Casa o falecimento do Deputado Federal Ubaldo Corrêa, que,
mesmo pertencendo ao Estado do Pará, dettou raízes também em outras Unidades da Federação, .
principalmente quando ocupou a Presidência do
Banco·da Amazônia. Os Estados do Mato Grosso e
do Mato Grosso do Sul - portanto, o Mato Grosso do
coração, o Mato Grosso por inteiro - receberam o incentivo e a dedicação do homem público que a Nação brasileira, e particularmente o Estado do Pará,
acaba de perder. Por isso, gostaria que V. Ex" incorporasse a seu pronunciamento os votos de profundo
pesar da Bancada sul-matogrossense no Senado da
República, porque· realmente o Estado do Mato
Grosso do Sul deveu muno àquele que hoje prematuramente deixa este mundo dos homens. Muito obrigado.
O SR. COUTINHO JORGE - Senador Ramez
Tebet, recolho suas considerações a respetto desse
grande homem público como parte importante do
nosso pronunciamento nesta tarde.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sen.adores, perde a
Amazônia e o Pará um grande homem público, que
honrou as tradições da gente que construiu e desenvolveu Santarém e, particularmente, a grande região
do Baixo-Amazonas no Pará.
Por este motivo é que estamos encaminhando
esse requerimento e, dessa forma, o Senado da República lamenta a partida prematura desse companheiro que honrou por muito tempo o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse é o
sentido do nosso requerimento.
O SR. ADEM IR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar a votação. Sel)1 revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - COncedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
em meu nome, em nome da Bancada do PSB e em
nome do povo do Pará, especialmente do oeste do
Pará, quero lamentar profundamente o falecimento.
do Deputado Ubaldo Corrêa....
O Deputado Ubaldo Corrêa foi eleito recente- ·
mente, depois de um longo período sem participa-·
ção política. Era uma pessoa extremamente integra-
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da à união da bancada parlamentar da Amazônia no
que se relere ao esforço que todos nós, especialmente os parlamentares do Estado do Pará, fizemos
para melhorar o Orçamento federal em relação a investimentos no nosso Estado.
O Baixo Amazonas, o oeste do Pará, trouxe
três Deputados Federais ao Congresso Nacional:
Ubaldo Corrêa, Benedito Bicudo e Hilário Coimbra.
Essa região tão importante, que, inclusive, almeja a
sua própria independência e a criação de um novo
Estado, um Estado autónomo, tinha como um de
seus baluartes o Deputado Federal Ubaldo Corrêa.
O povo do Baixo Amazonas perde uma pessoa
que vinha se dedicando a esta luta e, essencialmente, à luta para melhorar a situação daquela região
tão abandonada e esquecida por todos os governos
desta República. Ubaldo COrrêa era um homem extremamente inteligente na ação e na atitude política.
Registro nosso profundo pesar por essa perda
e querp transmitir esse sentimento a seus familiares,
a seu filho, que é prefeito de Santarém e que inclusive se elegeu pelo nosso partido, o Partido Socialista
Brasileiro, e, depois, por uma série de circunstâncias, afastou-se. Associo-me à dor de sua esposa, e
de seus filhos, enfim, de todos aqueles que sentem
a abrupta morte desse companheiro.
Quero registrar, mais uma vez, nossos sentimentos - meu e do meu partido -, do povo do Pará e
especialmente do povo do Baixo Amazonas. Associo-me, portanto, ao requerimento do Senador Coutinho Jorge no sentido de sua aprovação.
Muito obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) Tem V.
Ex" a palavra.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para encaminhar) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
desejo, em meu nome pessoal e em nome do meu
partido, o PMDB, associar-me às justas homenagens que estão sendo prestadas ao Deputado Ubaldo Corrêa, falecido ontem à noite nesta Capital.
Mantinha com Ubaldo COrrêa um relacionamento de amizade, nascido e consolidado a partir de
1975, quando o conheci, exercendo o mandato de
Deputado Federal pelo Estado do Pará e eu, recémeleito Deputado Federal pelo Estado do Acre.
Sempre acompanhei as atividades parlamentares desse ilustre homem público, que tanto honrou a
gloriosa terra paraense e tão bem representou a sua
gente nos diversos cargos que exerceu, tanto na esfera legislativa como no âmbito do Poder Executivo,
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conforme relatou o Senador Coutinho Jorge: Ubaldo
Corrêa foi prefeito de Santarém, sua terra natal, d6- ~
putado estadual por duas legislaturas, deputado federal pelo Pará, em 1975, e, posteriormente, presidente do Banco da Amazônia, onde desenvolveu um
trabalho voltado, sobretudo, para a valorização dos
estados que integram a Amazônia Legal.
Durante algum tempo, Ubaldo afastou-se da
vida pública e dedicou seu talento e sua determinação construtiva à iniciativa prívadã. Nas eleições âe
1994, candidatando-se novamente a Deputado Federal, desta feita pelo nosso partido, o PMDB, colheu expressiva vitória e voltou a representar seu
Estado e sua região na Câmara Federal. Até que,
subitamente, no domingo, quando assistia ao Programa Fantástico, ele foi fulminado por um ataque
cardíaco, que não lhe permitiu sequer receber os primeiros socorros no Hospital HRAN, da rede pública
do Distrito Federal.
Hoje, no Salão Negro do Congresso Nacional,
ao prestar minha merecida homenagem ao eXtinto
companheiro, tive oportunidade de conversar com
sua esposa e dois de seus filhos, por quem fui informado da maneira súbita surpreendente mesmo
como ele foi vitimado por esse ataque cardíaco.
Ubaldo Corrêa construiu larga e positiva tradição na política do Pará, onde já tiríha cumprido
quase quarenta anos de vida pública. Mas, todos
sabemos, ainda poderia fazer muito pelo seu Estado, pela grande Região Norte. Exercia uma
grande liderança no Baixo Amazonas e, também,
no Vale do Tapajós. Sua força política e a generosidade de sua semente germinaram no filho que
deixou, hoje, como Prefeito de sua cidade natal,
Santarém.
Como todos os amigos que Ubaldo Corrêa
conquistou em sua fecunda existência, faço votos de
que o filho e herdeiro político, investindo-se da responsabilidade de suceder aquele que foi um dos
grandes líderes do chamado 'Baixo Amazonas', envidará todos os . esforços para não decepcionar
quem sempre confiou na ação política e nas articulanos
ções que Ubaldo fazia no Estado do Pará
mais destacados cenários nacionais.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ao extemer o meu profundo sentimento de saudade desse
grande líder, que foi o Deputado Ubaldo Corrêa,
apresento as mais sinceras e sentidas condolências
à famma enlutada e ao povo do Estado do Pará, cujas virtudes nele encontraram o melhor e mais cristalino espelho.
Muito obrigado.
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O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente,
a: palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB - RO.
Para encaminhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamentamos a morte
do Deputado Ubaldv Corrêa, tendo em vista que foi
uma pessoa que ajudou bastante a ~nossa região
Norte, pois foi um deputado muito atuante.
Sr. Presidente, estamos apreensivos com a expectatiVa desta reunião que haverá agora cóm o
Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional, o Presidente da Câmara dos Deputa- ·
dos e·o Ministro da Justiça, visando a uma solução
para esse problema fundiário do País, para os semterra, para que não haja mais mortes. Isso nos dá
esperança quanto a um resultado positivo, embora a
nossa expectatiVa fosse a de que, durante' esses
cinco óu seis dias, o Presidente da República já tivesse dado uma solução para o problema, até porque tem o Orçamento aprovado e leis que dão poderes para que Sua Excelência resolva o problema dos
sem-terra e daqueles que querem trabalhar. Penso
que não haveria necessidade dessa reunião porque
o Presidente deveria ter usado seus poderes para
resolver a questão, para não ocorrer a. mesma coisa
que aconteceu com Rondônia, com o povo de Corumbiara, que até hoje não foi assentado e para o qual não
apresentaram solução alguma. Então, repito, espero
que se busque uma solução nessa reunião.
Por outro lado, queremos que seja votado em
~ regime de urgência urgentíssima, com o apoio das lideranças, o projeto do Deputado Hélio Bicudo que
muda a Constituição no que se refere a julgamento
de militares por militares, o que seria feito pela Justiça comum. Nesse sentido, abusOs como os de Rondônia e do Pará deixariam de acontecer e, sendo
punidos os responsáveis, o cidadão teria maior respeito por esses policiais; o medo de serem punidos
evitaria que policiais prejudicassem cidadãos, como
prejudicaram, pois até mataram gente desarmada e
indefesa de Rondônia e do Pará, covardemente assaSsinadas pelas costas.
Tomara que o Presidente do Senado, hoje à
tarde ou amanhã, nos dê uma solução para esse
problema, encorajando o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, até agora, usou recursos someríte para pagar falências de bancos, com juros
baixfssimos. E que, nessa reunião, Sua Excelência
transfira, nos mesmos valores, os juros, para que os
agricultores façam uso do dinheiro que está no Banpeço
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co Central. Com isso, poder-se-ia melhorar a agricultura, dando assistência ao homem do campo.
Sr. Presidente, não adianta distribuir terra para
parceleiros ou para os sem-terra sem lhes dar as
condições necessárias de trabalho e de saúde, in- ~
clusive com financiamentos e orientação técnica
para que estes desenvolvam as'suas funções.
É o que esperamos dessa reunião oom o Presidente da República.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Neste
instante de dor para todos nós do Congresso Nacional, esta Presidência também quer prestar a sua homenagem ao eminente e saudoso Deputado Federal
Ubaldo Corrêa, que falece aos 67 anos de idade.
Conheci, como Deputado Federal na legislatura de 1979 a 1983, o Deputado Ubaldo Corrêa. Fomos seu colega na Câmara dos Deputados. Passei
a admirar o seu trabalho, a sua luta, o seu amor
acendrado ao Estado do Pará, à Região amazónica
e ao Brasil. Também tive a honra de conviver com
ele como Presidente do Banco da Amazônia, quando, na Presidência daquele órgão, prestou relevantes serviços ao Estado de Mato Çirosso.
Homem brilhante na política, iniciou sua carreira oomo Prefeito de Santarém, que é o maior elo de
ligação entre o Mato Grosso e o Pará. Deputado Estadual por dois mandatos, Deputado Federal e também integrante do Conselho Deliberativo da Sudam
e da Suframa. No Conselho da Sudam, prestou ele
também relevantes serviços não só ao Pará, como
também a Mato Grosso, meu Estado, e à Amazônia.
Grande lutador, oomo todos nós, pela pavimentação
da BR-163, Cuiabá - Santarém. Sua terra de adoção
e de ooração, Santarém, cidade símbolo do Sul do
Pará, é também a cidade da integração da Amazônia.
Nesta oportunidade, em que aprovamos esse
requerimento de profundo pesar pelo falecimento do
nobre e inesquecível Deputado Ubaldo Corrêa, quero, em nome da Mesa do Senado Federal, prestar a
minha homenagem póstuma especial a todo o povo
do Pará, da região amaiônica e a todo o povo brasileiro, porque Ubaldo Corrêa sempre lutou pelos interesses do Brasil.
Também quero enviar a D. Eunice Corrêa, aos
seus filhos, em especiai ao seu filho Rui Corrêa, atual
Prefeno do Município de Santarém, as nossas mensagens de pêsames, o nosso abraço sentido por essa
grande perda. A morte de Ubaldo Corrêa é uma perda lamentável para o Estado do Pará, para a Região
amazónica e para todo Brasil. Os nossos mais profundos sentimentos da Mesa do Senado Federal;
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Em votação o requerimento dó nobre senador
Coutinho Jorge, que suspende a sessão de hoje em
virtude do falecimento do saudoso Deputado Federal
Ubaldo Corrêa.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Sr.
Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. ODACIFl SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sehadores, surpreendeu-me, até
certo ponto, o recebimento de "Plano de Ação - um
Compromisso com a Mudança, 1996-1998", editado
pelo Ministério do Trabalho.
Acompanhada de um atencioso cartãe, subscrito por sua Excelência o Sr. Ministro Paulo Paiva, a
dita publicação surpreende, Sr. Presidente, não por
seu formato atraente, muno menos pela gentileza do
cartão ministerial, pois percebe-se ser a cortesia um
gesto corriqueiro e habitual no comportamento do TItular da Pasta do Trabalho.
Minha surpresa deoorreu, sim, do fato de ter sido
essa a primeira publicação do gênero que chega a
meu gabinete, editada pelo Ministério do Trabalho.
Com efeito, esse ministério e seus titulares, até
onde é de meu conhecimento, só logram atrair para
si a atenção pública, nas prolongadas e, às vezes,
ruidosas negociações, nas quais o órgão é chamado
a intermediar soluções conciliatórias para os interesses conflitivos de empresários e trabalhadores em
greve.
Em função disso, talvez, é que a opinião púbi;:
ca tende a distorcer sua visão do Ministério do Trabalho, reduzindo-o ao papel de órgão administrador
de contr~os entre o Capital e o Trabalho.
E é aqui que se evidencia um dos méritos da
publicação em referência.
Buscando eliminar tais distorções, ela alarga a
visão da opinião púbr~ca; dando-lhe a conhecer, em
toda a sua amplitude, a missão institucional do órgão, que é a de "promover a modernização das relações trabalhistas e implementar as políticas de fomento ao emprego e à educação profissional, bem
como proteger o trabalhador, assegurandc:Hhe, por.
intermédio da fiscalização, os direitos trabalhistas e
as condições de segurança e saúde previstos em lei
e nos acordos e convenções coletivas, além de acesso
às informações essenciais na área do trabalho. •
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Aliás, ncr Plano de Ação do Ministério ~para o
período 1996-1998, cada uma dessas funções é
contemplada, nos seus objetivos estratégicos, em
suas diretrizes e em seus programas considerados
prioritários, para o citado período.
Assim, pois, é fácil verificar que os objetivos
abaixo:
• promover a reformulação da legislação trabalhista, em seus diferentes níveis, objetivando a modernização das relações de trabalho;
• consolidar uma política pública de fomento ao
trabalho e de educação profissional;
• assegurar o cumprimento da legislação de
proteção ao trabalhador;
• promover a reorganização institucional do Ministério, J19 sentido !le meltl()r çaQªo::itá-lo_pll@c_o
cumprimento de sua missão, buscando, para tanto,
a cooperação dos diferentes nfveis de governo, da
iniciativa privada e da sociedade em geral; convergem todos para o pleno desempenho das funções
anteriormente mencionadas.
Da mesma forma, na tentativa de compatibili,
zar seu Plano de Ação, com os objetivos nacionais
expressos na proposta do Poder Executivo para o
Plano Plurianual (PPA 96/99), o Ministério do Trabalho, por seu turno, elegeu, como campos de ação
prioritários, para a aluai administração, a Modernização das Relações de Trabalho; o Fomento ao
Trabalho; o Apoio ao Trabalhador e o Aprimoramento da Gestão Institucional.
Quanto aos Programas Prioritários, selecionados
pela atual Administração do Ministério do Trabalho,
para serem implementados, no âmbito de cada uma
de suas áreas de atuação, não é meu propósito, neste
breve pronunciamento, discorrer sobre cada um deleS.
Limito-me, Sr. Presidente, a anotar que se trata
de um elenco de 15 programas coerentes com os
objetivos apontados e, sobretudo, tão adequados às
necessidades aluais do Setor Trabalhista que, ouso
dizer, se forem desenvolvidos eficientemente, estarão fadados a promover a consagração da atual administração da Pasta.
Para não deixar a impressão de que estou exagerando, Sr. Presidente, cito o Programa de Reforma das Relações Trabalhistas, do qual se espera alcançar, entre outros, os seguintes resultados:
- a instituição do contrato colativo como instrumento básico de negociação das condições de emprego e remuneração;
- a modernização da organização Sindical;
- a redução de encargos sociais, com o objetivo de diminuir o "Custo Brasil";
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-- a criação de mecanismos legais que facilitem
a inserção de jovens de 14 a 18 anos de idade no
mundo do trabalho, assegurando a pem1anência
destes na escola de 1° e 2° graus.
~Cito, também, o Programa de Geração de Emprego e Renda- PROGER, pelo qual se espera a redução da pobreza e da desigualdade, mediante o
desenvolvimento de ações de qualificação e de requalificação profissional, contemplando habilidades
básicas, específicas e de gestão, de modo a beneficiar, em grande escala, trabalhadores de baixa escolaridade, desempregados, trabalhadores afetados
por processos de reestruturação produtiva e populações exclufdas, visando à sua inserção no mercado
de trabalho e à geração de renda .
Outro programa, que se impõe citado , devido
aiualidade e alcance social, é o referente ao
Combate ao Trabalho Escravo, Infantil e Formas Degradantes de Trabalho. Por ele espera-se garantir os
direitos constitucionais dos trabalhadores menos organizados e menores de idade, em suas relações
empregatícias.
Não faz muito tempo, Sr. Presidente, uma de
nossas prestigiosas emissoras de TV exibiu à sociedade brasileira, em horário nobre, cenas deprimentes protagonizadas por menores de 7 a 1O anos, obrigados a colher, juntar, soerguer e carregar nas
costas enormes fardos de erva-mate, colhida nos
campos do Paraná, sob o olhar indiferente e insensfvel de adultos ligados à produção do referido produto. Alguns destes, instados a se manifestar sobre
essa absurda e cruel exploração do trabalho de menores indefesos, limitaram-se a observar que tal pro. cedimento desumano é corriqueiro nas fazendas voltadas para a produção de erva-mate do Paraná,
acrescentando que a supressão dessa prática representaria uma redução insuportável nos lucros dos
produtores dessa famosa planta herbácea.
Quero crer, Sr. Presidente, que daqui por diante, graças ao supracitado programa, anomalias tais
como a que acabo de relatar, que tanto desfiguram e
denigrem a imagem do Brasil, mundo a fora, sejam,
por fim, banidas do nosso mercado de trabalho e
passem a sofrer a severa e necessária repressão,
por parte de nossas autoridades.
Ao registrar, portanto, Sr. Presidente, o lançamento do Plano de Ação do Ministério do Trabalho,
cabe-me, a um só temJ)o, cumprimentar o Ministro
Paulo Paiva pela qualidade e oportuna edição deste
documento, e manifestar-lhe os votos de que o dito
Plano propicie à sua administração uma abundante safra de bons resultados, tanto mais que, isso ocorren-
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do, os grandes beneficiários serão a sociedade brasifei..
ra, em geral, e os trabalhadores do Brasil, em especial.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} • A Presi·
dência designa para a sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14h30min., a seguinte

ORDEM DO DIA
HORA DO EXPEDIENTE
O tempo destinado aos oradores da Hora do Ex·
pediente será dedicado a homenagear o Dia do lndio
(Requerimento n' 368, de 1996, do Senador
Sebastião Rocha e outros Senadores}
Oradores inscritos:
Senador José Roberto Arruda
Senadora Martuce Pinto
Senador Humberto Lucena

ORDEM DO DIA
-1REOUERIMENTO N° 236, DE 1996
(lnclufdo em Ordem do Dia nos tennos do
rt. 222, § 2", do Regimento Interno}
Votação, em turno único, do Requerimento n•
236, de 1996, do Senador Gilvam Borges, solicitando, nos termos regimentais, seja encaminhado ao
Governo da República da Bolfvia voto de louvor à
Universidad dei Valle • Univalle, do sistema nacional
de educação daquele País, por haver concedido o titulo de Doutor Honoris Causa ao Presidente do Senado Federal, Senador José Samey, tendo
Parecer favorável, sob n• 200, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 41,
DE 1995 ·COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei
o Senadon•s 123 e 149, de 1995 • Complementares}

:em:

turno único, do Projete de Lei
Discussão,
da Câmara n• 41, de 1995 • Complementar (n•
123/89 • Complementar, na Casa de origem), que
disciplina a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, nos termos do parágrafo único do
arl. 59 da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n• 904, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, nos tennôs de substitutivo que oferece, e pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do
SenadC? n"s 123 e 149, de 1995 ·Complementares.
(Em virtude de adiamento)
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-3PROJETO DE LEI DO SENADO N"123,
DE 1995 ·COMPLEMENTAR
(Tramitando em ccinjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n• 41 , de 1995 • Complementar
e o Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1995
Complementar)
Discussão, em turno únieo, do Projeto de Lei
do Senado n• 123, de 1995 • Complementar, de autoria do Senador Edison. Lobão, que regulamenta o
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal,
estabelecendo nonnas gerais de elaboração, reda·
ção, alteração e consolidação das Leis, tendo
Parecer, sob n• 904, de 1995, da Comissão
- de Constituição, JuStiça e Cidadania, pela
prejudicialidade do ProjetO,_ e favorável ao Projeto de
Lei da Câmara n• 41, de 1995 • Complementar, nos
tennos de substitutivo que oferece.
(Em virtude de adiamento)

-4PROJETO DE LEI DO SENADO N°149,
DE 1995 ·COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o Projeto Lei
da Câmara n• 41, de 1995 ·Complementar e
Projeto de Lei do Senado n" 123, de 1995
Complementar)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n" 149, de 1995 • Complementar, de autoria do Senador Teotilnio Vilela Filho, que dspõe sobre
a elaboração e consolidação das leis, regulando o arl.
59, parágrafo único, da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n• 904, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela
prejudicialidade do Projeto e favorável ao Projeto de
Lei da Câmara n• 41, de 1995 ·Complementar, nos
tennos de substitutivo que apresenta.
(Em virtude de adiamento)

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 61, DE 1995
'
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 61, de 1995 (n• 182194,
na Câmara dos Deputados), que pennite a admissão
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas
universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológ.ica, tendo
CoParecer faverável, sob n• 5, de 1996,
missão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Segundo dia de discussão)

da
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 15h08min.)

Ata da 47! Sessão Especial
em 23 de abril de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 5011 Legislatura

Presidência do Sr. José Samey
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ...;. Sob a proteção
de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal
que, em atendimento ao Requerimento n2 250, de 1996,
de autoria do nobres Senadores José Roberto Arruda,
Valmir Campelo e outros Senadores, destina-se a homenagear o 362 aniversário de Brasília e do Correio Braziliense.
Convido a Vtce-Govemadora do Distrito Federal, Srª Arlete Sampaio, a fazer parte da Mesa. (Pausa.)
Convido o jornalista Paulo Cabral, Diretor do Correio
Braziliense e Presidente do Condomínio dos Diários Associados, a fazer parte da Mesa. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Convido todos
os present~s a, de pé, ouvirem o Hino de Brasília.
E executado o Hino de Brasma.
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O SR. PRESiDFNTE (José Sarney:) - Concedo a palavra ao nobre
Senador José Roberto Arruga, pam falar em nome do Senado Federal.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. Pronuncia o seguintE>
discurso. Sem rE!visão do o;·ador.)- Sr. Presidente do Congresso Nacional, Senadc·
José Sa~,-:.y; Sr" Go•frnadora do Distrito Federal em exercício, Dr" Arlete Sampak;
Sr. Presidente dos Diários Associados e do Cor;-e'o Braziliense, Dr. Paulo Cabral;
Srs. Senadores Bernardo Cabral, Antonio Carlos Valadares, Ronaldo Cunha Lima,
Arlindo Porto, João Calmon, Senador Valmir Campelo, um dos "l<Jtores d?.
proposição desta sessão solene, demais autoridades do Governo cjo Distritc' ·
Federal, Srs. Diretor.es do jornal Correio Braziliense aqui presentes, Srs. familic! · :~
do Dr. Paulo Cabral que aqui nos honram com sua presença e a quem
cumprimento, citando o nome de O. Maria Goele, senhoras e senhores:
Estamos comemorando o 36° aniversário de Brasília e o 36°
aniversário do ·correio Braziliense.
Muito se tem falado, ao longo dessas três décadas, sobre a
importância de Bràsília no cenário nacional. .. Cientistas políticos, estudiosos,
lideranças as mais expressivas da sociedade brasileira, nessas últimas décadas,
têm-se revezado para mostrar a importância de Brasília no plano económico,
porque interiorizou o de!1envolvimento nacional; no plano cultural, porque propiciou
a miscigenação de raças e de pessoas de diferentes regiões do País, numa
proporção nunca vista antes no território nacional; no cenário polític-o, porque
aproximou regiões e é ponto importante na diminuição das desigualdades
regionais; sob o aspecto social, porque, afinal de contas, foi Brasília que .mudou o
mapa económico e demográfico brasileiro, que, nos primeiros 450 anos, era
litorâneo.
Enfim, todos têm estudado Brasília nos últimos anos, e há uma grande
maioria nacional que entende que não fosse a ousadia, a coragem de uma geração
que, nos anos 50, apesar de todas as dificuldades, conseguiu construir no Planalto
Central, no prazo recorde de 40 meses, a nova Capital do País, muito
provavelmente o Brasil de hoje seria um Pa:ís ainda litorâneo, de economia não- .
industrializada, enfim, um País que não teria tido a coragem de conquistar e de
dominar seu próprio território.
Mas, nesta sessão solene, não desejo, Sr. Presidente - até porque
outros o fizeram com maior brilho -, falar sobre esses aspectos políticos,
económicos e sociais da construção de Brasília. Desejo fazer· apenas duas
reflexões: uma sobre o aspecto humano envolvido na construção desta cidade; e
outra sobre tentarmos imaginar o que seria o Brasil se não existisse Brasília.
Sobre a importância de Brasília quanto ao aspecto humano. Ao
chegar a este plenário, confesso a todos os presentes que sinto forte emoção não
só porque encontro aqui pioneiros da primeira hora, pessoas como Ernesto Silva,
que pertenceu à primeira Diretoria da Novacap, junto com Israel Pinheiro, Íris
Memberg e Bernardo Sayão, e que está aqui entre nós; pessoas como João
Calmon e Ary Cunha, que desde a primeira hora ajudaram a construir o Correio
Braziliense e a TV Brasília, mas também porque encontrei neste auditório uma
dessas raras pessoas que conseguem passar em vida para a História.
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A pessoa que está aqui era ainda menino quando Juscelino
Kubitschek, em campanha, foi fazer um comício em Jataí. Relata-nos o exPresidente, em seu livro de memórias, que foi preciso transferir o comício, que seria
em praça pública, para uma grande oficina de automóveis que existia na cidade;
porque chovia torrencialmente. O então candidato Juscelino subiu na carroceria de
uma caminhonete ou de um pequeno caminhão e fez·um eloqüente discurso à
sociedade de Jataí que se reunia naquele galpão transformado em praça. Quando
ele disse, enfaticamente, naquele que seria o comício de lançamento de sua
campanha, que, se eleito Presidente, cumpriria integralmente a Constituição, eis
que um rapaz no meio do povo levanta o dedo e ousa fazer a seguinte pergunta:
"Sr. Juscelino, o senhor disse que se for eleito Presidente irá cumprir a
Constituição. Está na Constituição que a Capital do País deve ser transferida para o
Planalto Central. Quero saber se o senhor vai cumprir também esse ponto".
Relata o Presidente, em seu livro de memórias - está aqui ·o Sr.
Afonso Eliodoro, que mais do que ninguém conviveu com o Presidente durante
mais de 40 anos -, que suas pernas chegaram a ficar bambas, mas que, após
refletir, respondeu: "Se eleito Presidente, vou transferir a Capital para o CenlroOeste e construirei Brasília".
Naquele momento, naquela pergunta, estava lançada a base do que
seria o grande movimento brasileiro na conquista de seu território. Está aqyi
também o Toniquinho, que foi quem fez a pergunta e que merece o nosso aplauso
por esse gesto. (Palmas)
Essa é a dimensão humana de Brasília, e, por isso, neste aniversário,
não desejo falar sobre aspectos económicos, políticos e sociais. Desejo lembrar, ao
contrário, episódios de caráter humano que marcam a trajetória desta cidade. Por
exemplo, a da sessão do Congresso Nacional que iria aprovar a criação da
Novacap, portanto, a criação de Brasília; sessão do Congresso Nacional, diga-se
de passagem, que contou com a presença e com o voto favorável do então
Deputado José Sarney, um dos três únicos representantes da UDN que, à época,
eram favoráveis à construção de Brasília.
Naquele momento crucial, numa disputa apertadíssima - a criação da
Novacap foi aprovada com uma diferença de dois ou três votos apenas -, o
Deputado Carlos Murilo liga para o Palácio do Catete para falar com o Presidente
Juscelino, a fim de tentar um acordo de última hora que propiciasse a criação da
Novacap. O ajudante-de-ordens atende e diz: "Deputado, vai ser impossível falar
com o Presidente". O Presidente tinha tido uin nial-estar alguns dias atrás, um ·
entupimento· de coronária, enfim, e o medico havia exigido que ele repousasse
todos os dias, após o almoço. O ajudante-de-ordens reiterou: "Não vou chamar o
Presidente". O Deputado Carlos Murilo, apavorado, porque chegava a hora da
votação, ainda apelava: "Pelo amor de Deus, me chama o Presidente! Se não
conseguir falar com ele não conseguirei aprovar o projeto, e será o fim, porque não
se poderá votá-lo nesta legislatura". O ajudante-de-ordens não quis acordar o
Presidente mesmo assim. Foi então que o Carlos Murilo tapou o telefone e disse:
"Já foi chamar''. Daí a pouco, ele disse: "Presidente, estou com os Deputados e
Senadores". O ajudante-de-ordens dizia.:. "Está ficando louco, Carlos Murilo? Não
vou chamar o Presidente". Ele continuava: "Não tem problema, Presidente, estou
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querendo saber do senhor se posso fechar o acordo". O ajudante-de-ordens estava
maluco do outro lado da linha. E finalizou o Deputado: "Então, está fechado,
Presidente. Um abraço". Desligou o telefone e foi aprovada a lei da criação da
Novacap.
São episódios como esse que quero comentar, episódios como as
visitas do Presidente nas madrugadas de Brasília. Contam os livros de história
desta cidade que o Presidente, muitas vezes, saía do Rio de Janeiro às dez horas
da noite, chegava a uma hor;;~ da madrugada em Brasília - o vôo Brasília/Rio durava
três horas -, descia no campo de pouso que existíã ao lado do Catetinho e ficava
até as quatro horas da manhã visitando obras, quando então tomava o avião riP.
volta e chegava ao Rio de Janeiro a tempo de despachar no Palácio do Catete.
E contam-se alguns episódios fantásticos dessas visitas que o
Presidente fazia às obras, de madrugada. Um deles: ao visitar a construção do
Palácio da Alvorada, encontra ele um cidadão muito forte, com uma picareta,
quebrando pedras que serviriam de alicerce ao Palácio e pergunta ao cidadão chovia muito: "Como ·é, está indo tudo bem?" E o trabalhador, aumentando a
velocidade da marreta, diz: "Está tudo bem, Presidente, vamos cumprir o prazo e
inaugurar Brasília".
Essa é dimensão humana do mais humilde cidadão e do mais humilde
·operário, que se sentia partiCipante do projeto, como um todo, da construção de
Brasília.
Há ainda aquele outro episódio que nos narra Juscelino: ao chegar,
em visita, à obra da Catedral, ele pergunta a um primeiro operário: "E aí, meu filho,
o que você está fazendo?" E vem a resposta: "Presidente, estou fazendo â massa
que os pedreiros vão usar na construção das paredes da Catedral". E ele indaga a
um segundo operário, um carpinteiro: "E você, o que está fazendo?" E ouve: "Sou o
encarregado de fazer os andaimes para se colocar os vitrais, a estrutura lá em
cima". E o Presidente: "Está bem." E aí ele pergunta a um terceiro: "E aí, meu filho,
o que você está fazendo?" E esse operário se vira, perplexo, vê-se diante do
Presidente e diz: "Presidente,-estou construindo a Catedral!"
Era essa visão de conjunto que tinha cada um daqueles pioneiros muitos dós quais estão aqui presentes - que ajudaram a epopéia da construção
desta cidade.
Junto com ela nascia também o Correio Braziliense, numa atitude
visionária de Assis Chateaubriand, como nos conta o Dr. Paulo Cabral. Assis
Chateaubriand era Embaixador do Brasil em Londres e, numa recepção na
Embaixada, ele chama o Dr. Edilson Cid Varela, um dos pioneiros do Correio em
Brasília, e diz: "Edilson, está vendo aquela senhora? Você vai convidá-la para ser a
madrinha da TV Brasília" . E o Edilson, perplexo, responde: "Mas não existe TV
Brasília!" E Chateaubriand: "Mas vai existir e ela vai transmitir a inauguração da
cidade". Edilson Cid Varela, mais perplexo ainda, diz: "Mas Embaixador, não dá
tempo!" E ele: "É claro que dá! E você vai convidar essa senhora para ser
madrinha". Sem entender muito, Edilson vai até aquela senhora e a convida para
ser madrinha da TV Brasília. Mais tarde, fica-se sabendo que ele havia convidado
a Sr" Sheila Parker para madrinha da TV Brasília. Ela era a esposa do maior
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banqueiro inglês, que, afinal. de contas, criou as condições para que a TV pudesse
ser instalada e realmente transmitisse a inauguração de Brasília.
Há vários episódios históricos que marcam a dimensão humana da
construção desta cidade.
Estão entre nós, hoje, o Dr. Paulo Cabral, a Dr" Arlete, o Presidente
José Sarney. Está aqui entre nós, por exemplo, o engenheiro Paulo Mello, ExPrefeito de Caxambu, engenheiro eletricista, cidadão que veio para cá trazido por
Juscelino, para que Brasília tivesse energia elétrica. E descobriu-se que era
absolutamente impossível construir a usina do Paranoá - que só ficou pronta em 62
- ou qualquer outra coisa que pudesse fornecer energia elétrica rapidamente a
Brasília.
·
Paulo Mello teve a idéia de ir a Goiânia e pedir emprestado à CELG
um transformador que pudesse ser instalado aqui, que recebesse uma pequena
linha, vinda de Goiânia, para que Brasília pudesse, pelo menos, ter energia elétrica
no dia da inauguração. Colocaram o transformador na carroceria de uma carreta,
que veio para Brasília quando faltavam poucos dias para · a inauguração.
Esqueceram-se,. porém, os responsáveis, que a ponte que dava acesso a Brasília
era de madeira e não suportaria o peso da carreta - cor:no não suportou, e o
transformador caiu no rio, obviamente não chegando a Brasília a tempo de ser
ligado. Foi feita, então, uma conexão de vários geradores para que Brasília tivesse
energia no dia da inauguração.
Aconteceu, então, o inusitado: na véspera da inauguração, alguns
jornalistas internacionais se reuniram com Israel Pinheiro querendo dados precisos,
como quantos postes, quantas luminárias, quantos quilómetros de rede havia n~
nova Capital. Israel Pinheiro ligou para. Paulo Mello, no antigo Departamento de
Força e Luz - DFL, e contam algumas pessoas que participaram daquele evento
que Paulo Mello afastou-se na cadeira, colocou os pés em cima da mesa e falou:
"Podem anotar. São 3.522 postes de baixa tensão; 6.780 de alta tensão; fizemos
12.523 quilómetros de rede. Depois que ele ditou todos os números, os
engenheiros, estupefatos, perguntaram: "Dr. Paulo, o senhor sabe tudo de
cabeça?" E ele respondeu: "Eu não.. E nem eles."
E foi do próprio· Pauio Mello o episódio mais interessante que acabou
marcando a construção de Brasili< . Haviam acertado que toda a luz da cidade seria
desligada na hora da inauguração, j.Jara que Brasília ficasse iluminada por uma
grande chuva de fogos de artifício. cProcuraram, então, Paulo Mello para que ele
desligassÉr a luz, e ele disse: "Eu não faço isso, porque desligar é fácil, mas,
depois, será impossível religar. O sistema é muito precário, não dá para fazer o
exercício de desligar e ligar". Ficaram todos muito chateados, mas ninguém teve
coragem de contar para o Presidente Juscelino Kubitscheck que a luz da cidade
não seria desligada para a chuva de fogos. Logo que a cidade escureceu e ia
começar o espetáculo com os fogos de artifício, eis que a luz se apaga, conforme o
cerimonial havia desejado. Há uma grande chuva de fogos e, meia hora depois, a
luz se acende. Foram cumprimentar o Paulo Mello por isso e ele disse: "Mas
ninguém fez nada! Foi um blecaute mesmo que aconteceu na cidade. A luz caiu·
sozinha".
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São coisas da escala humana e episódios que marcam a construção
de Brasília. Foram fatos como esse que fizer<Im com que um antigo cronista da
imprensa brasileira, Jacinto de Thormes, fizesse uma crónica fantástica, um dia
antes da inauguração da cidade, dizendo que ele viria à inauguraÇão e não tinha
inveja daqueles brasileiros que ficariam dormindo ou que ficariam nas suas casas,
as casas das desesperanças; que ele viria à inauguração de Brasília e, na hora da
inauguração, ele, experimentado jornalista, tinha certeza de que iria chorar, e
aquelas lágrimas - que ele estava certo de que iria derramar, de emoção, por uma
geração de brasileiros ter conseguido interiorizar o desenvolvimento nacional e
construir Brasília - ele dedicava ao futuro dos seus filhos e ao futuro das gerações
.brasileiras que, a partir de Brasília, teriam um novo pólo de desenvolvimento e a ..
abertura de um novo tempo no País ..
É essa escala humana, Sr. Presidente ,!('Sé StJmey, Sr" Governadora
Arlete Sampaio, Dr. Paulo Cabral, qÚe nós queremos mare<tr nesta sessão solene.
É o pioneirismo do Correio Braziliense, que, para que ninguém duvide, informo
que rodou no dia 21 de abril de 1960, e cuja primeira página eslá aql.li. E, mais do
·
que o pioneirismo, é a coragem que ainda hoje·viye nesta Cidade.
Poucas pessoas, aos 36 anos de idade, têm coragem de mudar
totalmente as suas vidas. Poucas pessoas, aos 36 anos de idade, principalmente
se estão estabilizadas na sua profissão e na sua vida pessoal, têm coragem de
mudar tudo. Poucas pessoas correm riscos como esse. E não é ·que o Correio
Braziliense, 36 anos depois, e justamente no aniversário de Brasília, nos brinda
com um ato de coragem e ousadia, mudando totalmente a sua cara, o seu leiaute, e
oferecendo a Brasília um novo jornal?
Essa coragem de ousar, Dr. Paulo Cabral, é a principal homenagem
que o Correio Braziliense, ainda uma vez, poderia fazer a esta cidade. E é essa
reflexão, senhoras e senhores, a reflexão da escala humana, que eu, em primeirQ
lugar, gostaria de trazer a esta homenagem.
Esta é a minha maneira, Sr. Presidente, de homenagear todos esses
pioneiros que estão no Senado Federal, e muitos mais, que aqui não estão; de
homenagear todos os pioneiros, brasileiros das mais diversas regiões do País, que,
seguindo o sonho de um visionário, tiveram a coragem de se unir em torno de um
ideal comum, que era muito maior do que construir uma cidade bonitinha, com cara
de capital. Era o ideal de mudar o mapa económico e demográfico do País, de
interiorizar o nosso desenvolvimento, de construir estradas e usinas, e de lançar,
aqui no Planalto Central, as bases sólidas para o novo período de desenvolvimento.
Esta é a nossa homenagem a todos os que construíram esta cidade, a
todos os que amam esta cidade; esta é a nossa homenagem a Brasília; e esta é a
nossa homenagem ao Correio Braziliense, que, ao invés de escrever a sua própria
história, confundiu-a com a História da Cidade.
Faço uma segunda reflexão e a dirijo principalmente àqueles céticos
que ainda hoje questionam a importância desta Cidade. Reflito com todos os
senhores e com os Senadores que não mencionei inicialmente, mas que também
estão neste plenário: o que seria do Brasil sem Brasília? Imaginem que em 1960,
quando Brasília foi inaugurada, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes, dos quais
apenas 35· milhões moravam nas cidades - os d~mais moravam no campo! Hoje,
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temos 150 milhões de habitantes, sendo que 80 milhões estão nas grandes
cidades. Ou seja: o Brasil de hoje, só nas cidades, tem mais habitantes do que toda
a população brasileira dos anos 60.
. . .
Mais um dado fantástico: o Brasil, em 1960, tinha.menos de 1 milhão
de automóveis; apenas em 1962 atingimos a marca de 1 milhão. Nos dias de hoje,
só a cidade de Brasília tem mais automóveis do que todo o Brasil nos anos 60.
Ora, de 1960 a 1996, o Brasil não só se urbanizou, o Brasil não só
cresceu, mas principalmente o Brasil interiorizou-se. É claro, Sr. Presidente, que o
· grande desafio da nossa geração é, ao olhar a nossa História, ao homenagear os
pioneiros que construíram essa cidade, não apenas ter saudades, mas cumprir o
grande objetivo daqueles que sonharam e construíram Brasília: transformá-la em
um pólo de irradiação de desenvolvimento económico e social para o interior do
Brasil. Brasília só terá significado se efetivamente transformar-se em um símbolo do
desenvolvimento regional equilibrado deste País.
Não podemos mais conviver com o modelo de desenvolvimento
desigual que acaba privilegiando a concentração da população brasileira nas
regiões Sul e Sudeste. Desconcentrar o desenvolvimento, criar condições para que·
o capital de investimento se desloque do Sul e do Sudeste para o Centro-Oeste,
para o Norte. e para o Nordeste brasileiro é o grande desafio da no5sa geração de
brasileiros. E um desafio que passa pela reforma agrária, um desafio que passa
pela reforma urbana, um desafio que passa pela coragem de· modificar os
orçamentos e as prioridades de .investimento. Dessa forma evitaremos que, em um
novo período de desenvolvimento, concentrem-se outra vez riquezas e
·
oportunidades.
Estou certo, Sr. Presidente,- de que a presença desses pioneiros, de
que a presença viva da História desta cidade haverá de nos ensinar que somente
com a união de todas as forças políticas, a união de todos os brasileiros que
desejam um novo Brasil, conseguiremos um projeto de país desenvolvido,
sobretudo mais justo e menos desigual.
A presença dos pioneiros haverá de nos ensinar que o nosso grande
desafio; até para que saibamos honrar os que nos antecederam, é construir, a partir
de agora, um novo período de desenvolvimento nacional, cujo marco na História
deste País é a construção de Brasília.
A Brasília e ao Correio Braziliense, os nossos cumprimentos.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE' (José Samey) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Valmir Campelo, que falará, também, em nome do Senado Federal.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Exm0 Sr. Presidente do ·senado Federal e do Congresso
Nacional, Senador José Samey; Exma sra Governadora em exercício, ora Arlete
Sampaio; limo. Sr., meu prezado amigo, meu particular amigo, ex-prefeito da minha
cidade de Fortaleza, jornalista Paulo Cabral; nobre Senador Antonio Carlos
Valadares; nobre Senador, Relator Constituinte, Bernardo Cabral; meu prezado
amigo Senador José Roberto Arruda; sras e Srs. Senadores; Srs e Srs. Deputados
Federais aqui presentes; Sr Maria Coele, esposa do Dr. Paulo Cabral; Srs.
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Pioneiros de Brasília, que construíram Brasília; demais autoridades aqui presentes,
senhoras e senhores:
Brasília completou 36 anos no último dia 21 de abril. É a únrca.cidaae
criada há menos de 100 anos que está incluída entre as que são consideradas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura
(UNESCO) - património cultural da humanidade. Nossa capital recebeu essa
distinção por causa do seu arrojo urbanístico e arquitetônico..
Brasília é, portanto, a única representante da concepção urbanística
do século XX entre as 300 cidades protegidas do mundo. Nada mais justo. Afinal,
Brasília é, acima de tudo, um símbolo incontestável da audácia do homem
brasileiro. A nova capital nasceu do sonho de um mineiro, Juscelino Kubitschek de
Oliveira, que teve a coragem de deslocar - após quatro séculos e meio! - o eixo de
progresso do litoral para o interior do País.
É claro que, na época, nem todos conseguiram ver" a grandeza do
gesto de Juscelino Kubitscheck. Foi criticado ferozmente. Foi atacado em sua honra
pessoal. Foi caluniado. Sofreu com o ódio dos invejosos e dos medíocres. É bem
possível que, ainda hoje, alguns não percebam o alcance do gesto feito pelo
político mineiro, mas, à medida que avançamos no tempo, cada vez ficam mais
claros os benefícios do Governo JK, que tinha como lema "Cinqüenta anos em
cinco".
Se houve um rompimento do Brasil com o seu passado, se houve um
momento em que decididamente saltamos para o futuro, ele ocorreu na
administração de Juscelino. Hoje ninguém pode contestar que foi a criação de
Brasília que. fez chegar o progresso aos cerrados, região atualmente responsável
por grande parte das safras brasileiras de grãos. É fato que a maior parte do
aumento na produção de alimentos, nos últimos trinta anos, ocorreu aqui nesta
região, em decorrência do ato de JK
A fundação de Brasília impulsionou o crescimento do Estado de Goiás
e da porção oeste de Minas Gerais, de onde Juscelino era originário. Deu
condições de progresso para os dois Mato Grosso. Rondônia e Pará também foram
beneficiados. ·
Agora, quando sabemos que o Governo definiu prioridade em seu
Plano Plurianual para a ligação rodoviária do Brasil com os portos peruanos ou
chilenos do Oceano Pacífico,. temos- finalmente! - uma idéia mais aproximada da
sagacidade de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Hoje em dia, nos dois lados dos
Andes, brasileiros, peruanos e bolivianos já· trabalham - apesar da falta de
financiamentôs internacionais - nas estradas que um dia rasgarão ao meio a
América do Sul.
Eu me arrisco a dizer que, dentro de mais 36 ·anos,-: Brasília não. mais ·
será apenas a Capital dos brasileiros. Ela será; no coração do.Brasil e no coração
da América do Sul, o centro da integração continent&l. Brasília será, então, o marco ·
·da tão pretendida unidade sul-americana, com que tànto sonhamos, com que tanto
sonharam os heróis, a começar por Simon Bolívar.
Sr. Presidente Sarney, Sr"s e Srs. Senadores, Sr. Paulo Cabral, Sr"
Vice-Governadora Arlete Sampaio, Srs. Pioneiros, infeliunente,. aos 36 anos,
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Brasília já padece de muitos dos problemas que atormentam as outras grandes
cidades brasileiras: crescentes índices de violência urbana, queda de qualidade
dos sistemas educacionais e de saúde, graves deficiências no · !Sistema de
transporte e desemprego elevado. A situação, aqui, conquanto não tenha chegado
ao estado crítico que se verifica em outros pontos do País, é delicada.
A verdade é que, embora planejada, a cidade conviveu sempre com
explosivos índices de crescimento demográfico. Nas quatro últimas décadas, o
processo de urbanização no Brasil ocorreu em ritmo alucinante. Por mais que se
tenha investido nas cidades, foi impossível construir, em tão pouco tempo, uma
infra-estrutura adequada em escolas e hospitais.
_
Brasília, é claro, sofreu muito com esse crescimento acelerado. Já no
fim dos anos 60, a cidade atingia a população que originalmente se estimava viesse
a possuir no início do próximo século. Mas, por ser protegida desde o nascimento,
esses problemas todos, de certa forma, aqui foram enfrentados de um maneira
menos traumática. Tanto é assim ·que, c:juando colocada em comparação com
outras Unidades da Federação, Brasília consegue - em quesitos, como nível de
escolaridade, segurança e atendimento à saúde ~sair-se bem.
•
Há poucos anos, a cidade ganhou a sua autonomia política. Mas
precisa de plena autonomia económica, que só será obtida quando tivermos
acertado definitivamente os repasses do Governo Federal.
Brasília é carente também de um projeto de crescimento sustentado. A
economia local ainda tem parte de sua sustentação nos salários pagos pelas
Administrações Federal e Distrital, mas a indústria e o comércio, ano a ano,
ganham terreno. É preciso, portanto, estabelecer metas de crescimento económico
e lutar para atingi-las.
Sou otimista quanto ao futuro da nossa Capital. Mas penso que
Brasília precisa trilhar caminhos consentáneos com os ventos que sopram no
mundo. Estamos na era da globalização, quando as palavras mágitas são
eficiência, competitividade e dinamismo. Brasília precisa ajustar-se também a esse
novo tempo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também no dia 21 de abril, o
jornal Correio Braziliense, que nasceu com a nova Capital, comemorou 36 anos de
existência. Aproveitando a referência que fiz há pouco sobre globalização, gostaria
de destacar o Correio Braziliense como exemplo de como Brasília pode enfrentar
os novos tempos.
: . Como é do conhecimento geral, há pouco mais de dois anos o referido
jornal sofreu total reformulação, justamente visando adequar-se ao jornalismo que
se faz hoje nos principais Estados brasileiros e nos países desenvolvidos. Uma
profunda alteração na postura diante dos fatos políticos e económicos - mais
agressiva, e principalmente mais próxima da expectativa da maioria dos leitores fez Q jornal dar um grande salto de qualidade. Salto que, aliás, P?de ser constatado
no expressivo aumento de venda em bancas e na ampliaçãG · ao número de
assinaturas.
E as reformulações não param aí! Este ano, há dois dias, durant!: as
comemorações do seu aniversário, o Correio Braziliense · passou por novas
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mudanças, que tornaram seu visual mais leve e mais moderno.· O novo projeto
gráfico do jornal agradou em cheio à população e, com certeza, colocou o Correio
Braziliense em pé de igualdade com os maiores jornais do Continente.
Sob o comando deste baluarte, o Jornalista Paula._Cabral de Araújo,
Presidente do Grupo Diários Associados e da Associação Nacional de Jornais, o
Correio Braziliense é hoje um periódico que goza de projeção nacional e também
internacional. Ganhador, nos últimos dois anos, de inúmeros prêmios de
abrangência nacional; ·entre eles o Essa, o jornal também recebeu troféus de âmbito
mundial, como o Prêmio Rei de Espanha, concedido, em 1994, a um fotógrafo, e,
em 1995, a uma série de reportagens sobre tráfico de bebés. Alguns de seus
lúcidos e corajosos eaitoriaTs foram citados por revistas de circulação mundlaf. ·
Seguidamente, o Correio Braziliense dá grandes furos de reportagem, em especial
sobre temas políticos.
O Correio Braziliense é, por tudo isso, justamente uma mostra de
como a cidade de Brasília pode enfrentar os desafios da modernidade. Em tempos
de busca de maior eficiência, de padrões elevados de competitividade, .de
dinamismo empresarial; o jornal é um exemplo de excelência, paradigma do que os
brasilienses podem realizar.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, concluo aqui este breve
pronunciamento, reafirmando minha crença num futuro promissor para Brasília.
Estamos, agora, a rsunir as condições para alcançar patamares de crescimento
compatíveis com a ·grandeza deste País.
No atual cenário de estabilidade política e económica, Brasília,
seguramente, terá uma importante contribuição a dar ao País. No âmbito da Capital
da República, o Correio Brazíliense fará sua parte, com isenção, coragém e
eficiência. Estou certo disso.
Era o que tinha a dizer. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Regimento da Casa permite
quP o Presidente convide a fazer uso da palavra oradores que não sejam
Parlamentares, mas que podem engrandecer os objetivos desta sessão.
Neste sentido, convido a Sr" Vice-Governadora de · Brasília, em
exercício, a Dr" Arlete Sampaio, para nos honrar com a sua fala.
A SR• VICE-GOVERNADORA ARLETE SAMPAIO - Exm0 Sr.
Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney; Srs. Senadores presentes à
Mesa; Sr. Paulo Cabral, Jornalista e Diretor-Presidente dos Diários Associados;
Sr"s e Srs: Senadores; Srs. Deputados Federais aqui presentes; Srs.
Administradores Regionais; Srs. representantes do GoverflO.> do._ Distrito Federal;
minhas senhoras e meus senhores, a construção da nossa Capital, Brasília, foi,
sem dúvida, um ato de audácia, de ousadia, de diversos brasileiros à sua frente,
prinCipalmente do então Presidente Juscelino Kubitschek.
Brasília vem, sem dúvida, ao longo desses anos, cumprindo com o
seu papel, dando a sua contribuição efetiva ao desenvolvimento do Brasil, em
particular no desenvolvimento da Região Centro-Oeste.
No decorrer desses anos, Brasília vem se reafirmando no cenário
político brasileiro, onde o seu povo foi construindo a própria história da nossa
Capital, do nosso Distrito Federal.
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Lembro-me da época em que esta Casa; o Senado Federal,
· representava o povo de Brasília, na medida em. que não tínhamos a representação
política. A Comissão do Distrito Federal do Senado Federal era a representação
política da população da nossa Capital. Mas o nosso povo teve a competência de
demonstrar ao conjunto dos Constituintes a necessidade de dotar Brasília de sua
autonomia política.
Em 1988, na nossa Constituinte-cidadã, ficou então consagrado o
direito de Brasília eleger o seu Governador, os seus Deputados Distritais e
continuar elegendo, como já fazia desde 1986, a sua Representação Federal. Esse
passo foi fundamental para que pudéssemos, hoje, continuar a nossa caminhada no
sentido de buscar, além da autonomia política de Brasília, o seu crescente
desenvolvimento económico e social.
Sem dúvida, hoje, aos 36 anos, todos estamos diante de novos
desafios: a Brasília património histórico · e cultural da Humanidade; a Brasília
Capital; a Brasília oficial, que tem hoje o grande desafio de olhar de frente a
Brasília real; a Brasília que se constituiu, independente da vontade dos desígl"]ios
dos seus governantes; a Brasília de 1 milhão e .800 mil habitantes; a Brasília das
cidades que ainda não possuem sequer infra-estrutura urbana, das nove cidades
·
que foram construídas nesses últimos anos.
É preciso encarar o desafio de fazer com que Brasília se desenvolva
economicamente, para que possamos oferecer emprego a 125 mil pessoas, que
hoje se encontram desempregadas no Distrito Federal e que precisam efetivamente
buscar melhores condições de vida, encontrar o seu lugar, o seu espaço na nossa
Capital..
Portanto, uma nova fase precisa ser inaugurada em Brasília: a de,
juntos, todos os brasilienses e o Brasil, voltarmosa nos preocupar em promover um
crescimento significativo da capacidade económica de Brasília, para que ela possa
se afirmar não só no terreno político, mas também no económico.
Gostaria de lembrar a importância que teve, desde o surgimento de
Brasília, a criação do Correio Braziliense, um jornal que, aos 36 anos, acaba de se
renovar mostrando uma cara nova, uma nova edição gráfica; um jornal que, cada
vez mais, vaT se tornando um ponto de referência para todos nós, pois ele traz
sempre as informações nero:essárias para a nossa Capital. Isso é um estímulo para
que também se dê a Brasília uma cara nova.
Gostaria de chamar a atenção para o fenômeno que é Brasília hoje,
na medidà em que ela representa a síntese de todas as culturas e de todos os·
povos do nosso imenso Brasil. Aqui pGdemos encontrar, em qualquer mesa de bar
onde quatro ou cinco pessoas se agrupam, pessoas de origens diversas, cada uma
de um Estado diferente da Federação. Essa síntese que Brasília representa deve
ser reconhecida por todos, para ·que possamos juntos encontrar esses novos
caminhos, essa nova cara para o Distrito Federal.
Em nome do nosso Governador Cristovam Buarque, gostaríamos de
nos congratular com a iniciativa que tiveram os Senadores José Roberto Arruda e
Valmir Campelo de propor essa sessão solene em homenagem a Brasília. Estamos
felizes em estar aqui nesta homenagem à nossa capital, nessa homenagem ao
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Correio Braziliénse. Queremos solicitar de todos os senhores o reconhecimento
de que a nossa capital, a capital de todos os brasileiros, merece de cada um de nós
o nosso amor e o nosso apoio para que ela, efetivamente, encontre seus caminhos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Convido o jorn-alista Paulo
Cabral a honrar o Senado, sendo um dos oradores desta sessão.
O SR. PAULO CABRAL- Sr. Presidente do Senado Federal, Senador
José Sarney; Sr" Vice-Governadora do Distrito Federal, Dr" Arlete Sampaio; Srs.
Senadores Antonio Carlos Valadares e Bernardo Cabral, que compõem a Mesa;
Sr"s e Srs. Senadores; Srs. Deputados Federais; Srs. Representantes do Poder
Executivo de Brasília; Srs. Representantes e Membros do Poder Judiciário que aqtii" -se encontram; Srs. Diplomatas; meus caros amigos Senadores José Roberto Arruda
e Valmir Campelo:
·O eminente Presidente José Sarney, com seu espírito
reconhecidamente democrático, foi encontrar, num dispositivo do Regimento desta
Casa, a oportunidade para que pessoas estranhas a ela pudessem ocupar esta
tribuna. Isso revela o sentimento cívico e o sentimento humano do Senador José
Sarney. E devo dizer às senhoras e aos senhores que, para mim, é· um privilégio
realmente excepcional ter' a oportunidade de ocupar uma das mais altas tribunas
políticas do País, para agradecer a homenagem do Senado Federal ao Correio
Braziliense, jornal que tenho a honra de dirigir e que integra o grupo ·dS!
comunicaçâo dos Diários Associados, também por mim presidido, que se espalha
por vários Estados da Federação brasileira.
Meus senhores, a criação de Brasília foi uma epopéia, sem dúvida. Os
oradores que me antecederam, autores da proposição que resultou nesta
homenagem, os nossos eminentes amigos Senadores José Roberto Arruda e
Senador Valmir Campelo, traçaram um perfil histórico da construção desta Cidade,
marcada inclusive por atas de verdadeiro heroísmo dos seus pioneiros.
A criação do Correio Braziliense e a sua instalação no dia em que se
inaugurou a Capital da República, se não chegam a ser uma epopéia, constituem
uma saga, uma saga vivida e protagonizada por todos aqueles que compõem os
Diários Associados. Realizamos, sob a liderança do Senador João Calmon, um
verdadeiro mutirão nacional, para que pudéssemos fazer circular, no dia 21 de abril
de 1960, o Correio Braziliense e para que colocássemos no ar.a imagem da TV
Brasília. ·
Quando Assis Chateaubriand absorveu a idéia da construção da nova
Capital, porque, para reproduzir a verdade histórica, ele olhava com certa reserva o
grande projeto, o megaprojeto de Juscelino Kubitschek, ele encontrou uma
definição e uma finalidade para a nova Capital da República, posição e finalidade
que foram tão bem destacadas no seu brilhante discurso pelo Sr. Senador José
Roberto Arruda. Assis Chateaubriand disse - e ele percorrera de helicóptero todo o
imenso canteiro de obras que se desenvolvia antes da inauguração da capital:
"Agora eu acredito que Brasília vai ser a grande plataforma de ocupação do Brasil
Central. Brasília vai ter o condão de interiorizar o País. Brasília vai ter o papel
histórico de mostrar que os brasileiros não se apegam somente ao litoral, mas
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acreditam no crescimento das fronteiras agrícolas do Centro-Oeste, acreditam na
exploração das suas grandes bacias hidrográficas, acreditam nas riquezas que, até
agora, estão escondidas ou ocultadas, por assim dizer, pelo fascínio do brasileiro
pela paisagem litorânea."
Pois bem. Os que fazemos o Correio Braziliense, os que fazemos os
Diários Associados, em numerosas estradas deste País, sentimos um orgulho
muito grande de aqui nos encontrarmos para receber esta homenagem do Senado
Federal, num momento em que o mais importante jornal da Capital da República dá
um salto tecnológico para o futuro. O Correio Braziliense, dentro do seu projeto,
que se pode resumir com a palavra "inovação", fez um jornal mais moderno ainda e
se equiparou, em term0s de reforma gráfica e editorial, a todos os grandes jornais
brasileiros que já executaram projetas semelhantes e a alguns dos mais
imp!>rtantes jornais do mundo.
·
6 Correio Braziliense é Brasília; o Correio Braziliense representa
os sentimentos desta cidade; o Correio Braziliense é o defensor das grandes
causas da Capital da República; o Correio Braziliense é um orgulho dos seus
leitores no Distrito Federal. E de tal forma que, em sucessivas pesquisas que temos
realizado e nas quais baseamos toda a reforma editorial e gráfica do Correio
Braziliense, os leitores se manifestam dizendo que o Correio Braziliense é um
jornal tão importante como aqueles que se editam no Rio de· Janeiro e em São
Paulo e que deve se ombrear, em termos de progresso tecnológico, em termos de
atualidade editorial, em termos de visual gráfico, aos jornais do Rio de Janeiro e de
São Paulo.
Faremos um grande esforço, toda a equipe do Correio Braziliense,
que foi a autora deste projeto. Não recorremos a nenhum instituto especializado,
nem no Brasil nem fora do País; não recorremos aos grandes técnicos de
comunicação visual que têm aluado nas reformas de todos eis maiores jornais deste
País. O projeto foi realizado pela nossa equipe profissional, tendo à frente, na parte
de redação, o jornalista Ricardo Noblat, e, na parte visual, um modesto e brilhante
companheiro, Francisco Amaral, o nosso Chiquinho Amarai, que há mais de um ano
vem se debruçando sobre as suas pranchetas para poder oferecer, como
oferecemos agora, a 21 de abril, esse jornal ·novo, moderno, que pulsa· com o
progresso de Brasília.
Srs. Senadores, o nosso reconhecimento por esta homenagem e o
nosso compromisso de que aqui continuaremos a atuar para que Brasília não seja
apenas o patamar para a ocupação definitiva do Brasil Central, mas para que seja,
isto sim, em termos históricos, a grande, plataforma cívica desta Nação.
Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Antes de encerrar esta sessão;...
quero agradecer a presença honrosa da Vice-Governadora de Brasília, Dr" Arlete ·
Sampaio, aqui representando o Governador; quero agradecer a presença do
Diretor-Geral dos Diários Associados e do Correio Braziliense, Dr. Paulo Cabral;
das ilustres autoridades que aqui estão, Diplomatas, membros dos Poderes
Executivo e Legislativo dE! Brasília, e as senhoras e os senhores que nos honram
·
com suas presenças nesta Casa.
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A voz do Senado Federal foi ouvida por meio .dos Senadores José
Roberto Arruda e Valmir Campelo, que aqui disseram do nosso sentimento por
Brasília. O Senado aprovou esta sessão justamente para marcar o quanto a vida de
Brasília está ligada à vida do Senado Federal. Por 28 anos, como bem ressaltou a
Vice-Governadora, fomos o Poder legislativo de Brasília.
O Senado quis marcar essa aliança, associando-se às alegrias do
povo brasiliense e do Governo de Brasília pelo transcurso do 36° aniversário da
cidade.
A transfer(lncia da capital para Brasília foi uma vontade política do
Presidente Juscelino Kubitschek; foi o ideal do Presidente Juscelino Kubitschek; foi
um compromisso do Presidente Juscelino Kubitschek. Mas o instrumento, o braço
com que ele executou essa mudança, foi o Congresso Nacional.
Participei da saga da construção institucional do que foi a
transferência da capital. Dentro desta Casa foi possível construir-se, num tempo
realmente pequeno, todo o arcabouço jurídico que fez com que a transferência para
Brasília se tornasse possível e fosse concretizada. Portanto, o Congresso Nacional
está ligado, profundamente, à transferência da capital. Sem ele, seria impossível
que ela se realizasse.
Por outro lado; dos Poderes da República, o poder símbolo da Capital
Federal é, sem dúvida, o Congresso Nacional. O Poder Executivo tem seus braÇos
localizados no País inteiro, mediante a sua ação execútiva. Também o Poder
Judiciário, por meio dos Juízes Federais, dos Tribunais Superiores, derrama-se por
todo o território nacional. Mas o Poder legislativo, em nível federal, todo ele, está
concentrado na cidade de Brasília. Todo ele aqui está, aqui exerce as suas funções
e daqui irradia para todo o País o que tem cumprido ao longo da história.
Foi no Congresso Nacional que se construiu a nacionalidade. Aqui se
construíram as nossas instituições. Ao longo do tempo, desde os primórdios da
independência até hoje, o nosso Congresso tem cumpr'ido o seu dever, muitas
vezes, sofrendo incompreensões, algumas justas e outras injustas; mas ·ele
percorre o seu caminho. Portanto, nada mais faZ hoje do que cumprir o seu dever,
associando-se às alegrias da população e do Governo de Brasília.
Quero também ressaltar que a história de Brasília confunde-se com a
história do Correio Braziliense. O Correio Braziliense é o diário da cidade. Não o
diário como uma palavra jornalística, mas o diário como aquela peça íntima, em que
os sentimentos das pessoas e das cidades permanecem indeléveis. É no Correio
Braziliense que a cidade tem escrito todas as suas esperanças, todos os seus
amores, todos os seus desatetos, todas as suas mazelas e, ao mesmo tempo, todas
as suas grandezas. ·É um jornal que, desde o princípio, tem marcado o registro da
cidade de Brasília. E os Diários Associados aqui plantaram, como marco pioneiro,
esse grande instrumento da liberdade de imprensa do nosso País. Chateaubriand
tomou o título de Hipólito José da Costa e colocou o nome no seu jornal, aqui, na
Capital Federal.
Falou-se de pioneiros de Brasília. Quero também falar dos pioneiros
do Correio Braziliense e dos Diários Associados. Aqui temos alguris deles. Hoje,
somos poucos. Digo "somos" porque vejo aqui João Calmon, que foi, durante tanto
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tempo, Diretor-Geral dos Diãrios Associados e acompanhou, naquela época,
como um grande executivo que era da empresa, a construção do Correio
Braziliense. Vejo Paulo Cabral, que era 'Vice-Rei do Norte" e que, agora, é 'ViceRei do Centro-Oeste" dos Diãrios Associados.
Lembro-me dos pioneiros do Correio Braziliense: de Edilson Varela,
que já desapareceu; ali vejo Ari Cunha, que também tem sido um operário
·
constante nas colunas e na direção do jornal.
A atual mudança do Correio Braziliense, sem dúvida, coloca-o à
frente das grandes mudanças gráficas e jornalísticas empreendidas na imprensa
·
·
brasileira.
Recordo que isso ocorreu no Rio de Janeiro, tendo reflexos no Brasil
inteiro, com Odylo Costa Filho, o grande pioneiro da mudança da modernização
da imprensa brasileira. Odylo, no Jornal do Brasil,. e Pompeu de Sousa, no Diãrio
·
·
Carioca.
No Correio ·Braziliense, também hoje inscreve-se o nome do
jornalista Ricardo Noblat e de todos aqueles que participaram do projeto gráfico q_ue
hoje coloca o Correio na vanguarda dos grandes jornais brasileiros.
·
Ao falar dos Diãrio Associados, tenho a honra e a alegria de dizer
que meu primeiro emprego foi de repórter de setor .nos Diãrios Associados, em O
Imparcial, do Maranhão. (Palmas) Liguei-me à família Associada, onde tenho e
construí, ao longo da vida, grandes amigos, alguns deles aqui presentes. Tenho a
minha carteira de repórter policial dos Diãrios Associados ainda aberta. Talvez
isso preocupe um pouco Paulo Cabral, porque ele pode ficar pensando em.ações
trabalhistas (risos) - ele, que tem sido um especialista nessas ações. Mas, pelo
contrário, a minha carteira está assinada como um motivo de orgulho na minha vida
de que até hoje permaneço ligado à família dos Diãrios Associados.
Congratulações a Brasília e congratulações ao Correio Braziliense.
Está encerrada a sessão. (Palmas)
(Levanta-se a sessão às 11h12min.)

e

Ata da 48!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de abril de 1996
· 2" Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos
Odacir Soares, Levy Dias Ney Suassuna
Antônio Carlos Valadares e Arlindo Porto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares
- Ademir Andrade -Arlindo Porto -Artur da Távola- Bel-·
lo Parga - Benedita da Silva- Beni Veras- Bernardo Ca-'.
bral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner
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- Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy- Elcio Alvares -:- Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Humberto Lucena - Iris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson
Peres - João França - João Rocha - Joel de Hollanda Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José A_gripino -José
Alves - José Bianco - José Bonifácio - Jose Eduardo Outra- José Fogaça -·José lgnácio Ferreira- José Roberto
Arruda - Jose Sarney - Julio Campos - Júnia Marise Lauro Camr;>os - Le"Y Dias - Lucídro Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coellio - Luiz Alberto de Oliveira - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna
- Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Oras - Pedro
Piva- Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan CalheirosRoberto Reejuião- Romeu Tuma- Ronaldo Cunha UmaSebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho- Totó Cavalcante- Valmir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário, Senador Odacir Soares, procederá à leitura sfo Expediente.
E lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
2
N 189/96, de 19 de abril de 1996, referente ao Requerimento n2 314, de 1996, de informações do Senador
Osmar Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
.ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a'-mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Odacir Soares.
É lido o seguinte:
R~QUERIMENTO N2 373, DE 1996
Senhor Presidente,

.
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Nos termos do art. 256, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, solicit~ a ·retirada do Projeto de Lei
do Senado n2 63, de 1996, de minha autoria.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. - Senador
João França.
'
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 256, § 2 2 , letra b, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário, Senador Odacir Soares.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nll374, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento
Interno, urgência para o Requerimento n2 354, de 1996,
do Senador Romeu Tuma, solicitando, nos termos regime.,tais, seja criada uma Comissão Temporária Interna,
composta de cinco Senadores, para, no prazo de sessenta
dias, coletar dados junto às autoridades do Estado de Pernambuco e outros setores que entender necessário, sobre a
tragédia resultante de serviços de hemodiálise no Instituto
de Doenças Renais de Caruaru - PE.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. - Valmir
Campelo - Júnia Marise - Romeu Tuma - Ademir Andrade .;... Ramez Tebet - Ronaldo Cunha Lima -- Hugo
Napoleão.
·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento lido será
votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso 11, do
Regimento Interno.
_
. _ . .·.
. .
~.
O Senhor ·Presidente da República editou a Medida Provisória n°
1.410, de 18 de abril de 1~96, que "dispõe sobre a emissão de Notas do Tesouro
Nacional - NTN destinadas a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá
outras providências".
·
-· De acordo com as indicaçães das lideranças, e nos termos dos §§ 4°
e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadore-s ·
Titulares
PMDB
José Fogaça
Roberto Requião

Suplentes

1. Fernando Bezerra
2.Casildo Maldaner
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PFL
Odacir Soares
Vilson Kleinübing
PSDB
José lgnácio Ferreira
PSL
RomeuTuma

1.

Sebastião Rocha

1.Darcy Ribeiro
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1.Waldeck Omelas
2.Joel de Hollanda
1. Lúdio Coelho

Deputados
Titulares
Suplentes
Bloco (PFL-PTBl
1.Paulo Cordeiro
Lima Netto
Saulo Queiroz
2.Sarney·Filho
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMNl
1. Geddel Vieira Lima
Michel Temer
Bloco (PPB/Pll
Anivaldo Vale
1.Dilceu Sperafico
PSDB
Luiz Carlos Hauly
1.Yeda Crusius
PV
. Fernando Gabeira
1.GilneyViana
PT
Sandra Starling
1.Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte
calendário para a tramitação da matéria:
Dia 23-04-96 - designação da Comissão Mista;
Dia 24-04-96 - instalação da Comissão Mista;
Até 24-04-96 - prazo para recebimento de emendas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 03-05-96 - prazo final da Comissão Mista;
Até 18-05-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da
República editou a Medida ProvisÓria n° 1.411, de 18 de abril de 1996, que "altera
os arts. 4° e 7° da Lei n° 8.745, de 09 'de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4°
e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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Senadores
Titulares
PMDB
Carlos Bezerra
Roberto Requião
PFL
Odacir Soares
Waldeck Ornelas
PSDB
Lúdio Coelho
PT
José Eduardo Outra

.

Arlindo Porto

Suplentes
1. Ramez Tebet
2.0nofre Quinan ·
1.José Agripino
2.João Rocha
1.Beni Veras
1.Eduardo Suplicy
1.Emilia Fernandes

Deputados
Suplentes
Titulares
Bloco (PFL-PTBl
1.Ciáudio Chaves
Carlos Alberto
Osvaldo Coelho
2.Paulo Lima
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC/PMNl
1.Geddel Vieira Lima
Michel Temer
Bloco IPPB/PU ..
1.Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce
PSDB
1.Antõnio Carlos Pannunzio
lldemar Kussler
PDT
Miro Teixeira
1.Giovanni Queiroz
PSB
Fernando Lyra
1.Ubaldino Júnior
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte
calendário para a tramitação da matéria:
Dia 23-04-96- designação da Comissão Mista;
. Dia 24-04-96 - instalação da Comissão Mista;
·. Até 24-04-96 - prazo para recebimento de em&ndas e para a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade;
Até 03-0s.96 - prazo final da Comissão Mista;
Até 18-05-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Será feita a devida
comunicação à Câmara dos Oepútados.
.
A Presidência recebeu a Mensagem. n° 154, de 1996 (n° 340/96, na
origem), de 19 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República encaminha

I
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relatório de sua visita de Estadq à República Argentina, realizada no período de 7 a
10 de abril.

É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N° 154, DE,.1996
(N° 340/96, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,

Dirijo-me a Vossas Excelências para infonná-Ios sobre a. Visita de Estado que
realizei à República Argentina, no período de 7 a 1Ode abril do corrente ano.

2.
A Visita de Estado à República Argentina, a convite do Presidente Carlos Saul
Menem, serviu para que procedesse com o Chefe de Estado argentino a uma avaliação abrangente
do estado das relaçi5es bilaterais e permitiu uma valiosa di.••cnssão sobre temas relativos ao
MER.COSUL, à integraçio regional e a questões relevantes da conjuntura regional e internacional.
Cumpre-me registrar o clima excelente que envolveu minha estada naquele país e o nível elevado
dos entendimentos então alcançados.
Minha pro~ oficial em Buenos•Aires incluiu visitas ao Congresso Nacional
argentino, onde fui recebido em sessão conjunta das duas Casas, e à Suprema Cone de Justiça da
Nação. Participei, ademais, juntamente com o Presidente Carlos Menem, de encontro com mais de
trezentos empresários, representantes de empresas brasileiras e argentinas que possuem negócios
num e no outro países.
3.

4.

·

Nas conversações que mantive com o Presidente Carlos Menem, concordamos em
ampliar a coordenação entte Brasil e Argentina para tornar mais eficiente o combate ao terrorismo,
ao contrabando, ao narcotráfico e a seus delitos conexos. Acordamos, igualmente, em que sejam
àvançados os estudos com vistas à integração energética entre os dois países, com a participação da
iniciativa privada, em projetas tais como a construção da Usina Hidreiétrica de Garabi, a Estação
Conversara de Garabi e a utilização de gàs argentino na matriz energética do Estado do Rio Grande
do Sul.
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Foram firmados com o Governo argentino os seguintes atos internacionais:
a)

Acordo sobre Cooperação em Aplicações Pacificas de Ciência e Tecnoiogias
Espaciais;

b) Acordo de Cooperação em Matéria de Meio Ambiente;
c)

Acordo de Cooperação Técnica;

d) Protocolo Adicional ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, relativo à
integração educacional para a fonnação de Recursos Humanos em Nível de PósGraduação;
e) Memorando de Entendimento sobre Integração Física;

t)

Protocolo de Intenções sobre Cooperação e Interconexão Energéticas; e

g) Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnológica entre
os Governos da República Federativa do Brasil e da República Argentina sobre
atividades de cooperação entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Secretarià de
Ciência e Tecnologia da Presidência da Nação da República Argentina.
Ao final da visita, assinei, com o Presidente ~arlos _Menem, Declaração Conjunta,
cujo texto segue anexo, juntamente com o texto do discurso que pronunciei no Congresso

Argentino.

00314

ANAIS DO SENADO FEDERAL

----·

_,

-·

Abril de 1996

-- -·_::..-:_.,_

(IMPRENSA BRASILEIRA)
DISCL'RSO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA POR OCASIÃO DA
SESSÃO SOLENE DO CONGRESSO DA REPÚBLICA ARGENTINA
Buenos Aires. 9 DE ABRIL DE 1996.
Que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento pelas expressões de
amizade e confiança com que o Congresso argentino recebe o Presidente do Brasil em
sessão solene.
Pronuncio essas palavras. sob a emoção do reencomro com tantos amigos
parlamentares argentinos. Os Senhores são dignos representantes desta NaÇão, todos.
companheiros na luta que este Contineme tem travado e vencido para fazer da
democracia uma referência perene na História que estamos construindo neste
Hemisfério.
Falo a Vóssas EJc:celências como alguém que fez sua aprendizagem política no
Parlamento. num momento de dificuldade para o Brasil., de crises e de transformações.
Tenho orgulho daquilo que realizamos, sobretUdo porque soubemos manter a devoção
permanente à democracia. aos valores da tolerância e do respeito político, valores que'
sempre orientaram minha conduta pública.
O tributo de admiração e de respeito que o Poder Eltecutivo faz ao Legislativo é
parte do ritual da democracia. Transposto às relações entre palses. este tributo ganha
uma dimensão política - e diplomàtica - transcendental. Porque os povos da América·
têm consciência do papel de seus Congressos comq instrumento da cidadania e de
participação e aspiram a que seus governantes sejam porta-vozes dessa admiração
quando visitam povos irmãos.
Agradeço-lhes. a oportunidade de fazer esse tributo.
Esta é a Casa do Povo argentino e. em razão disto. o símbolo que melhor
representa sua vontade soberana e seu destino de Nação democràtica. Os ates e decisões
que aqui se originam vêm marcados com o sentido mais profundo da nacionalidade e
com a legitimidade que é própria de urna grande democracia.
Brasileiros e argentinos. tratamos nossas relações. afortunadamente. como um
patrimõnio precioso. um legado construido cuidadosamente e que será deixado a nossos
filhos e netos. uma promessa. enfim. que vai se tomando realidade.
Senhores Senadores. Senhores Deputados.
A amizade entre o Brasil e a Argentina e. sobretudo. a relação estreita que fomos
capazes de construir nestes últimos anos. são seguramente uma prova de que esta
relação era não apenas passivei, como também indispensável.
Porque tanto os povos. como os homens. não podem viver isolados nem fugir das
suas circunstâncias.
E nossa circunstância. enquanto brasileiros e argentinos. é constituísfa por este
vasto panorama de civilização e cultura que nos une e associa no Cone Sul da América.
E constituída pela História comum de povos. que nasceram como colõrúas.
fizeram sua independência e continuam a construi-la como uma taretà a· qual temos que
nos dedicar quotidianamente na luta pelo desenvolvimento e pela justiça social.
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E constituída por nossa geogratia e vizinhança inescapàveis. com seu inexoràvei
sentido de destino compartilhado e realizações comuns.
E constituída pelo vasto pampa e pelas regiões subtropicais que conformam parte
de nossa paisagem física e que nos unem no terreno. dando continuidade a nossos
territórios e proximidade material a nossos~ projetes.
E constituída pela origem diversificada de nossa cultura. de nossa paisagem
humana que envolve raças distintas e que nos aproximam no espírito. tomando tão tãci!
nosso entendimento.
Nossa circunstância é cortstítuida ainda pela democracia. que nos identifica e
aproxima. mediante o compromisso comum com a legitimidade. com estabilidade social e
politica. com a busca de consenso amplo nos grandes temas e desafios. para que nossos
povos assumam definitivamente o seu papei de sujeitos da História.
Porque é assim. e somente assim. que. com a força e a inspiração democrática
dos povos. se consrróem as grandes nações.
Nossa circunstância é, também. a intensa relação econõmica e comercial que
fomos construindo entre o Brasil e a Argentina. à medida em que nos tomávamos sócios
prioritários.
.
Hoje temos consciência de quanto esse intercàmbio significa. em termos de cifras
e de postos de Trabalho: o que representa o seu efeito multiplicador. a sua energia vital e
sua escala produtiva para nossas respectivas economias.
Damo-nos conta. hoje, de que. em apenas alguns anos de intenso trabalho
integracionista. fomos capazes de incrementar quatro vezes o valor de nosso comércio
bilateral.
Nossa circunstância é o compromisso que assumimos e- que ·continuamos a
cumprir cóm a integração em nossa região. a qual. com o Mercosu!. modificou não
apenas a realidade politica e econõmica da América do Sul, como também a percepção
que a comuni~ade internacional tem de nossos paises.
Nossa circunstância é a civilização de fronteira que se vem desenvolvendo em
modelos de convivência pacífica entre nossos povos ao longo de nossas linhas de !imites.
Nossa circunstância é. enfim. essa capacidade que temos de compreender e
admirar a diferença que separa as línguas de José Hemandez e João Guimarães Rosa.
Há um mesmo sentido humano em duas culturas que foram capazes de criar
Martm Fierro e Grande Sertão. Veredas. as inflexões de Jorge Luis Borges e a
sensibilidade filosófica • de Machado de Assis, para mencionar apenas algumas
realizações e personalidades que projetam nossas culturas nacionais com igual força na
dimensão universal.
E por trás desse sentido do humano. encontram-se necessariamente um mesmo
sentido do destino e da convicção de que. juntamente com nossos pares. chegaremos
mais rápido e com maior segurança aos objetivos que nos propomos: ser povos felizes.
realizados na grandeza de nações mais justas e generosas. sócias na riqueza e na paz. E
dispostas. com seu exemplo. a contribuir para que a História da humanidade continue a
ser uma saga de liberdade e de dignidade para todos os homens.
Senhores Congressistas.
Venho a Buenos Aires para fortalecer cada vez mais uma relação que já adquiriu
a condição de ser mutuamente essencial para o Brasil e a Argentina.
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Temos dado passos importantes para transformar a .-\merica do Sul numa região
de convergências. das quais o Mercosul é um exemplo vivo.
Podemos nos orgulhar dessa nossa obra. e sobretudo. de termos sido capazes de
perseverar nesse caminho. muito embora possamos nos sentir :is vezes pressionados por
problemas internos ou fortemente confrontados pelos desafios de um mundo em
mudança constante.
Estamos dando um novo perfil às relações que os países latino-americanos
mantiveram tradicionalmente entre si. Nunca antes na História de nosso Continente duas
nações conseguiram alcançar grau semelhante de integração.
Nunca antes nossos países puderam dar respostas tão coordenadas e
verdadeiramente efetivas. aos- desafios. oportUnidades e riscos que apresentam hoje o
·
sistema económico internacional e as realidades de poder no mundo.
Nunca antes fomos capazes de demonstrar que a integração não era apenas um
sonho de próceres visionàrios, mas principalmente um projeto político que tencionava
impor-se a uma realidade ainda incapaz de dar-lhe vida própria - um projeto que lutava
por transformar-se em ações políticas dos Governos da região. mas que encontrava
·
fortes resistências materiais e mentais.
Mudamos isso. E conseguimos fàzê-lo conjuntamente.
Com uma visão de futuro, mas sem nos esquecermos da experiência do pa5sado.
Sem ignorar os imperativos do presente.
Sem descurar do bilateral •. porque não há integração possível, não regionalização
possível. se a base da qual se parte não é sólida e fértil.
Estamos alcançando hoje uma rede de relações inrra-hemisféricas. de uma
intensidade única em nossos hemisférios. Nela. as dimensões bilateral. sub-regioóal e
regional. são parte de um processo ma:is amplo de rewosta do hemisfério à globalização
e ás mudanças no sistema internaciÓnal.
O bilateral e o sub-regional não são instãncias que se excluem. Ao contràrio, são
dimensões que se completam e se fortalecem. Da mesma forma que a consolidação do
Mercosul constitui-se nunf património para as relações entre o Brasil e a Argentina, o
fortalecimento de nossas relações tem um impacto positivo e multiplicador no âmbito do
Mercosul.
Por isso, vim a Buenos Aires: para mosrrar que o eixo de nossas relações é
insubstituível em nossa concepção do mundo e da América do Sul.
Devemos dar o e.xemplo de uma amizade madura e respeitosa. de uma relação de
confiança e de lealdade. preservando os espaços que são próprios de cada nacionalidade,
e fazendo florescer os traços distintos de nossas respectivas individualidades.
Estamos conscientes de que nossa relação e a obra de integração que ela ajuda a
construir somente serão possíveis e terão sentido. na medida que nos fortaleçamos como
nações. como povos. com suas idiossincrasias. modos de ser e de pensar. como culturas
nacionais e como Estados soberanos.
Porque somente com manifestações de uma soberania que se afirma e participa
podem se conceber as políticas e.xternas de· nossos países.
Senhores Parlamentares,
Venho a Buenos também. para manifestar minha convicção de que os avanços
que se estão produzindo no Brasil em matéria de estabilização económica. crescimento e ·

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

reformas estruturais. continuarão a ter impacto posmvo e multiplicador sobre nossa
relação bilateral e sobre os esforços para consolidação do MercosuL
O Brasil e um pais que recuperou a confiança. sua auto-estima. sua capacidade de
gerar consensos ou maiorias expressivas e de mobilizar grandes forças politicas em prol
da mudança e do progresso. E para isso. o Congresso brasileiro tem contribuído de
maneira decisiva.
Temos dado grandes passos com o Plano Real e as primeiras reformas que
tlexibilizaram monopólios estatais e que ·deram homogeneidade ao tratamento dispensado
:1 emoresas nacionais e estrang_eiras. Também avançamos na área de propriedade
intelectual e na ampliação dos compromissos brasileiros no campo· da não-proliferação
de armas de destruição de massa.
Mas isso é apenas o princípio-: E uma direc;:ão. um sentido. e não o ponto de
chegada. A chegada está mais adiante. E dependerá de nossa capacidade de perseverar
nesse rumo por um longo período. Temos uma base forte para fazê-lo. A estabilização
teve no Brasil um impacto muito positivo sobre a área sociaL E isto se mede com cifras
concretas. não cqm retórica.
Não podemos ftustrar as expectativas que foram criadas em tomo da
possibilidade. pela primeira vez. clara e duradoura. de que nosso pais. através da
estabilidade econàmica e da reforma e do crescimento sustentadq. alcance finalmente o
desenvolvimento com justiça social e equidade.
A agenda do prosseguimento das reformas está definida. Temos que avançar na
reforma da Previdência Social. que já deu seu primeiro grande passo. há três semanas. na
Câmara dos Depurados. Temos que fazer a reforma tributária e do Estado .
. Temos que aprofundar o processo de privatização. com os cuidados que exige o
manejo de um gigantesco patrimànio publico.
Todas essas reformas foram e continuarão sendo objeto . de uma ampla
negociação com o Congresso e as forças sociais do Pais.
Não temos a intenção de impor nada. Tampouco temos a intenção de ir contra o
sentimento do povo. em seu afã de consolidar os beneficias que recebeu com o Real, O
que se impõe é. acima de tudo. a decisão da maioria e. se possível. o consenso. Não
estamos fazendo política com o hoiizonte de dois. três ou quatro ano~ ,. •;m_ ajudand9 a
concluir o longo e complexo processo de construção de uma nação.
Senhores Congressistas.
_
Os resultados desse novo encontro entre os dois Governos não poderiam ser
melhores.
Quero deixar-lhes o testemunho da minha grande satisfação por tudo aquilo que
foi possiveJ·àlcançar nesse novo encontro-entre nossos-dois Governos. tanto no político
quanto no econômico.
A estrutura jurídica da amizade brasileiro-argentina fortalece-se quando _a ela
agregamos novos compromissos. ou compromissos renovados que buscam atua!izar o
tratamento bilateral de temas de interesse comum.
Fi~amos vários Acordos nas áreas de cooperação tecnica. espacial e de meio
ambiente. de interconcexão energética. de integração tisica e de formação de recursos
humanos. Uma Declaração Conjunta. para a qual permiro-me chamar a atenção de todos
os Senhores. que serve de marco politico pari esta visita.
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Mas o êxito de uma visita.~ como a que faço neste momento a este país. não pode
medir-se apenas pelo número de Acordos e de compromissos firmados entre .os dois
Go\·emos.
As conversações que mantive com o Presidente Menem servem~ ao propósito de
preparar. mais do que nada. uma nova etapa de nossas relações em cada um dos
incontaveis campos pelos quais elas se desenvolvem.
Em todas e em cada uma dessas areas. agregamos uma contribuição. assinalamos
uma orientação. identificamos urna prioridade. intercambiarrios opiniões francas.
destacamos as coinciç!ências e tratamos com pragmatismo as diferenças. que podem. sim.
e devem existir entre povos orgulhosos de suas identidades e cientes de seus interesses.
E um trabalho conjunto que associa os dois Governos e que deve também.
naturalmente. associar os dois Congressos.
Porque os Parlamentos de nossos países têm tido e continuarão a ter um papei
decisivo ria construção de nossa relação~ e na sua projeção nas dimensões regioríal e
global.
Esta e mais do que urna mensagem. ê uma exortação que quero fazer. A obra de,
construção para esta verdadeira relação privilegiada entre o Brasil e a Argentina. e nossa
participação conjunta no .Mercosui exigem um trabalho permanente de intercàmbio de
informação. de coordenação e de labor conjunto entre os Governos e as sociedades de
nossos países.
E o que estamos fazendo a nível de Governo. como provam os numerosos
encontros de alto nível e a estreita vinculação profissional e pessoal que mantêm nossos
Ministros e funcionários das mais variadas hierarquias.
· E o que estamos fazendo a nível das sociedades. dos contatos cada vez mais
frequentes e produtivos entre setores organizados dos meios empresarial, sindical e
acadêmico.
Queremos que os Congressos dos· dois 'países. que os Membros do Poderes
Legislativos brasileiro e argentino participem ainda mais dessa tarefa. Que se conheçam
pessoalmente. que troquem opiniões francas e ~nceras, que trabalhem juntos naqueles
temas que integram nossas· respectivas agendas nacionais e que são de interesse 'comum.
Isso ê importante para fazê-los avançar conjuntamente e para fazer com que se
multipliquem os efeitos benéficos dessa obra comum sobre cada um de nossos paíse!
Senhores Senadores. Senhores Deputados.
Os Senhores fizeram um gesto de enorme significado ao honrar o Brasil com esta
Sessão Solene. Compraz-me identificá-lo conio uma manifestação adicional do
compromisso de Vossas Excelências para com nossa relação, para com o Mercosul. para
com a América do, Sul e para com nosso futuro como Nações.
Em nome do povo brasileiro, quero agradecer-lhes por esta oportunidade e por
tantas demonstrações de amizade.
Muito obrigado.

o

DECLARACÃO CONJUNTA
A convite do Presidente da República Argentina, Carlos Saúl Menem.
o Presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
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realizou Visita de Estado à República Argentina entre os dias 7 e I O de abril de
1996.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso fez-se acompanhar de
importante comitiva, integrada por Ministros de Estado, representantes do Poder
Legislativo e os Governadores dos Estados da Bahia, · Minas Gerais, Santa
·
Catarina e Rio Grande do Sul.
.O Presidente Carlos Saúl Menem fui assistido por seus Ministros de
Estado e esteve acompanhado por Legisladores nacionais e pelos Governadores
das Provincias de Buenos Aires, .Chaco, Córdoba, Comentes, Entrerrios. Fonnosa.
Mendoza, Misiones e Santa Fé.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu do Presidente
Carlos Saúl Menem o Colar da Ordem do Libertador San Martin. a mais elevada
·condecoração que o Estado argentino confere a Chefes de Estado e que expressa o
genuíno reconhecimento do povo e do Governo argentinos por sua contribuição ao .
fort,alecimento dos vínculos entre as duas nações. ·
O Presidente Fernando Henrique Cardoso VISitou o Congresso
Nacional Argentino, onde foi recebido em ,.,:ssão conjunt~ dns duas Cnc;a.«. e a
Suprema Corte de Justiça da Nação. Em ambas as oportunidades. o !'residente
brasileiro deixou constãncia de seu respeito pelos Poderes Legislativo e Judiciário.
instituições cuja independência constitui requisito essencial d<is regimes
democráticos. No Congresso argentino, o Presidente Fernando 1\enrique Cardoso
pronunciou importante discurso.
Os Presidentes, acompanhados de seus Ministros. trocaram
informações sobre a conjuntura interna de seus paises, passaram em revista o
estado das relações bilaterais em seus diversos aspectos e examinaram temas de
interesse comum nos âmbitos regional e. internacional. À luz dessa ampla
avaliação, puderam registrar que o conjunto creScente de percepções coincidentes
confere ao relacionamento entre o Brasil e a Argentina pertil nitidamente detinido
por Um espírito de entendimento C de colaboração, oferecendo. pcrspcciÍ\"IIS
inéditas e altamente promissot'BS para o fortalecimento das relações bilaterais. ·1 ais
circunstãncias permitem que se estabeleçam entre os dois países mecanismos e
politicas de cooperaçilo mutuamente. proveitosos, com repercussões positivas no
âmbito regional.
Com esse espírito foram firmados entre a República Federativa do
Brasil e a República Argentina, por ocasião da Visita de Estado. os seguintes
acordos, cujos textos se incluem em anexo à·esta Declaração: ·

00319

00320

Abrildel9%

ANAIS DO SENADO FEDERAL

a) Acordo sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência
Tecnologia Espaciais;

e

b) Acordo de Cooperação em Matéria de Meio Ambiente:
c) Acordo de Cooperação Técnica;·
d) Protocolo Adicional ao Convênio de Intercâmbio Cultural entre o ·
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Argentina, relativo à integração educacional para a
formação de Recursos Humanos em Nível de Pôs-Graduação:

e) Memorando de Entendimento sobre Integração Física. e

_f.)_ Protocolo de
Energéticas.

Intenções

sobre

Cooperação e Interconexão

g) Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Cicntílicn
Tecnológica entre os Governos da R~públíca Federativa do llr as ii
da República Argentina sobre atividades de cooperaç:1o entre
Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Ciência
Tecnologia da Presidência da Nação da República Argentina.

c
e
o
e

Ao passarem em revista a ampla agenda de temas de inleresse
comum; os dois Presidentes:
Reafirmaram sua satisfação pelo crescente fortalecimento do sistema
democrático e pelo incremento significativo da importância do respeito nos
Direitos Humarios na América Latina. Reconheram, nesse sentidn. os resultados
positives 'do compromisso de seus Govemos com esses princípios básicos que
constituem instrumentos fundamentais para a promoção do desenvnivimento
econômico e social de seus países, comjustica e equidade.
Reiteraram a prioridade conferida à consolidação do MERCOSUL.
em sua presente dimensão como área de livre comércio e união aduaneira. e a
disposição de avançar na direção do mercado comum, tal corno prosx1sto no
Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991. Nesse sentido. ressaltaram o alto
grau de entendimento prevalecente entre a República Argentina e a República
Federativa do Brasil no encaminhamento de medidas e poograrnas cunsentâneus
com esse objetivo.
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Recordando os compromissos assumidos nas' decliuações COI\ÍIIntas
sobre Política Nucelar de Foz do lguaçu ( 1985), de Brasília ( 19!\6 ). de Vicdnm
( 1987) e !peró (198!\), reafirmados pelo Comunicado Cnnjunto de !l!tenos /\ires.
de 6 de julho de I 990, pelas decisões adotadas na Declaração sobre Política
Nuclear Comum Argentino-Brasileira, de Foz do_ Iguaçu, de 28 de no\·embro de
1990. e pelo Acordo de Guadalajara, de 1991, que revelam unia longa trajetôria de
excelente entendimento entre os dois países em matéria nuclear.- decidiram..
dinamizar ainda mais a cooperação bilateral, com vistas a desenvolver rmvas .
formas de aproveitamento da energia nuclear com fins pacííicos. Nesse sentido.
estabeleceram o prazo de 120 dias para que as duas partes definam áreas
prioritárias e projetas concretos de cooperação.
Expressaram sua satisfação pelas relações intensas e cooperativas
existentes entre as Forças Armadas dos dois países e incentitaram os comandos
das Forças a darem continuidade aos exercícios conjuntos. Ressaltaram a prática
de oficiais de um país servirem em unidades do outro. no quadro das Operações
de Paz das Nações Unidas. Assinalaram o êxito dos exercícios éntre a Marinha do'
Brasil e a Aviação Naval argentina. Concordaram, ainó.·t. em estaheleccr um
Grupo de Trabalho conjunto de alto nível. a ser convocado por ambas
Chancelarias, para que, com a possi vel brevidade. apresente sugestões sobre como
proniover um ainda maior fortalecimento das relações entre Urasil e Argentina cm
matéria de Defesa e Segurança.
Registraram o extraordinário dinamismo do intercâmbio comercial
bilateral. manifestado pelo aumento substancial de seu volume que, no ano de
1995, alcançou cill·as da ordem de 10 bilhões de dólares.
Recordaram a importância .de contatos freqüentes entre o
empresariado dos dois países como insttilmento de aproximação e dinamização do
comércio bilateral. Com esse fim recomendaram o intercâmbio crescente de
missões empresariais procuraod(.) explorar oportunidades cnncr•;~us de con_~érciu c
de negócios sobretudo .nos Estados das Regiões Norte e Nordeste do Brasil e nas

Províncias argentinas.
Do mesmo modo, manifestaram a satisfação de ambos os Governos
pelos investimentos crescentes realizados por empresas brasileiras e argentinas,
num c noutro país, estimulando ao mesmo tempo a participação ativa de capitais
e investimentos recíprocos nos processos de privatização e de modernização
atualmente cm curso nos dois países, comprometendo-se a envidar esforços para
criar condições que assegurem a empresas brasileiras e argentinas um acesso não
discriminatório a seus mercados.
À luz das promissoras possibilidades existentes em matéria de
integração energética entre os dois países e do acordo positivo alcançado nessaárea durante a visita, avançaram no estabelecimento de normas e medidas que
favoreçarii·a continuidade desse processo de integração. que facilitem e promovam
a realização de transnções energéticas entre empresas de ambos países.
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possibilitando dinami7..ar projclos t~is c::on\o o Aproveitamento Ilidrclétrico de ·

Garabi e a Estação Conversara de Garabi, bem como concretizar entendimentos
para a utilização do gás argentino na matriz energética do Estado do Rio Grande
do Sul.
Manifestaram satisfação pelo próximo início da construção da ponte
sobre o Rio Uruguai, entre as localidades de São Borja (Estado do Rio Grande do
Sul) e Santo Tomé (Província de Comentes), iniciativa que reflete a ação conjunta
e complementar entre os setores públicos e privados dos dois países. ao realizarem
estes um investimento de risco. Expressaram, por outro lado. satisfação pela
próxima abertura ao trânsito da ponte sobre o Rio Santo António. que unirá as
cidades de Capanema (Estado do Paraná) e Andresito (Província de Misiones).
Consideraram que o processo de integração nas áreas de fronteira
demanda seja levado em conta o carátcr diferenciado dessas res!.Íões. Nesse
sentido, realinnaram a importância do Acordo de Recife, que trata -da operação
conjunta dos postos de fronteira dos países do MERCOSUL e se coneratularam
pela assinatura, por ocasião desta visita. de Mcmoràndo de' En:endim~nto sobre
Integração Física. Nesse âmbito foram definidas medidas que pennitirao nlnior ·
integraç,io s<1cial. cultural.' tisica e de transportes ao longo de uma !ronteira
comum de mais de 1.1 00 quilómetros de extensão.
Com esse objefivo, determinaram a convocação, para o segundo
semestre de 1996, da Comissão Mista Cultural e Educacional, que será precedida
por reuniões preparatórias sobre diversos temas relativos à cooperação. e à
harmonização de politicas e programas culturais.
Reconheceram, ao mesmo tempo, a necessídade de que seja
atualizado o Convênio de Intercâmbio Cultural de 1968, ainda vigcnle, para
adequá-lo às realidades e de5afios decorrer..tes do processu cresc~nte dc '.ntcgração
regional. Para t:mto, instru~ seus órgãos competentes a negociar, no mais breve
prazo possível, um novo Acordo de Integração Cultural que preserve e estimule o
importante intercâmbio já realizado nessa área e que contenha normas atualizadas
para sua implementação.
Conscientes da importância da Ciência e da Tecnologia para o
desenvolvimento sócio-econômico de ambos os palses e do interesse regional nesse
setor, confirmado pela reunião de Ministros responsáveis pela ciência e tecnologia
no âmbito da Cúpula das Américas, realizada em Cartagena. acordam na
convocação, ainda este ano, de uma reunião de Ciência e Tecnologia que ~ita
avaliar os resultados obtidos até o momento e definir diretrizes para o futuro de
nossa cooperação. Na oportunidade,
serão
revistos
os "progr~mas
estudante-convênio de graduação e pós-graduação" a fim de dar-lhes maior
consistência e operacionalidade. Na ocasião, serão reavaliados os programas de
cooperação em informática e biotecnologia de modo u atender à demanda do setor
produtivo público e privado dos dois palses.
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Reconheceram, ademais, a importância de se reverem os mecanismos .
tradicionais de cooperação em Ciência e Tecnologia de maneira a tomar mais
abrangente a cooperação bilateral, incorporando novos setores de interesse
identificados pelas necessidades sociais e de desenvolvimento econômico.
Reconheceram o valor das conversações mantidas pela Senhora Ruth
Cardoso com autorida;les argentinas, nas quais se apreciou a existência de urna
linguagem e uma perspectiva' comuns entre os dois países para a abordagem dos
problemas sociais~ Existe a clara possibilidade de aproveitarem-se as experiências
de cada um para melhorar a administração de suas respectivas políticas sociais.
Nesse sentido realizar-se-ão encontros e seminários sobre ternas específicos e ·
descmvolver-se-ã mn sistema region::l de cap:.tcilaçilo na cr:c7fio e administração de
políticas sociais. Manislestou-se o desejo de que os demais países do MERCOSUL
sejam convidados para participarem deste esforço de integração para a superação
da pobreza.
Sublinharam a importância da cooperação iniciada entre os órgãos
competentes cm matéria de comunicação social 'dos dois países, com vistas a
impulsionar o intercâmbio de programas e desenvolver programas c:Onjuntos- de
. divulgação e cc-produções de televisão, rádio, cinema e agências de notícias,· com ·
plena participação .dos meios privados de comunicação.
Ressaltaram a relevância para o sistema da Bacia do Prata e, em
particular, para o Brasil e a Argentina, do processo de imp:ementação da Hidrovia
Paraguai-Paraná, empreendimento modelar de cooperação regional concebido
segundo os princípios n;~ais avançados do desenvolvimento sustentável.
Reafirmaram, nesse sentido, a importância fundamental dos estudos de avaliação
dos possíveis impactos ambientais desse projeto, exercício exemplar de
transparência e participação democrática, ora sendo realizado com o concurso
efetivo das comunidades locais nele diretamente interessadas.
Destacaram, igualmente, a importância do projeto da Hídrovia
Tietê-Paraná como instrumento de desenvolVimento e corno fator de integração
regional do Sistema da Bacia do Prata.
· Reiteraram a importância para seus Governos da reestruturação do
Fundo Fúianceiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA - e
recomendaram que se aprofundem os estudos que permitirão a reforma de de seu
Convênio Constitutivo, transformando-o em agente financeiro natural da região
para projetos de desenvolvimento e de integração, por meio de medidas tais corno
a incorporação de sócios intra e extia-regionais e a modemizaçãc- de suas práticas
gerencíais e operacionais.
Sublinharam a importância da recente assinatura do Acordo entre os
Governos da República Federativa do Brasil, da República Argentina e da
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República do Paraguai, no· qual se estabeleceram medidas comuns e de
coordenação com o objetivo de garantir a segurança na área da Fronteira .Tríplice
entre esses paises, fortalecendo, dessa forma, a cooperação entre si naquela região.
Reiteram a necessidade de desenvolver uma coordenação mais estreita
e consultas mais freqüentes entre ambos os Governos para tornar mais eficiente ó
combate ao terrorismo, ao contrabando, ao narcotfáfico e a seus delitos conexos,
como a lavagem de d\nheiro, o tráfico de armas e outros. Essa cooperação poderá
incluir a harmonizaÇão das legislações nacionais respectivas, com vistas a
uniformizar o tratamento judiciário de tais delitos em ambos os países, bem como
a tomada de medidas pelos órgãos competentes dos dois paises.
Acordaram em promover a mais ampla cooperação e intercàmbio de·
informação entre os· organismos de arrecadação fiscal, al.landegas, forças de
segurança e os Ministérios da Justiça do Brasil e ·do Interior da Argentina com o
objetivo de combater a evasão fiscal, o contrabando,- o narcotráfico, o tráfico de ·
armas e a lavagem de dinheiro proveniente dessas atividades em particular, e da
corrupção em geral. Essa cooperação buscará estabelecer padrões de elevada
transparência recíproca para que futuramente possam ser adotadas como padrões
do MERC'OSUL
Destacaram a relevância do Grupo do Rio como foro de consulta e
instrumento de coordenação e concertação política dos países da região. Nesse
sentido, consideraram a importância de assegurar seu continuado fortalecimento e
eficácia como interlocutor reconhecido da região. no cenário in~aciona,l.
Na qualidade de Presidentes de Paises Garantes do Protocolo do Rio
·de Janeiro, manifestaram satisfação pelos progÍ-essos alcançados na busca de urna
solução definitiva para o conflito entre os paises irmãos Equador e Peru,
ressaltando a importância que tem para a consecução desse objetivo o pleno
cumprimento da Declaração. de Paz do Itamaraty, assinada em 17 de fevereiro de
1995.
. Coincidiram em que a realização, em outubro proXImo, em San
Carlos de Bariloche, da Segunda Conferência Hemisférica de Ministros da Defesa,
deverá contribuir ·para tomar mais fluido o diálogo sobre os temas de segurança e
defesa que vem sendo desenvolvido em âmbito regíonal;
Renovaram sua confiança em que urna decisão favorável ao
estabelecimento de uma Secretaria Permanente do Tratado Antártico .que inclua a
designaÇão de Buenos Aires como sua sede venha a ser adotada próximamente
pelas Partes Consultivas do referido Tratado.
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Reafirmaram a plena vigência da Convenção para a Conservação dos
Recursos Vivos Marinhos Antárticos e a importância de sua Comissão
(CCAMLR) como organismo intergovemamenial incumbido de zelar pela
preservação e uso racional dos recursos vivos marinhos antárticos. Os dois
governos propõem-se a continuar atuando em estreita· coordenação nesse foro,
com vislas à realização de gestões internacionais que se façam necessárias para
que sejam rc:speilados os princípios e normas_ vigentes na área da referida
Convenção.
Registraram com satisfação os significativos avanços nas negociações
levadas a cabo para o esiabelecimento de uma Zona de Livre Comércio entre o
MERCOSUL e o Chile, esperando que acordo nesse sentido venha a ser firmado
por ocasião da Reunião Presidencial do MERCOSUL, a se realizar em Buenos
Aires em junho do corrente ano. O referido acordo representará passo fundamental
para a expansão e o aprofundamento do processo de integração regional. mediap.te
o uso mais eficiente dos fatores produtivos, o estímulo aos investimentos, a
diversificação e o aperfeiçoamento da infra-estrutUra física no espaço económico
ampliado, devendo contribuir para que seja alcançado um maior dese_nvolvimento
económico voliado para o crescente bem-estar das populações da região.
No âmbito regional, destacaram a importância das negociações
empreendidas pelo MERCOSUL para celebrar acordos com outros países da
região. Nesse. sentido, congratularam-se pela assinatura, em 7 de dezembro de
1995, em Punta dei Este, do Acordo de Negociação do Património Histórico entre
o MERCOSUL e a Bolívia, primeira etapa no processo de liberalização mais
amplo do intercâmbio do MERCOSUL e os países da região.
Reconheceram que a assinatura do "Acordo-Quadro Interregional de
Cooperação entre o MERCQSUL e seus Estados Partes e a União Européia e seus
Estados Membros" representa iniciativa positiva para a liberalização progressiva e
reciproca do intercâmbio comercial entre as duas regiões, constituindo elapa
preparatória para a negociação de um Ac;ordo de Associação lnterreiional. Nesse ·
contexto,_ adquire relevância a Declaração Política Conjunta, pela qual as Partes
instituíram o diálogo politico que terá como ponto de partida o Primeiro Encontro
de Chanceleres do MERCOSUL e da União Européia, a celebrar-se em
Cochabamba no corrente mês de abril.
Congratularam-se pelo êxito dos trabalhos realizados em Cariagena
das lndias, em março passadó, que permitiram avanços importantes nas
negociações para a constituição de uma Áiea de Livre Comércio das Américas, e
fundamentados nos acordos de integração existentes no hemisfério, recordaram a
decisão do MERCOSUL de continuar a participar de maneira coordenada e ativa
desse processo. Expressaram satisfação pela escolha do Brasil como país-sede da
próxima Reunião Ministerial Hemisférica sobre Comérc1o, que terá lugar em Belo
Horizonte, em 1997.
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O Presidente Fernando Henrique Cardoso agradeceu. ao Presidente
Carlos Saúl Menem as atenções e as manifestações de amizade e apreço que
recebeu do Governo e do povo argentinos durante sua visita à República
Argentina. O Presidente Fernando Henrique Cardoso convidou o Presidente Carlos
Saúl Menem a visitar o Brasil em data a ser oportunamente acordada pela via
diplomática, havendo o convite sido aceito pelo Chefe de Estado argentino.
Buenos Aires, em .:!3 de abril de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência recebeu a
Mensagem n° 155, de 1996 (n° 343/96, na origem), de 19 do corrente, pela qual o
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, solicita autorização para contratação de operação de crédito externo, no
valor equivalente a quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos,
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, destinac!Q. a financiar,
parcialmente, o Projeto de Modernização da Rodovia São Paulo-CuritibaFiorianópolis.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa, ofícios que
serão lidos pelo Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares.
São lidos os seguintes

Brasília, 23 de abril de 1996

Ofício no 219/PT
Senhor Presic.lenle

Tenho a honr<l de dirigir-me a Vossa Excelência a fim c.le indicar,
em :>UbsliLUição aos Depulados Sandra Slarling e Nilnwio Miranc.la, os Depulados José
Fcirtunati e Luiz Gushik.en, como titular e suplente, respectivamente, para integrarem a
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Comissão Esp<;:<.-ial d.:>il.inada a apr~-iar a Mt:dida Provisória n° I .410, <jUt: dispõt: sobro: a
emissão do: Notas do Tesouro Nacional - NTN destinadas a aum.:nto de capital do Banco
do B~asil S.A
·

prote~>tos

Aproveito a oportunidad.: para apr.:s.:nlar a Vossa Ex.cclcmcia
de elevada estima e consideração.

~-

Deputada Sandra S~~n
Lído:r do PT~-a

brasilia. t:m 23 do: abril do: I 996

Ofi"-io n• 220/PT

Senhor Presid.:nt.:

T.:nho a honra ti.: dirigir-mo: a Vossa F.x<:elência· a fim do: in<li<:ar,
em substituição aos Deputados Sandra Starling c: Nilmário Miranda, os Deputados
Eslho:r Grossi e Pedro Wilson, como titular c: suplc:ul.:, resp.:clivarnc:nlc:, para inl.:grarem
a Comissão Especial destinada a apreciar a Medida Provisória n° 1.386, que trata da
atna1iuçãn do valor das mensalidades escolares.

prote~>1os

Aprovt:ito a oportunidade· para ·apr.:sc:ular a Vossa Exct:ltÕncia
de elevada estima c: consider<lÇãu.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão feitas ãs substituições

solicitadas.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário, Senador
Odacir Soares.
São lidos os seguintes
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LIDERANÇA DO BLOCO PPB/PL
Oficio n" 336/96

Brasília, 18 de abril de 1996
Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelênéia pelo

Bloco

PPB/PL, os Deputados ANIVALDO VALE

e FRANCISCO

DORNELLES para integrarem, respectivamente corno titular e suplente, a
Comissão Esnecial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória

D

0

1376, de II de aonl de 1996 (convalida a MP n° 1334/96), que "dispõe
sobre a responsab.ilidade solidária de controladores de instituições
submetidas aos regimes de que tratam a Lei n° 6.024, de 13 de março de
1974; e o Decreto-lei· n"· 2.321, de 25 de fevereiro de 1987; sobre a
indisponibilidade de seus bens; sobre a responsabilização das empresas de
auditoria contábil ou dos auditores , contábeis independentes; sobre
privatização de instituições cujas ações sejam desapropriadas, na forma do
Decreto-lei n° 2.321, de 1987, e dá outras providências." Em substituição aos
anteriormente .indicados.

~Ir-~
. ..j/_1

//L
.... ...- Deputado Odelmo Leão
Líder do Bloco PPB/PL
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LIDERANÇA DO BLOCO PPB/PL
Oficio n° 338/96

Brasília, 18 de abril de 1996 _

Senhor Presidente
Tenho a .honra de indicar a Vossa Excelência'
pelo Bloco

PPB/PL, os Deputados FELIPE MENDES e JúLIO

REDECKER para integrarem respectivamente como titular e suplente, a
·Comissão
Provisória

Especial
D

0

Mista

destinada

a apreciar

a Medida

1400, de 11 de abril de 1996 (convalida a .MP n° 1358/96),

que "acresce parágrafo ao art. 57 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitação e contratos da Administração Pública, e dá
outras providências". Em substituição aos anteriormente indicados.

/

At

'#amente,

/1L!.!lt·

. o4áado Odelmo Leão
/

Líder do Bloco PPB/PL
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LIDERANÇA DO BLQCO PPB/PL
Oficio n° 339/96

Brasília, 18 de abril de 1996
Senhor Presidente
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência

pelo Bloco

PPB/PL, os Deputados JOÃO RIBEIRO

e ARY

VALA DÃO para integrarem respectivamente como titular e suplente, a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provisória no
1405, de 11 de abril de 1996 (convalida a MP n° 1363/96), que "dispõe
sobre os fundos que especifica e dá outras providências". Em substituição
aos anteriormente indicados.

_h .

At,~amente,

·

í/
I /

/

./

{I {

_.Úeputado Odelmo Leão
.

Líder do Blcico PPB/PL

O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - Serão feitas as substituições
solicitadas
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) - O tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da presente sessão será dedicado a homenagear
o Dia do Índio, nos.termos do Requerimento n° 368, de 1996, de autoria do Senador
Sebastião Rocha e outros Srs. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador .Sebastião Rocha.
V. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA {PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ~s comemorações
da Semana do Índio deste ano ocorreram sob circunstâncias muito especiais para
os povos indígenas brasileiros, com a vigência do Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro
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de 1996. Circunstâncias desfavoráveis, eu diria, qüe ocorrem ironicamente - vejam
V. Ex"s. - no Governo do P_residente Fernando Henrique Cardoso, que é sociólogo.
Aliás, um dos aspectos mais desastrados de sua Administração e·stá como eu disse antes - na displicência e na incompetência com que tem tratado a
questão fundiária. A sociedade brasileira já está cansada de testemunhar a
violência no campo, como as freqüentes chacinas contra os trabalhadores rurais, tal
como a ocorrida no sul do Pará na semana que passou. Uma tragédia classificada
como "o mais violento conflito fundiário dos últimos 20 anos", incluídos aí, portanto,
os duros tempos da ditadura militar.
É nesse contexto, Sr"s. e Srs. Senadores, que o Governo arma mais
uma bomba-relógio, que irá agravar ós conflitos agrários: o Decreto n° 1.775
introduz duas graves alterações nas regras para demarcações de terras indígenas.
Pela primeira delas abre-se espaço para que "Estados e Municípios em que se
localize a área sob demarcação e demais interessados" possam contestar os limites
da área a ser demarcada.
A segunda alteração - de extrema gravidade, segundo nossa
avaliação - abre a possibilidade de terras indígenas, que já tiveram a sua
demarcação homologada por decreto presidencial, mas que ainda não cumpriram a
formalidade burocrática, que dispõem de registro no Serviço de f>atrimônio da
União ou em cartório de imóveis serem questionadas e submetidas ao princípio do
contraditório. Nada menos que 344 áreas identificadas, demarcadas e até
homologadas, entre as 554 áreas indígenas conhecidas no Brasil, estão agora
·
sujeitas à revisão.
Ora; Sr. Presidente, é muito estranho o Governo Federal criar
precedentes dessa natureza, quando não mostra empenho em resolver os ·
problemas dos principais componentes dos conflitos agrários, que são os latifúndios
e os garimpos. É triste ver um Governo forte no Congresso e fraco na
implementação de soluções para os problemas sociais do País. Um Governo
movido a tragédias, que só acorda diante da morte de trabalhadores, como
aconteceu agora, com o massacre de Eldorado dos Carajás, que parece fez o
Governo acordar e prometer tomar medidas de impacto e de eficácia na área da
reforma agrária.
Isso porque, até bem po1.,1co tempo atrás, o Governo estava
preocupado com o debate a respeito da reeleição. Falou-se tanto em reformas, mas
o Governo. em nenhum momento. se concentrou, se debruçou sobre uma das
reformas mais importantes para o País - a reforma agrária .
. · Quanto à questão indígena, o Estado que represento neste Senado da
República, o Amapá, tem uma grande contribuição a dar ao Pais. O Poder Público
caracterizou-se por estabelecer uma relação de respeito com os povos indígenas,
sendo o único Estado da Federação com todas as suas reservas devidamente
demarcadas, sem que isso cause qualquer prejuízo ao seu desenvolvimento.
Entendemos que o Amapá pode ser tomado como um exemplo a ser seguido pelo
·Poder Público quanto ao tratamento a ser dado aos índios do nosso Pais. No
Amapá, vários convênios e acordos foram assinados entre o Governo e a
~sociação dos Povos Indígenas: escolas. merenda escolar, postos de saúde,
embarcações, geradores e vários outros benefícios são levados aos índios através
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de convênios, em que o Poder Executivo repassa o dinheiro aos índios para a
compra desses equipamentos e ferramentas necessárias ao seu trabalho.
Existe uma relação de respeito e de afinidade muito grande entre o
Poder Executivo Estadual e os índios que vivem no Amapá Isso joga por terra, por
exemplo, a tese de que os índios e suas reservas são prejudiciais à Nação, ao
.
. ·· ·
·
· . .
Governo, ou a qualquer outro segmento da sociedade.
Talvez seja uma dádiva que o Amapá não possua áreas de conflito
nesse setor; isso porque as terras ocupadas pelos nossos índios não tenham
despertado o interesse de outros segmentos da sociedade. Mas o certo. é que, lá,
ocorre uma situação que exemplifica muito bem e demonstra .claramente que é
possível conviver em paz, que é possível fortalecer a civilização indígena, que é
possível garantir os direito_s à vida, à terra, à alimentação, à habitação dos povos
indígenas do nosso País. E tudo uma questão de determinação política e de como·
enxergar o ser humano no contexto do projeto de desenvolvimento. Se os índios
forem considerados como empecilhos ao progresso, é natural que o Governo
assuma atitudes como a edição·do Decreto n° 1.775; se, ao contrário, os povos
indígenas forem encarados como parceiros,. como eiementos perfeitamente
integrados ao meio ambiente e à sociedade, não há necessidade de serem criados
conflitos considerados por tantos desnecessários e até irresponsáveis.

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o aparte ao Senador
Ernandes Amorim.
O Sr. Emandes Amorim - Nobre Senador Sebastião Rocf:la, ao
ouvirmos V. Ex" descrever o problema do seu Estado, o Amapá, chamamos atenção
para o nosso Estado e para outras regiões do Brasil. O Decreto n° 1.775 é muito
contraditório. Mas penso que apareceu em boa hora. Rondônia é um Estado que
tem uma população muito maior do que o de V. Ex". Evidentemente, teria que se
dar determinadas prioridades ao branco, ao cidadão que, lá, está habitando. Jogos
de interesses propiciaram a demarcação de áreas extensas para poucos índios. No
meu Município, foi criada uma Reserva Uru-Eu-Wau-Wau, onde há uma área de um
1.865 milhão de hectares para aproximadamente 100 índios que vivem em estado
quase civilizado. Alguns deles são levados de outras tribos para essa região.
Tivemos, em Rondônia, problema de assentamento de pessoas, como foi o caso de
Corumbiara, que até hoje, mesmo tendo ocorrido aquela chacina, o Presidente da
República não teve o cuidado de assentar os Sem-terra, de dar-lhes apoio. No
entanto, no caso das reservas indígenas, elas existem em vários números e·,
precisamente, nesta reserva citada há pouco com 1.865 milhão de hectares para
aproximadamente 100 índios. Isso não é tratamento que se deva dar a uma minoria.
Esses índios, evidentemente, devem ter os seus direitos, o seu espaço, o convívio.
Esse apoio que o Estado de V. Ex" tem recebido - escola, saúde - destinado aos
índios, o Estado de Rondônia não tem recebido. Entretanto, deram grande
quantidade de terra a esses índios; o assunto tem que ser revisto, até J!>Orque eles
não usam esse território~ e estão impedindo que os brancos trabalhem. Fazendas
onde moravam pessoas há ·mais de 15 anos, com gado, plantio de café, cacau,
convivendo em suas fazendas com títulos definitivos, foram tomadas
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arbitrariamente- pelo Presidente da República da época. Essas pessoas
· abandonaram as terras e, agora, estão perambulando pelas cidades, e o Governo
Federal até hoje não tomou providências a respeito. Portanto, parabenizo o Ministro
da Justiça por ter criado, junto ao Presidente da República, esse decreto. que
normaliza essa questão indígena. Ninguém quer tomar-o direito ol..l as terras dos
índios, mas não se pode dar milhões de hectares a uma minoria em detrimento de
milhares de famílias que se encontram abandonadas, sem ter onde trabalhar. Por
esse motivo, cabe. a revisão pretendida, que veio em hora oportuna. Oxalá faça um
bom trabalho. que não prejudique os índios nem a população que quer trabalhar.
Obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Respeitamos a posiÇão do- nobre
Senador Ernandes Amorim. Porém, chamo a atenção, especialmente nessa
questão indígena, com relação ao Decreto n° 1.775. Diante dos problemas de
conflitos, de assassinatos de trabalhadores rurais como os de Corumbiara e de
Eldorado dos .Carajás, o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem vindo a
público pedir que. a sociedade divida responsabilidades. A responsabilidade 'não
pode ser jogada somente· sobre os ombros do Governo, sobre os. seus próprios
·
· ·
·
ombros.
. Na Convenção do PSDB, ocorrida sábado passado, foi dito que isso
precisa mudar porque quem paga lá fora - as satisfações que se tem que dar ao
mundo- é o Presidente da-República, no caso, o Sr: Fernando Henrique Cardoso.
Dessa maneira, o Decreto-Lei no 1.775 estimula conflitos em terras
indígenas. Não se pode alegar também que a FUNAI, o órgão oficial que trata da
questão indígena no País, está deslocada do Ministério ideal, pois está dentro do
Ministério da Justiça. O próprio Ministério da Justiça foi quem artiéulou a edição
desse decreto .
.Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, se houver conflitos, se houver
morte de índios ou policiais, em função dessas terras, o Presidente virá a público,
de novo, pedir para compartilhar responsabilidade?
O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. E:xa mais um aparte?
O SR. SEBASTIÃÓ ROCHA - Concedo-lhe o aparte.
O Sr. Emandes Amorim - A meu ver, o Presidente da República sair
pedindo para compartilhar, não é uma maneira correta. Quando o Presidente quer
distribuir dinheiro gratu"itamente, Sua Excelência não faz qualquer comunicação a
esta Casa'. O Presidente da República tem nas mãos o Orçamento aprovado que
está à mercê da vontade dele para ser homologado e, até agora, sequer deu
atenção. O Presidente tem a Con~ituição que lhe dá os direitos para resolver os
problemas fundiários, mas não teve a coragem, a vontade de resolver esses
problemas. Nem vai ter. Convidar os Presidentes dos Três Poderes para fazer
reunião no sentido de resolver o que ele, Presidente, deveria ter resolvido, não é
correto. O Presidente da República tem autoridade para resolver esses problemas
quando bem o quiser. Então, não admito que seja necessário se aglomerarem
autoridades para se resolver um problema que é de estrita obrigação do Presidente
da República. Sua Excelência tem tudo na mão. A culpa maior do que está
ocorrendo é a falta de vontade do Governo central de querer administrar a questão
fundiária. Resolver a questão indígena, evidentemente, não vai atrapalhar a
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reforma agrária e não vai atrapalhar o índio~ Há coisas mais corretas a fazér, e esta
Casa deve acompanhar de perto esse problemas, para que não se repita o que está
acontecendo, quando o Presidente tenta transferir a culpa para o povo. Na hora de
distribuir o dinheiro do povo, Sua Excelência não consultou esta Casa.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Correto, Senador Amorim.
É inegável que o Presidente, hoje, se preocupe com a repercussão de
acontecimentos, fatos ou ates de seu Governo, do ponto de vista internacional.
Particularmente, nessa questão indígena, quando assinou o Decreto
n° 1.775, seguramente o Presidente não se preocupou com a repercussão que isso
poderia ter para o seu Governo, para a sua administração, haja vista que a mesma
contestação, certamente esta de agora, com relação à morte dos trabalhadores sem
terra, em Eld()rado dos Carajás, é mais veemente; é uma repercussão, uma
contestação mais forte. Com relação ·ao Decreto n° 1. 775, a repercussão
internacional tem sido, também, a mais negativa possível.
Vários países, ~ vários governos, várias organizações nãogovernamentais, pelo mundo afora protestaram contra esse Decreto n° 1. 775, e o
Presidente não está levando isso em consideração. Mas se acontecer um massacre
de índios em conflito por terras, aí novamente o Presidente irá preocupar-se com a
repercussão lá fora.
. ~
~
~
.
Há um dito popular bastante conhecido em todo o Brasil segundo o
qual o brasileiro só fecha a porta quando roubado. É o que atualmente acontece
em nosso País. Quanto tempo o próprio Presidente tem dedicado à discussão da
reeleição, de reformas económicas como privatização das estatais, ou flexibilização
· de monopólios- como se queira'chamar -, e quanto tempo está sendo dedicado às
questões sociais como a indígena, a agrária, a fundiária?
Se pudéssemos estabelecer uma comparação, verificaríamos que
tanto o Governo como o Congresso têm empenhado - acredito - aproximadamente
90% de seu tempo e de seus· esforços na discussões das questões económicas
ultimamente, tentando encaminhar um debate prematuro e irresponsável da
reeleição para os aluais titulares de cargos executivos.
Agora, depois da morte dos trabalhadores de Corumbiara - e o
Presidente pede publicamente que não se explorem cadáveres - dizemos que não é
essa a nossa intenção, inclusive pelo grande respeito que temos pelos familiares
daqueles que morreram; nossa intenção é mostrar que o Governo sempre age
tardiamente. Creio que relativamente à questão indígena poderá ocorrer a mesma
coisa, assim também c:Om relação à Serra Pelada, lá no Pará, com a questão dos
garimpeiros. Então, é preciso que o Governo aja também preventivamente e não
contribua para o acirramento dessas questões. Em nosso entendimento, o Decreto
no 1. 775 acirra a questão da discussão das terras indígenas; acirra e pode
·
provocar, assim, novos conflitos e novas tragédias.
Voltando ao tema, gostaria de dizer que as conseqQências
desastrosas da medida do Governo já começaram. A Folha de S. Paulo, de 13 de
janeiro de 1996, trouxe matéria sobre as primeiras contestações de · áreas
indígenas. Informava ter a Agropecuária Sa~in S.A aprese~tado ao Palácio do

e

Planalto, quatro dias após a P!Jblicação do Decreto n° 1.775, uma contestação de
área indígena.
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A revista Veja, desta semana, que traz. na capa o d()loroso retrato da
violência no campo, contém uma reportagem muito oportuna sobre a
"Ceciliolãndia", uma inegapropriedade rural no Pará, de mais de 4 milhões de
hectares, adquirida recentemente pelo empresário Cecílio do Rego Almeida. A terra
é tão imensa que abriga 28 rios, e um avião bimotor leva cerca de 6 horas de vôo
para cruzá-la de um extremo a outro.
Outra curiosidade dessa transação é que um quarto das terras
adquiridas pertencem aos índios caiapós. Ora, certamente, essas terras já foram
adquiridas em função desse Decreto n° 1.775 para que o grande ou o médio
empresário pudesse levantar o contraditório e questionar a legitimidade da
propriedade das terras pelos índios.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, Cecílio do Rego Almeida não
se transformou num dos maiores empresários deste País por falta de inteligência.
Esse fato de que um quarto das terras pertenciam aos índios caiapós, certamente,
não era desconhecido durante a transação, até pelo fato de o valor da compra ter
sido de R$6 milhões, o que resulta na barganha de R$1,5por hectare.
Índios Caiapós, lideranças indígenas do Brasil, Sr"s. e Srs.
Senadores, todos nós devemos estar preparados para as conseqüências da política
indígena de· Fernando Henrique Cardoso; mas somente ao Governo Federal se
poderá atribuir qualquer responsabilidade por uma eventual crise, por·um eventual
conflito, por um eventual massacre, mesmo porque para o índio o que mais importa
é a terra, e, hoje, a terra é um dos principais temas em discussão em nosso País e
no mundo, haja vista o recente conflito no sul do Pará.
Ao concluir, quero mostrar o que pensa a opinião pública segundo
pesquisa· feita em Belém do Pará, publicada no jornal O Liberal, de 21 de abril,
domingo passado, sobre a responsabilidade pelo massacre.
A enquête perguntou sobre o principal responsável pelo massacre, e
29% dos belenenses culparam o Governo Estadual do Dr. Almir Gabriel, exSenador da República, homem que sempre mereceu o respeito de todos nós e de
todos aqueles que defendem os direitos humanos. Infelizmente, seu Governo, sua
administração está sendo marcada por esse fato que vitimou 19 dos sem-terra. E
28% dos entrevistados disseram que a culpa cabe ao Governo Federal.
Vejam V. Ex"s. como o povo está consciente sobre quem é o
responsável por fazer reforma agrária neste País e como está ciente da omissão do
Governo Federal com relação à reforma agrária.
O Sr. Lúcio Alcântara - V. Ex" permite-me um aparte? .. . .
.
:- O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Em instantes, Senador Lúcio Alcântara.
É claro que todas essàs medidas anunciadas pelo Governo, pelo
Presidente Fernando Henri..:jue Cardoso, e que foram discÚtidas com as Lideranças
do Congresso Nacional, com o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal
estão no caminho certo; claro que compete ao Senado e à Câmara acelerarem a
votação dos projetas que estão em tramitação nas dllas Cas:;~s. Mas a
responsabilidade até este mom··· .to pela falta de uma política agi ária, séria e eficaz
neste País, continua sendo, .•m grande parte, do Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso.
Ouço o Senador Lúcio Alcântara.
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O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Sebastião Rocha, estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa que condena essa carnificina 7 :vamos
dizer assim - que ocorreu no Pará e que deve ser objeto de meditação nossa na
busca de soluções para essa questão. O problema da reforma agrária é antigo,
passional, ideológico e, no meu modo de ver, não tem solução no atual esquema
administrativo. Penso que só com o envolvimento dos Estados e dos Municípios se
poderá realmente caminhar para urria reforma agrária justa e que contemple as
necessidades de um grande número de brasilé1ros que precisam da terra para
trabalhar e sustentar a si e sua família. Então, não adianta dizermos que o Governo
Federal é culpado, porque há toda uma conjuntura político-institucional que permite
que esse tipo de coisa ainda possa ocorrer. Tivemos tristes exemplos como o caso
de Caruaru, onde várias pessoas faleceram vítimas de hemodiálise; o caso de
Marabá e, bem recente, Salvador, onde tivemos uma tragédia que fQi a repetição do
que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo. Isso me faz refletir sobre a
ausência do Estado brasileiro, que não está falido apenas do ponto de vista
financeiro; o Estado brasileiro está falido no cumprimento de suas
responsabilidades. Sobretudo agora, quando se fala em diminuir o tamanho do
Estado, em reduzir a sua presença, em privatizar; em globalização, em competição
e livre concorrência, o Estado brasileiro deveria se preparar para exercer o seu
papel fiscalizador, o seu papel de supervisor dos serviços, para coibir excessos da
iniciativa privada e defender o consumidor, e para exercer as suas funções
clássicas de promotor da justiça e da segurança, e nas áreas da saúde e da
educação. O pronunciamento de V. Ex" a propósito do Dia do Índio nos leva a
meditar sobre a natureza do Estado brasileiro e o seu futuro. No caso específico da
reforma agrária, a que V. Ex" estava se referindo, há necessidade de alterarmos·
esse arcabouço institucional para envolvermos Estados e Municípios. Daqui de
Brasília, do INCRA, por mais competente que seja esse órgão, por mais preparados
que sejam os seu!! dirigentes, eles nunca vão saber a realidade do preço da terra,
do conflito, quem é sem-terra, quem está se aproveitando do movimento, quem
realmente tem vocação para trabalhar a terra, e não vão ter agilidade para evitar os
conflitos. Trago esta contribuição ao pronunciamento de V. Ex", para que
procuremos soluções para evitar que ocorram situações como essas, que são
terríveis, e com as quais não podemos de maneira nenhuma concordar. Temos que
agir, e rápido, para evitar a sua repetição.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Agradeço o aparte de V. Ex", Senador
Lúcio Alcântara. Quero lembrar, para fazer justiça, que o próprio Governador Almir
Gabriel, oficialmente, nega que tenha mandado desobstruir a estrada a qualquer
custo. S. Ex" informou à comissão oficial do Senado, que foi ouvi-lo em Belém, que
a sua determinaçâ6 foi no sentido de que a Polícia se fizesse acompanhar de
representante do Mi)'listério Público, de um juiz de direito local e da imprensa,· e que
o Coronel Pantoja é. que teria descumprido essa determinação. Para fazer justiça
falo isto, porque esta é a versão oficial do Governador e tem de ser levada em
consideração.
O próprio Governador Almir Gabriel tem dito que não basta a criação
de um Ministério da Reforma Agrária, por exemplo, para se resolver o problema da
terra. Ressuscitar o Ministério da Reforma Agrária ou mudar o próprio arcabouço do
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INCRA não basta. São importantes e imprescindíveis . a estadualização e a
municipalização das medidas_ que possam interferir no processo da reforma agrária.
O próprio Governador, portanto, que viveu essa situação de perto, e
que está, certamente, como todos nós, consternado, faz essa proposta, que é
defendida também por nós. É importante que o Govérno Federal divida as
responsabilidades com os Estados e com os Municípios na questão da reforma
agrária.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço, com prazer, o Senador Epitacio
Cafeteira.
O Sr. Epitacio Cafeteira - Nobre Senadqr Sebastião Rocha, entendo
que, até de uma maneira simplista, se possa imaginar que os Estados e os
Municípios possam trabalhar pela reforma agrária. Primeiro, porque precisamos
entender que essa legislação, que é exclusivamente federal, é um direito somente
do Governo Federal, ainda é pouco. Existe pouca autoridade no Governo Federal.
Fala-se em reforma, mas como se falar em reforma sem mudar a estrutura agrária?
Para reformar seria necessário mudar a estrutura, a partir da própria Constituição,
dando à terra, realmente, a condição que ela deve ter, que é a sua função social de
insumo da produção, que não só produz para quem está produzindo· como par~
aqueles que vão consumir. A terra que não é usada dentro desse princípio básico
não tem condição de ter a sua desapropriação discutida. Ela teria que ser devolvida
ao Estado, que, aí, faria o assentamento. Agora, o que existe, hoje, e é sério neste
.País, são dois problemas que estão se somando e dificultando qualquer solução: o
primeiro deles é o desemprego urbano, que está fazendo com que os
desempregados caminhem para ·o campo, para se juntarem aos sem-terra. Se V.
Ex" verificar, dentre aqueles que morreram no Pará, quem eram eles, os
trabalhadores urbanos estavam em maior número do que os trabalhadores rurais.
Do Maranhão, havia um pedreiro, havia um trabalhador de oficina, que consertava
pneu, ou seja, o desemprego está levando o desempregado para o campo, e ele
está se somando àqueles que, no campo, estão atrás de terra. O segundo é que o
Governo não fez aquilo que preconizei aqui, ou seja, um levantamento, um
cadastramento para saber quantas famílias .Precisam realmente de terra -e essa
gente se espraiou. Ao invés de o Governo ter escolhido a terra para, a partir daí,
fazer o assentamento, deixou que esse povo se espraiasse, escolhendo as
fazendas que queria invadir. Esse problema é incontornável. Ou o Governo assume
a frente desse trabalho e consegue, primeiro, a terra, depois de ter feito o
cadastramento, assentando essas famílias, ou então vamos ter problemas em todo
o País, em todos os Estados, incontroláveis, trazendo luto para a família brasileira e
levando para fora uma péssima imagem do Brasil. Tudo o que o Brasil conseguiu
com a estabilidade da moeda, está desaparecendo diante desse qêladro. Sim,
porque as mortes das pessoas, nas condições em que ocorreram, dão\ a idéia da
truculência, da força matando o miserável, o faminto, aquele que não, tem coisa
alguma para comer. E vamos ter as organizações não-governamentais 'do mundo
inteiro se ocupando de~sa situação. Não tenho dúvida de que quando o !?residente
Fernando Henrique Cardoso for a Paris, vai encontrá-las lá, fazendo passeatas,
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protestando. Tudo isso é um desserviço ao País. Ou o Governo assume a direção
de uma reforma agrária séria, ou vamos ter, com o desemprego, que todos os dias
cresce, aumentada a população que caminha pelo Brasil e que é um problema
social e, com toda certeza, pelo susto dado nos produtores, será o elemento
determinante de uma menor safra - pelo receio da convulsão que está hoje a tomar
conta do campo brasileiro, menor será a terra trabalhada. Agradeço a V. Exa o
aparte e o parabenizo.por ter tratado de assunto tão crucial no momento, objeto de
todas as conversas neste País.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obrigado pela contribuiçãG, Senador
Epitacio Cafeteira.
O Sr. Ramez Tebet- V. Exa me permite um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Ouço V. Exa com prazer.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Sebastião Rocha, esse é o assunto do
momento. Falar de reforma agrária, como V. Exa está fazendo, é um dever de todos
nós. V. Ex• abre oportunidade para que nos manifestemos, e é impossível falarmos
sobre esse assunto sem antes lamentar e deplorar profundamente a tragédia
ocorrida no Estado do Pará, uma tragédia que cobre de luto a Nação brasileira •e
veste de crepe a imagem do Brasil no extérior. É um assunto realmente
apaixonante. Concordo com algumas observações que ouvi aqui hoje. Não está na
hora de vendermos ilusões. Não está correto. É preciso realmente fazermos a
reforma agrária neste País, e, para fazê-la, primeiro é preciso divulgar. O Governo
precisa ter - e é urgente que tenha o cadastramento a que se referiu o Senador
Epitacio Cafeteira. Esse cadastramento há que ser o humano e o material.
Cadastramento humano significa saber quem é sem-terra, quem precisa de terra; e
cadastramento material é saber o que temos e o que podemos ter para fazer os
assentamentos de verdade, não os assentamentos de ilusão. Fazer assentamento
de verdade é ter terra apropriada, é ter recursos p;:ll-a incentivar a produção. Não
basta largar o contingente humano em alguns hectares ou alguns metros de chão.
Portanto, também sou a favor dos cadastramentos humano e material. O Brasil hoje
está aumentando, a cada hora e a cada momento; nesse processo de globalização,
está aumentando a sua dívida interna, sem falar na externa, assustadoramente.
Resta, portanto, saber, nessa hora de gravidade, quais são os recursos de que
dispomos e como devemos fazer isso. E fazer de forma clara, a fim de que, a cada
assentamento, meu caro Senador que honra esta Tribuna neste momento,
Sebastião Rocha, não ocorram outros levantes que o País não tenha condições de
sustentar.. É preciso, pois, que haja uma política explícita para que o assunto seja
diminuído, e não agravado. Temos que salvaguardar as safras, o sistema produtivo
deste País. Todos sabemos da crise por que passam os homens que trabalham no
campo hoje. É inegável que os problemas sociais do País estão inter-relacionados.
É claro que a falta de habitação nas cidades também está contribuindo para jogar o
homem no campo. Senador, meus cumprimentos a V. Exa e votos de que a política
que o País venha a adotar obedeça a esses critérios que V. Exa está levantando
nesta tribuna. Muito obrigado. ·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o aparte de V. Exa.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que espero · ter alcançado os
objetivos desse meu modesto discurso, quando apresentei o exemplo do Estado do
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Amapá e procurei demonstrar que é possível uma convivência pacífica e
harmoniosa entre o Poder Público e os nossos índios.
Em segundo lugar, tentei clamar para o Presidente da República no
sentido de que se procure prevenir futuros conflitos em áreas indígenas, que podem
ter o mesmo desfecho que teve o conflito dos sem-terra com os policiais, no sul do
Pará. Certamente esse decreto acirra os ânimos entre . índios e terceiros
interessados nas terras indígenas.
O que quis, portanto, foi chamar a atenção desta Nação e sobretudo
do Presidente da República, do Governo, no sentido de que procurem evitar esse
tipo de conflito, evitar esse tipo de evento e também garantir o direito dos índios à
terra e à vida.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SEBASTIÃO ROCHA EM
SEU DISCURSO:
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põe culpa no governo
porm.ortes
PESQUISA MOSTRA AINDA QUE POVO NÃO ESPERA PUNIÇÕES
Os governos estadual e ;federal
são os principais responsá~ pelo

massacre dos sem·tena em Eldorado de Carajás e não vão atRJ1'31'
com determinação e eficáCia ru;
responsabilidades pela chacina. E
o que pensa a maioria dos belenenses sobre o episódio que conster·
nau o mundo e que, mais uma vez,

deixou o Pará numa situac;ão deli·
cada frente à comunidade mterna·

ciooal

A opinião do belenense foi constatada na pesquisa realizada na
· sexta-feira, 19, pe!o Instituto Verita·
. te. Foram entrevistadas 444 pessoas maiores de 16 anos de
idade, sendo que apenas 'Sl
desconheciam o massacre dos sem-terra. Das
407 pessoas que toma-.
· ram conhecililento da
chacina, 118 cui).l3ram o
· governo do Estailo e ll6 o
governo federaL A Policia . .

Militar foi acusada por f11 dos
l!lllrevistados o COI'Oiiel Mário Pantoja Jl!ll" 41, e os sem-terra foram
cOnsiderados os resjloasáveis por
catorze pessoas. Um total de oito
pessoas disse acreditar que bandoleiros infiltrados no grupo dos semterra é que provocaram o massacre.
. Concordaram com a afirmaciin
. de que a chacina~ ter s1dõ
. · evitada 401 entrevistados. Ou seja,
· a maioria absolula. Quanto à ação
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violenta da PM, o belenense disse
que houve descontrole. Dos entrevistados, 223 disseram acreditar
que os policiais se descontrolaram,
enquaniD 155 acharam que a ação
foi deliberada. Outras 29 pessoas
não souberam responder o que levou a PM ao massacre ou preferiram não julgar.
Pelo resultado da pesquisa, fi.
cou claro ainda que o belenense está se rendendo à impunidade. A
maioria, 266 entrevistados (65,4%),
disse não acreditar que o governo
vai apurar, como se deve,. a morte
dos sem-terra e 248 pessoas
(60,9%) se revelaram incrédulas
quaniD à J,ustiça: responderam que
os criminosos responsávies pela
chacina não serão punidos com prisão. Apenas U5 (28,3%) entrevistados ainda levam fé no Poder Judiciário.
A falta de interesse dos governos estadual e federal em tratar
com devida atenção e seriedade os.
problemas da poj>ulação rural, a
não realização de uma reforma
agrária real, que de faiD distribua
terra e assente o homem no cam~
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po, e a morosidade da Justiça para
decidir sobre os litígios de terra são
os principais motivos apontados pelo belenens& para que ocorresse o
massacre na PA-150. A certeza ou
crença na impunidade também está entre essas razões.
O belenense se mostrou, ainda,
implacável com a PM em relação
ao cerceamentn do direiiD de a população IDmar coQhecimeniD dos
fatos. Mais uma vez, a maioria
dos entrevistados, 3'25 do total, disse que os J.l'?liciais
deveriam ser pUDidos por
terem prendiilo os jorna, listas da TV Liberal e tomado as fitas onde estão
gravadas as imagens do
· · massacre. Não haverá puni~o no que diz respeito a
essa alitude, na · ·- da maioria dos entrevista~
O Instituto Veritate conStatou
ainda que a utilização da violência
em coiiflitos agrários não é vista
com bom olhos pela população de
Belém: dos 4D7 entrevistados, 374
consideram a violência ilegítima
contra apenas 19 que apóiãm as
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agreSsões físicas contra õs trabalhadores rurais.
MEI'COOI.OGIA • A l"""'uisa foi
coordenada pelos técnicos Marco
Araújo, Édsoi! Ramos, Ricardo V!a·
na, Longuimar V13na, I.uiz Otávio
VIla Nova e Vladimir Ara. . . A

meiDdologia aplicada foi a p~bi
listica, com amostra casuística estratificada por sexo, idade e local.
Para realizar a pesquisa, os técnicos dividiram Belém em seiDres. O
instrumento de coleta de dados foi o
questionário, experimentado antes
de sua aplicação definitiva in loco.
A amostra pretendida era de 440
entrevistas e a efetivada foi de 444.
Os
. dores que realizaram o
tra~ coleta de dados possuem experiência em outras ~
quisas similares e foram~
mente rec:tclados para a
n
dessa pesquisa, que aborda a opinião do belenense sobre o massacre. Em cada dez questionários
aplicados, dois foram escolhidos
por sorteio aleatório e checados in
loco. A margem de·erro é de 4,5%
para mais ou para menos e o interValo de confiança é de 95%.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há uma lista de inscritos em
homenagem ao Dia do Índio.
Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva. Em ségl:lida, falará
o Senador Romeu Tuma e, após, o Senador Carlos Bezerra, em nome da Liderança
do PMDB.
A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome· do Partido dos
Trabalhadores, venho a esta sessão para dizer que tive oportunidade, na quintafeira passada, de, ocupando a tribuna, enfatizar a questão indígena no Brasil.
Na oportunidade, pude ressaltar que estamos atrasados em nossa
concepção de direito com relação às comunidades indígenas. lntitulamo-nos até
donos da terra chamada Brasil, festejamos um descobrimento como se aqui' não
existisse, absolutamente, nenhuma espécie humana.
Quando assistimos às discussões no âmbito da reforma agrária,
verificamos que há uma preocupação com relação as terras indígenas,, COI)10 se os
índios fossem invasores ou que tivessem tomado essas terras de alguél'l). E preciso
que tenhamos muita calma, muita cautela e, sobretudo, reconheçamos que a
comunidade indígena, por mais extensão que a ela seja delegada, está• longe, mas
muito longe de ser o espaço territorial. que, há alguns séculos, essa comunidade
ocupou. Portanto, houve um crescimento da população, houve evidentemente uma
ocupação do território por outras etnias, o que diminuiu a extensão de terras
demandadas à comunidade indígena.
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Digo isso com uma preocupação muito grande, porque, como não se
quer fazer uma reforma agrária tomando a chamada terra de ninguém, quero diZer
que existem pessoas que têm terras e que delas não devem ser tomadas, porque
estaríamos ferindo direitos não só humanos, mas o direito e a cidadania do povo
·
indígena deste País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, identifico-me com a questão do meio
ambiente e das minorias e quero, nesta sessão, enfatizar que os Governantes
continuam errando no trato com a questão indígena. Não quero apenas falar de
erros do passado, mas d~ presente. E como eu já havia feito um pronunciamento a
respeito, quero apenas exemplificar com dois aspectos. Primeiro, as nações
indígenas brasileiras sentem-se ameaçadas com a alteração já prevista no Decreto
n° 22, de 1991, que estabelece as regras para o procedimento de demarcação de
suas terras e orienta todo o processo de consolidação dos direitos das
comunidades indígenas assegurados pela Constituição Federal.
Eles se sentem ameaçados e com toda razão. Desde 8 de janeiro
passado, quando o Presidente da República assinou o Decreto n° 1.775, muitas
vozes já se ergueram neste plenário, inclusive a minha, para protestar contra esse
decreto que representa um verdadeiro retrocesso em comparação aos avanços
introduzidos pela Constituição atual. Com esse decreto, o Governo brasileiro
comete um desrespeito contra os direitos daqueles que um dia foram os primeiros e
·
legítimos donos das nossas terras.
Sabemos que os interesses que se mobilizam contra as demarcações das terras
indígenas são poderosos. Temos que ter coragem de denunciar. Não se trata
apenas de denúncia, mas de um compromisso - façó essa defesa desde a
Constituinte, desde quando era da Frente Parlamentar em Defesa da Comunidade
Indígena - assumido em relação às demarcações das terras indígenas. Esses
poderosos interesses existem por parte dos i·nvasores ilegais, de mineradoras
clandestinas e de outros segmentos contrariados.
Não conseguem entender que a demarcação das terras indígenas é a
garantia de preservação cultural das diferentes nações indígenas que ainda
sobrevivem no País. Já tive oportunidade de dizer que nem sequer temos
conhecimento da existência de muitas delas. No ano de 1500, havia cerca de 3
milhões de índios. Hoje essa população está reduzida, não ultrapassa 300 mil em
todo o território nacional.
Segundo o Decreto n° 1.775, de 1996, está garantido a Estados,
Municípios ·e demais interessados o princípio do contraditório, por meio dO qual
poderão···reivindicar ~ posse de terras indígenas cujas demarcações foram
homologadas, mas ainda não cumpriram a· formalidade burocrática de um registro
no Serviço de Património da União ou em cartório de imóveis.
O recente decreto fez retroagir o contraditório a todas as terras
identificadas, demareadas e até homologadas, atingindo 344 das 544 áreas
indígenas conhecidas\ no Brasil.
Sr. Pre'sidente, · Srs. Senadores, as tribos indígenas estão
aterrorizadas·com esse decreto, e têm razão, uma vez que ele abre espaço para
que as pessoas contrariadas possam contestar o limite das áreas a serem
demarcadas, á~eas essas que, bem sabemos, foram estabelecidas após demorados
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levantamentos, que levaram em conta a salvaguarda de locais fundamentais à
sobrevivência e à reprodução física e cultural das diferentes tribos existentes no
País.
Não foi fácil; foi uma luta constante. Quem acompanhou, quem
participou sabe perfeitamente que não ocorreu, ao contrário do que dizem, o fato de
os índios chegarem e demarcarem as terras, dizendo que lhes pertenciam. Não é
verdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o eminente jurista Dalmo Dallari,
professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e membro
da Comissão Pró-Índio, considera que o Decreto n• 1.775 é "inconstitucional", pois
nenhuma norma legal pode ter efeito retroativo. No entanto, o "decreto diz que só
serão válidas as demarcações já realizadas se tiverem atendido aos princípios nele
fixados".
Isso é um verdadeiro absurdo. É claro que nenhuma demarcação
anterior foi feita de acordo com as exigências de um decreto que não existia. Não
bastasse essa exigência descabida, o decreto permite ainda que os interessados
interfiram nos processos, juntando os títulos dominiais, quando a Constituição diz
claramente que os títulos sobre terras ocupadas por índios são nulos e extintos,
não produzindo efeitos jurídicos.
As organizações não-governamentais brasileiras e estrangeiras
manifestaram-se veementemente contra as. alterações introduzidas pelo Decreto
1.775. A veemência foi tamanha que o Governo Federal, com receio de não receber
os recursos externos para demarcações das terras indígenas, ficou numa situação
difícil. Além disso, enviou à Europa o Ministro da Justiça, Nélson Jobim, para lá
tentar explicar os motivos que levaram o Brasil a permitir a anulação de áreas
demarcadas.
·
Sabemos que os receios dos índios não são infundados. Segundo
dados recentes da Folha de S. Paulo, foram feitas 1.200 contestações sobre 70
áreas indígenas. A Fundação Nacional do Índio - Funai estudou os pedidos e
aceitou cerca de 500 reclamações em relação a pouco mais de 50 áreas.
Agora, dentro dos prazos estipulados pelo decreto, caberá
exclusivamente ao Ministério da Justiça analisar as contestações e decidir se a
queixa do suposto proprietário de terra; seja ele o Estado, o Município, ou
particular, é ou não procedente. Na prática, todo o poder de decisão está
concentrado nas mãos do Ministro da Justiça a quem caberá dar a palavra final
sobre se uma área é ou não indígena.
::- -Esse decreto 1.577, repito, é contraditório e com:titui concreta e
absurda ameaça aos direitos assegurados aos povos indígenas pela Constituição
de 88. O art. 231 da atual Carta Magna é claro ao estabelerer que ·"são
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicional~nte ocupam,
competindo à União demarcar, proteger e fazer respeitar todos os seus bens".
É o que está escrito no art. 231 da nossa Carta Magna.
Esse decreto tirou a tranqüilidade do pouco que resta de nossas
nações indígenas. O· que dizer então do. futuro de nossos índios, que continuam
isolados do seu estado mais puro? Trata-se de índios que, mesmo arredios,
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continuam mantendo suas tradições seculares? Estes estão sendo espremidos em
seus próprios territórios. São índios sem terra demarcada - é preciso que se atente
para isso - e que vivem se escondendo de contrabandistas, madeireiros, traficantes,
garimpeiros, para fugir da morte. Esses continuam sendo massacrados
impiedosamente apesar das leis.
Nós, Parlamentares, também somos responsáveis por essa situação,
que ainda persiste· nos dias de hoje. Devemos ser altamente fiscalizadores e
devemos cobrar com veemên!=ia que as demarcações sejam feitas com justiça. E
temos o dever de olhar essas nações, para o povo das florestas, e buscar soluções.
Não devemos apenas aceitar que esse decreto venha ferir a Constituição, trazer
mais uma preocupação, entre tantas as que estamos vivendo.
Oxalá não aconteça o que está acontecendo ao Movimento dos SemTerra. Já temos índios demais sendo ext~rminados, suicidando-se. É preciso lutar,
sem tréguas, na tribuna desta Casa, para garantir que a situação jurídica de nossos
índios, como membros de sociedade diferenciada, detentores de direitos especiais,
. seja consolidada. Precisamos garantir que os seus direitos de usufruto sobre as
terras que ocupam sejam respeitados.
.
'
Por isso aqui estou, não como num dia de festa, mas como uma
homenagem imbuída de um compromisso de fazer voz não apenas nesta tribuna,
mas com os compromissos que o Partido dos Trabalhadores tem com a causa da
minoria e do meio ambiente, sobretudo com o direito da cidadania do povo
brasileiro.
Em nome de tudo isso, assomo esta tribuna, pedindo a esta Casa que,
não apenas com sensibilidade, mas com respeito ã Constituição brasileira, não
aceite que esse decreto venha fen-la. E mais do que ferir esta Letra, que se toma
morta quando não é cumprida, é ferir diretamente uma comunidade que sabemos
ser a legítima proprietária dessas terras, que alguns acreditam não ser de ninguém,
mas que sabemos ser de uma raça brasileira que é o povo indígena.
Neste dia, fica aqui a nossa solidariedade e o nosso compromisso
para continuarmos lutando para que eles possam, dignamente, continuar exercendo
a sua cultura, a sua religiosidade e a sua política que, evidentemente, não passam
pela nossa. A sua política económica passa por outros valores, que, aliás,
queremos preservá-los, para que, socialmente, éles possam estar integrados sem
perderem a sua identidade.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sr" Benedita da Silva o Sr. JÚlio Campos, 2• Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao Senado;
Romeu Tuma. (Pausa) .
·
·
Está encerrada a homenagem ao Pia do Índio.
Prorrogo a Ho.ra do Expedionie por mais cinco minutos.
A Mesa lembra a todos os Srs. Senadores que se enco,ntram em seus
gabinetes ou nas dependências da Casa que o primeiro item da Ordem do dia tem
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votação nominal. Sendo assim, que B.. E:xas ·.se dirijam_ ao· plenário para
procedermos à votação. .
Concedo a palavra ao Senador .Carlos B.ezerra, como. Líder.
. O SR: CARLO~ BEZERRA - (PMDB-MT. Cqmo Líder, pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S.r"s e Srs. Senadores,
o País está vivendo momentos de tristeza com o massacre de trabalhadores semterra no Pará.
Alguns procuram explorar esse fato politicamente, Nãp podemos
atribuir a responsabilid1'!de total ao Governo Fernando Henrique Cardoso por essa
questão. Porém, o Governo não inovou nesta matéria. O Governo não procurou
replanejar a reforma agrária e tenta tocar um programa que foi planificado há
décadas no Brasil, um programa errado, até porque coloca o trabalhador lá no
sertão sem o apoio e o recurso necessário para produzir, sem uma infra-estrutura
de educação, de saúde; e por que a atividade econõmica é inviável, depois de dois,
três anos, ele é obrigado a abandonar a terra e voltar para a cidade.
Ora, o que o País tinha de fazer? Teria que colocar nesse programa
não apenas os Estados e os M~nicípios, como já foi dito aqui, mas também as
universidades, a Embrapa, as empresas de pesquisa de extensão, buscar os
programas bilaterais qu~ o Brasil tem assinado com alguns países do mundo..E
agora há pouco o Japão colocou à disposição do Brasil US$1 bilhão para fazer um
assentamento com culturas viáveis economicamente, que possa fixar
definitivamente o homem à terra com a fruticultura, com as culturas perenes, ou
com culturas anuais rentáveis. Por exemplo, pode-se fazer reforma agrária nos
cerrados 'da Região Centro-Oeste com os sem-terras do Sul, que já detém a
tecnologia, colocando ali o trabalhador e também a indústria para agregar valor à
sua produção. Assim esse projeto será viável por todo o tempo. Mas com essa
reforma agrária pachorrenta que não sai do lugar... !
Sr. Presidente, o que assistimos ultimamente é uma disputa entre o
Ministério da Agricultura e ci Incra. É o Presidente do Incra se desentendendo com
o Ministro - e a coisa fica por "baixo do pano" -, enfim, é um torpedeando o outro.
Recentemente, falei com o Ministro, na Câmara dos Deputados. S. E:xa trouxe um
tio seu, Dr. Germano, para trabalhar no Ministério, o qual indeferia todos os
processos de reforma agrária que lá chegavam. Por uma razão ou outra, todos
eram indeferidos, procrastinando - parece-me que até propositalmente - o processo
de reforma. agrária.
Se o Governo não tem dinheiro para fazer a reforma agrária em todo
País, que redefina esse programa, qt.Ie faça onde tem terra mais barata e em maior
abundância: o Norte do Brasil, o Nordeste, o Centro-Oeste; que coloque esse
programa nessas Regiões.
Um outro absurdo, Sr"s e Srs. Senadores, é com relação aos TOAs Títulos da Dívida Agrária. O fazendeiro desapropriado, ao receber esse título,
procura colocá-lo no mercado por 30, 40% do seu valor - geralmente 30% e,
quando muito, 40%. O comprador do lj'tulo, imediatam<;-::~te. coloca para o GOverno
um outro programa de privatização, ou para pagar sua dívida com a União por
100% do seu valor no dia S§l9UÍI'l~ ganhando uma .for!!JI1él. O pobre do trabalhador,
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que vai receber a terra, paga pela fortuna que o outro já ganhou; e o fazendeiro,
que era o dono da terra, não leva nada. Quer dizer, a União, o desapropriado e o
trabalhador não levam nada, mas o especulador leva 60% ou 70% de uma hora
para outra. Isso tem de ser repensado, tem de ser modificadoc
Então • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo precisa
replanejar a reforma agrária; e o, Ministéqq_ di'! Justiça preci551 agir melhor nos casos
de violência.
Houve o caso de Rondônia, que até hoje ainda não vimos o resultado
da punição dos culpados.
Recentemente, houve em Mato Grosso, e ro1 a pacata Polícia Rodoviária Federal,
vejam bem, a pacata Polícia .Rodoviária Federal de Nova Xavantina. no Mato
Grosso, que chegou a atirar. num trabalhador pelas. costas, e até hoje não tenho
notícia da punição daqueles que assim agiram.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Carlos Sezerra, o tempo
de V. Ex" está esgotado.
.
O SR. CARLOS BEZERRA - Estou concluindo, Sr. Presidente. Agora,
por último, essa questão do Sul do Pará, que esperamos que não fique impune
como estão impunes, até hoje, os outros erimes praticados pelos trabalhadores.
· O nosso apelo, Sr.Presidente, é para que o Governo crie não só o
ministério da reforma agrária, mas replaneje a reforma agrária no Brasil, porque ela
é necessária e viável, precisando apenas de vontade política definitiva para realizala.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a
palavra, para uma comunicação )n?diáv:el.
_
_
__ _ .
O SR. PRESIDENTE (Levy ias) ~ Nos termos do art.14, inciso VIl do
Regimento Interno, ainda dentro da prorrogação, concedo a palavra, por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável, ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONf<FeARLOS MAGALHÃES -· (PFL-BA:-· Parac·uma
comunicação inadiável.) - Sr: Presidente; Sr"s e-o Srs.:Senadores, ninguém, neste
País, pode deixar de lastimar e condenar o que aconteceu em Eldorado, no Pará
Ninguém pode deixar de incriminar, sobretudo os atos posteriores, quando alguns
policiais, covardemente, assassinaram trabalhadores sem-terra. Mas é de justiça
que se diga, para quem viu na televisão, que a polícia também teve que recuar e
recuou até onde era possível para evitar o início da tragédia. Isso de modo nenhum
justifica a.atltude perversa posterior, com a execução de pessoas que lutavam por
uma moradia ou por terra no campo.
Ontem o Senhor Presidente da República se dirigiu a Porto Seguro,
para iniciar os festejos dos 500 anos da descoberta do Brasil, no ano de .1500. No
ano 2000, teremos festas significativas em nosso País, com a participação de várias
·
nações do mundo inteiro.
Havia um clima de grande festividade, de grande calor humano, com
uma multidão entusiasmada a aplaudir o Presidente da República e os líderes da
Bahia que o acompanhavam.
Quando chegamos, vimos de longe e em outra praça trabalhadores
tidos como sem-terra. mas, na realidade, com-terra. Elementos com-terra que
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querem perturbar a vida desta Nação. A polícia do Estado, cautelosa, quis impedir a
aproximação na praça pública, onde mais de 6 mil pessoas se reuniam para festejar
com o Presidente o início das festas do descobrimento.
O cerimonial da Presidência da República e a segurança, a meu ver
erradamente, fizeram cCJm que a polícia baiana permitisse - e eles permitiram da
área federal - que esse' movimento dos com-terra, com a bandeira dos sem-terra,
pois estava com muitos estudantes, alguns desordeiros conhecidos da região, se
aproximasse do palanque - cerca de oitenta, cem -, para perturbar as festas,- a
solenidade, com a presença do Senhor Presidente da República.
Fizemos a reunião assim mesmo, sem que qualquer deles fosse
molestado, apesar da inconveniente presença.
Temos que chamar a atenção desta Casa, pois não pode haver no
País o império da desordem sob o manto de se manter a liberdade e a ordem.
Queremos a liberdade e a ordem, porque se se continuar com a timidez, permitindose a irresponsabilidade não apenas no campo, mas na cidade e em toda parte,
ocorrerão fatos muito desagradáveis, Sr. Presidente, aqui mesmo neste
Parlamento, nos Ministérios, nas praças públicas, .nas casas onde todos residem. 'E
a sociedade vai ficar indefesa, porque não haverá polícia nem segurança para
defendê-la, intimidada que estará por uma mídia nem sempre responsável, que não
faz justiça aos acontecimentos - como não fez ontem. Fala em vaias, mas não fala
em ·delirantes aplausos que ocorreram durante todo o tempo. Conseguem mascarar
acontecimentos e não identificam os desordeiros, que se misturam entre poucos
trabalhadores sem-terra e se unem aos com-terra, que querem praticar a desordem.
Por tudo isso, achei que era do meu dever, nesta Casa do Parl·amento
Nacional, chamar a atenção para esses fatos que são graves hoje e serão mais
graves amanhã, para que saibam que uma voz teve a coragem de, no momento
certo, chamar a atenção desta Casa, como deverão chamar da outra Casa, para
que a sociedade não se intimide diante, seja da mídia, seja evidentemente da
demagogia.
Queremos punição em relação à barbári~, onde quer que ela tenha
acontecido, inclusive em Eldorado do Pará, mas não queremos o ambiente de
desordem que muitos desejam instalar no País às custas desse acontecimento.
Chamo a atenção de V. Ex", Sr. Presidente, chamo a atenção da Casa
no sentido de que ontem houve um exemplo importante para a vida desta Nação: o
Presidente da República, acompanhado de Ministros, de autoridades estrangeiras,
não passôu constrangimento maior porque o povo estava lá para aplaudi-lo. Mas o
que se salienta na mídia é a vaia. Não' se fala nos aplausos delirantes do povo em
relação às autoridades, principalmente ao Presidente da República. Querem
envenenar o ambiente, pensando que poderão se salvar, às custas da demagogia.
Não, esses vão sofrer mais do que os outros, e esta Casa vai sofrer mais do que
qualquer outr-a. Porque depois vão se voltar contra esta Casa, que é alvo das
críticas - injustas, muitas delas -, é alvo predileto dos políticos fracassados; é alvo,
portanto, do povo que não compreende o seu papel na história e na democracia.
Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Com muito prazer.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nobre Senador Josaphat Marinho,
trata-se de uma comunicação inadiável, e o tempo do Senador Antonio Carlos
Magalhães está esgotado, já tendo sido prorrogado pela Mesa. Neste período, o
Regimento Interno não permite apartes.
O Sr. Josaphat Marinho - Gostaria de manifestar minha solidariedade
ao Senador Antonio Carlos Magalhães quanto ao que ocorreu ontem, em Porto
Seguro. A tradição da Bahia é de independência, mas de muito respeito à liberdade
do pensamento de todos e, sobretudo, acatamento à presença das grandes
autoridades no Estado. ,
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. Presidente, lamento
que V. Ex3 tenha, como todos os que estão na Mesa, a obrigação de cumprir o
Regimento. Mas acredito que V. Ex3 vai sofrer muito mais - não V. Ex3 ., mas o
Presidente da Casa e todos da Mesa, se continuarem a permitir que á desordem se
instale no País, sob o manto de defender uma falsa liberdade. Esse era o meu
dever. Venho cumprir com a minha obrigação de cidadão e de homem público, de
condenar a barbárie de quem quer que seja, mas, ao mesmo tempo, de pedir o
respeito que a sociedade merece contra os desordeiros contumazes que querem 'se
infiltrar, já agora entre os trabalhadores com terra, não os sem-terra.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Tem a palavra V. Ex".
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, eminentes colegas, evidentemente, a natureza do
pronunciamento do Senador Antonio Carlos Magalhães não permitiu que houvesse
apartes. Se tal acontecesse, dúvida eu não teria de que S. Ex" receberia as mais
variadas manifestações de apoio pela justeza do pronunciamento desta hora.
Sinto-me, na condição de Líder do Governo, mais do que ninguém, na
obrigação também de, neste instante, com a brevidade do tempo da comunicação
de Liderança, tecer alguns comentários, não tão brilhantes quanto os do Senador
Antonio Carlos Magalhães, mas dentro da mesmá linha de raciocínio.
Estamos vivendo um momento de excepcional importância para a vida
pública brasileira. Diria mesmo que, rieste instante, todos os brasileiros,
principalmente os Senadores çta República, têm de refletir dentro da imagem do
bom-senso, da tranqüilidade e, acima de tudo, com o patriotismo que o momento
requer.
. . O que temos visto, não só na Bahia, mas também em outras ,cidades
onde o :Presidente comparece, é uma orquestração de manifestações. Tive
conhecimento de que até alguns elementos do Espírito Santo deslocaram-se para
Porto Seguro. Há uma mobilização. Quando o Presidente anuncia que vai a
determinado lugar, elementos que se lhe antepõem politicamente tratam de
preparar essas manifestações para que, amanhã, tenham repercussão na mídia
brasileira, como se fossem estudantes, gente do povo, elementos que estão
fazendo uma manifestação de repúdio ao Governo, quando, na verdade, sabemos
que essas· _manifestações são todas elas orquestradas. Se o Presidente for a
qualquer cidade brasileira vai encontrar elementos que estão, ideológica e
politicamente, identificados com movimentos e partidos.
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No caso em espécie, quero dizer que é importante divergir; a
democracia é exatamente a política do contraditório: idéias a favor, idéias
contrárias. Mas nunca podemos perder de vista que a democracia também tem
regras de respeito. A democracia tem regras que prezam a autoridade constituída.
No momento em que alguns elementos ensandecidas não tém a visão desse
quadra, estamos começando a trilhar um caminho que não é adequada para a
momento que estamos vivenda. Aqueles que querem a desordem, aqueles que
querem passar uma falsa imagem do Brasil de hoje, conforme falou muita bem o
Senador Antonio Carlos Magalhães, estão cometendo um equívoco; amanhã, serão
os primeiros penalizadas por aqueles que; sem bandeira, sem destino ou sem
qualquer um outro sentido de respeito ao País, enveredam por um caminho que
repugna a todos nós, brasileiros, quando presenciamos um momento de seriedade
absoluta na condução dos destinos desta Nação.
Sr. Presidente, quero fazer um registro da mais alta importância em
relação a um fato que não ocupou quase espaço nenhum na mídia. Na quinta-feira
à noite, quando o Presidente retomava de Goiás, onde houve também alguns
incidentes, tivemos a oportunidade de verificar um ato da mais alta importância para
o País. Realizava-se no ltamaraty uma festa "de mineiros e, ali, o Diretor da
Mercedes-Benz brasileira, com a presença do Presidente da niatriz alemã,
proclamou, alto e bom som, que aquela montadora de veículos se instalava em Juiz
de Fora para produzir veículos. Saibam os Srs. Senadores que não são veículos
para o Brasil, são veículos para o mundo. Dizia ele que havia escolhido o Brasil
porque tínhamos um clima de paz e tranqüilidade, uma política económica que
começava a mostrar os primeiros resultados. Em Juiz de Fora, no Brasil; vamos
produzir veículos Mercedes para o mundo. A Mercedes poderia ter feito isso na
Alemanha e optou pelo nosso País. Essa notícia foi colocada à margem das outras.
Deploro esses fatos; como democrata, como brasileiro, como homem
cristão, não admito violências, não admito chacina; mas, neste instante, devemos
ter a coragem cívica de proclamar, como Senadores da República,
independentemente de qualquer sentimento malsão, que essa política não é
desejável para os interesses do País, que isso que está sendo feito está mal
orientado, no sentido de nos dar uma visão que não é a visão de tranqüilidade que
·
almejamos.
Quero dizer ao Senador Antonio Carlos Magalhães, ao Senador
Josaphat Marinho, ao Senador Waldeck Ornelas e a todos os demais Senadores
que saber]ios que o povo da Bahia é um exemplo para o Brasil. A Bahia é a síntese
da nossa· brasilidade. O povo da Bahia não é um povo .que aceite, de maneira
nenhuma, manifestações como essa, que tisnam por inteiro a visita da mais alta
autoridade. Aqueles não eram baianos; se nasceram na Bahia, naquele momento
deixaram de ser baianos, porque a Bahia é exatamente a hospitalidade, os braços
abertos, o respeito, a educação, a tradição.
Portanto, ao Senador Antonio Carlos Magalhães ofereço, neste
momento - e tenho certeza de que comungo também com outros Senadores -, a
minha palavra de solidariedade e de apreço, na certeza e na convicção de que este
País agora tem que parar para pensar é compreender que esse caminho que
alguns apontam e insinuam, aproveitando-se de um episódio que tisnou o nosso
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sen'imento, o episódio do Pará, não há de servir, de maneira nenhuma, como pálio
maldito para aqueles que querem mostrar um Brasil que não é a imagem do Brasil
dos nossos sonhos.
Portanto, neste instante, como líder de Governo, digo - e irei,
veementemente, repetir - que estarei ao lado do Senador Antonio Carlos
Magalhães e de todos os outros Senadores que queiram empunhar uma bandeira
de respeito à autoridade, de respeito à ordem democrática do País! Não vamos·
permitir, de maneira nenhuma,. que alguns elementos, usando práticas ideológicas
inteiramente condenadas, queiram exercitar um comportamento que não se
coaduna com o sentimento do brasileiro.
À Bahia o nosso apreço, à Bahia a nossa solidariedade, à Bahia a
certeza de que ali, onde foi descoberto o Brasil, em Porto Seguro, vamos erigir um
novo pensamento, para não permitir que alguns se aproveitem do sentimento de
tantos e queiram fazer deste Brasil uma imagem que não é a do Brasil dos nossos
sonhos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,· peço a palavra, como
Líder, sobre o mesmo assunto.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Sebastião Rocha, não há
mais condições de prorrogar a Hora do Expediente, o que somente pode ser feito
uma única vez, na forma do § 1° do art. 158 do Regimento Interno. Temos que
passar à Ordem do Dia, impreterivelmente.
Portanto, a Mesa vai dar seqüência à Ordem do Dia e, após esta, <
Mesa dará a palavra a V. Ex".
·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- (PDT-AP. Pela ordem.)- Sr. Presidente,
inicialmente, V. Ex" prorrogou a sessão por 5 minutos para que o Senador Carlos
Bezerra falasse. Posteriormente, V. Ex" concedeu a palavra ...
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Dentro da mesma prorrogação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Uma prorrogação de 5 minutos. E
falaram ...
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A prorrogação é de 15 minutos,
Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Se V. Ex" recorrer aos Anais da Casa,
irá verificar: . .".
. O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex" não pode discutir com a
Mesa, Senador Sebastião Rocha .
. Após a Ordem do Dia, com o maior prazer, a Mesa dará a palavra a V.
Ex". Agora, seguindo o Regimento Interno, impreterivelmente, temos que dar
seqüência à Ordem do Dia. Logo após, com o ma;or prazer, cnncederei a palavra a
V. Ex".
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senaoc.o, Eduardo Suplicy.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N° 375,

bl: 1996

Senhor Presidentet
Nos termos do disposto no § 2• do art. 50 da
Constituição Federal, e nos artigos 215 e 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, solicito sejam requeridas ao Exm• Sr. Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, Senador José Eduardo Andrade Vieira, as
informações em resposta às questões a seguir formuladas, _ devidamente
organizadas por datas, municípios e estados:
'
1Quais as áreas já desapropriadas e/ou adquiridas,
destinadas à reforma-agrária?

Dentre· tais áreas já desapropriadas e/ou adquiridas
para reforma. agrária, em quais delas já se procedeu a assentamentos?

2-

Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _Senador Lúdio Coelho.

(A Mesa para decisllo.)

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requerimento lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216, do
.
Regimento Interno.
·
Sobre a mesa, requerimento-que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 376, DE 1996
Senhor Presidente,

Requeremos, nos ter:mos do art. 199 do
Regimento Interno,
que a rea1ização da
Sessão Especia1 destinada à comemoração do
170° ano de insta1ação do Senado Federa1, já
aprovada para o dia 6 de maio próximo, seja
transferida para o próximo dia 7 , às dez
horas.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _Senador Lúcio Alcântara,
Presidente _Jefferson Péres, Relator _ Joel de Hollanda _ Ney Suassuna _
·
Emandes Amorin _ Júlio Campos _ Carlos Bezerra.
O SR. PRESIDENTE· (Levy Dias) - 6 ·requerimento 'lido será
submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso I, "b", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência recebeu a
Mensagem n• 156, de 1996 (n• 344/96, na origem), de 19 do corrente, pela qual o
Senhor Presidente da República, nos termos do art. 53, inciso V, da Constituição
Federal, solicita seja autorizada a União, mediante a edição de uma resolução
específica, a empreender a reestruturação dos bónus da dívida externa,
contemplando a troca de papéis, a emissão de novos títulos para substituição dos
antigos, com vistas a alongamento de prazos ou redução de encargos.
·
A matéria vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos. pelo .Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
SãQ lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 377, DE 1996
Senhor Presidente,

E,EQUEIRO, nos tennos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
solicitada à Presidência da Petrobrás (Petróleo Brasileiro S/A), através do
Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, a seguinte documentação:
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1 - Laudo das análises técnicas do impacto da
adição do MTBE (Metiltercibutiléter) à gasolina sobre os níveis de poluição
atmosférica.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _ Senador Gilberto Miranda.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 378, DE 1996

Senhor Presidente,

REQUEIRO, nos tennos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas à Presidência da Petrobrás (Petróleo Brasileiro S/A),
através do Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia, as seguintes '
infonnações:
·
1 - Por que, nas usinas e destilarias da Região de
Ribeirão Preto (SP), encontram-se estocados mais de 15 milhões de litros de
álcool anidro e outros 5 milhões de litros já produzidos em virtude ·da
antecipação da safra atual, enquanto a Petrobrás atribui a presente crise no
abastecimento de gasolina em diversas cidades paulistas à "falta de álcool
anidro"?
2 - Por que, na maioria das unidades produtoras
daquela região, a Petrobrás já faturou a compra do álcool anidro, mas não
pagou pelo produto, nem foi retirá-lo das usinas?
Sala das Sessões 23 de abril de 1996.
'

- Senador Gilberto Miranda.

(À Mesa para decisão.)
-

REQUERIMENTO N" 379, DE 1996

.
REQUEIRO, nos tennos dos arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas ao Instituto de ColonizaÇ,ão e Refonna A~o-rrária, através do
Senhor Ministro de Estado da Abrricultura, do Abastecimento e da Refonna
·
Agrária as seguintes infonnações:

~
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1 - Quem são e onde estão lotados os funcionários
do Incra acusados de pertencer a esquema que permite a supervalorizaçãp_
de terras desapropriadas para fins de reforma agrária, segundo
documentação que instrui inquéritos em andamento no próprio Instituto ou já
encamiiJ.hados à Procuradoria-Geral da República?
2 - Quem são os proprietários de terras já
identificados como be!leficiários dessas indcniznções fmudulentas e qunis
foram as propriedades rurais objeto das mesmas?
3 - Quanto custaram aos cofres
indenizações fraudulentas, até agora?

públi~os

essas

..
4 - Quantos, quais são e onde atumn as quadrilhas ,
responsáveis por grilagem de terras e/ou roubo de madeira, qua atuam em
áreas desik'lladas pelo Incra para projeto de assentamento fundiário?

5 - Quantos e quais incidentes provocados por
essas quadrilhas o Incra registrou no período 1995/1 996?
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N° 380, D'E 1996

REQUEIRO, nos termos dos arts. 50, § 2°, da
Constituição Federal, 215, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja solicitados ao Instituto Nacional de Colonização e Refoona
Agrária (Incra), através do Senhor Ministro de Estado da Akrricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária os sek'l.Iintes documentos de
informação:

1 - Relatório atualizado dos resultados dos
projetas de assentamento de famílias de trabalhadores mrais sem-terra, com·
referência .à programação e aos· cronogramas de desapropriações·
estabelecidas para os anos de 1995 e 1996;
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2 - Quantas dessas famílias já foram assentadas no-.período acima e quantas ainda aguardam assentamento, em cada região do
País?
3 - Quantos acampamentos de trabalhadores semterra existem atualmente no País, e como se distribuem pelas cinco regiões?
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _ Senador Gilberto Miranda.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 381, DE 1996

REQUEIRO, nos termos dos arts. 50, § 2°, da
Constituição Federal e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
solicitada, ao Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social
a seguinte documentação:
1 - Relação de todos os aposentados e pensionistas
que percebem do INSS beneficias mensais superiores a I 00 (cem) salários
mínimos, com indicação dos valores dos referidos beneficias.

Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _ Senador Gilberto Miranda.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N" 382, DE 1996

REQUEIRO, nos termos dos arts. 50, § 2°, da
Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas à Caixa Econômica Federal, através do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, ·as seguintes informações:
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I - Qual o número total de casos de indivíduos que.
se beneficiaram simultaneamente de dois ou mais financiamentos do extinto
Banco Nacional da Habitação (BNH)?
2
Qual o valor total (atualizado)
financiamentos concedidos nessas condições irregulares?

dos

3 ~ Qual o percentual de beneficiários desses
financiamentos que se acham inadimplentes e qual o valor total desses
débitos?
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996. _ Senador Gilberto Miranda.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os requerimentos lidos serão
despachados à Mesa, para decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento
Interno.
qobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N° n, DE 1996

Dispõe sobre a produção, a utilização e a
comercialização 110 território bra.~ileiro de
substâncias químicas do grupo dos
clorofluârocarbonos (CFC).

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. ln A produção, comercialização c ulili7.ação de compostos
químicos do grupo dos clorofluorocarbonos (CFC) no território nacional
deverá ser mantida nos seus atuais níveis por um ano, a partir da data da
publicação desta Lei, sofrendo, em seguida, reduções sucessivas de 25% ao
ano, até a sua total cessação.
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Parágrafo zínic:o. Excluem-sec_desta Lei os medicamentos que
utilizam o CFC.
Art. 2" As empresas que produzem, comercializam ou utilizam
esses compostos deverão ser cadastradas e fiscalizadas pelo órgão. federal
de controle ambiental.

Art. 3" Os infratores desta Lei sofrerão pena de multa de
10.000 Unidades Fiscais de Referência, aplicada pelo órgão federal de
controle ambiental.

Art. 4" Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de noventa dias.
Art.

s• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Os coinpostos do grupo dos clorofluorocarbonos (CFC) tiveram
a sua utilização industrial iniciada em 1928,

pela_(}en~ral

Motors, na·

produção de compressores para gelãdeiras. Os derivados mais importantes
são o triclorofluorometano e o diclorofluorometano, os quais detêm a
característica química. de, sob os efeitos dos raios ultravioletas, liberar
átomos de cloro que, por sua vez, reagem com amolécula de ozônio (03),
destruindo-a. Cada átomo de cloro· tem a capacidade de destruir 100.000
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moléculals de ozÔnio. Essa reação química, a nível ambiental, começou a ser
percebida em 1971, quando se notou a ocorrência de uma redução da
camada de ozônio na estratosfera. Houve tm1a redução de 3% da mesma nos
últimos 15 anos. O estudo de possíveis causas condÚziu à conclusão de que
a utilização maciça dos compostos derivados do CFC estaria no cerne da
questão.
A camada de ozônio,

em

realidade,

atua

como

um

indispensável filtro das radiações ultravioletas emitidas pelo sol, sendo,
portanto, condição sine _qua non para a preservação da vida no planeta. Sua
redução acarretará sensível redução nos processos de fotossíntese, com
queda na produção de alimentos e plâncton oceânico, com efeitos diretos
sobre a vida animal na Terra. Além disso, os efeitos de elevação da
exposição dos animais aos raios ultravioletas, resultará numa maior
incidência de cânceres de pele

elesões oculares. Em verdade, para cada I%

de redução da camada de ozônio, ocorrerá uma elevação de 4-6% na
incidência de câncer dermatológico.
Assim, segw1do a Associação Brasileira de Aerossóis, os
compostos de CFC têm a sua utilização assim distribuída: 70% em
equipamentos de refrigeração (geladeiras e ar-condicionados), 17% em
solventes. químicos e 8% em aerossóis. Especialmente preocupante é o fatode que os coinpostos derivados do CFC têm wna vida média de 120 anos. A
produção brasileira, de 9.000 quilos, é, no entanto, irrisória em relação aos
700.000 quilos

prod~idos

pelo mundo desenvolvido, em especial os

Estados Unidos e países da antiga União Soviética. Logo, fica claro que
medidas de contenção isoladas por parte do Brasil vão ter impacto mínimo
sobre aspecto tão global.
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O mw1do tem, no entanto, se conscientizado da gravidade do
assWJto e da premência em assumir medidas rápidas e eficazes. O Fvod and

Drug Administratíon americano proibiu, em IS de outubro de 1979, a
utilização de compostos derivados do CFC em aerossóis. Excetuaram-se
aqueles medicamentosos, por sua quantidade desprezível. Nos últimos anos,
diversas conferências mw1diais, especialmente as de iniciativa das Nações

.

Unidas, têm sido organizadas, como a Conferência de Viena (março de
1985), dos "Trace Gas_es", realizada em Nairobi, no Quênia (novembro,

I 985) ou a Conferência de Montreal (setembro de 1987). Essa última
conferência resultou no chamado Protocolo de Montreal, cuja proposição de'
redução gradual do uso dos derivados do CFC foi referendada por 54 países,
entre eles ó Brasil. Além daquelas conferências, são ainda importantes,
nesse sentido, o chamado Relatório Bumtland 1987) e a Conferência do Rio
de Janeiro, de 1991.
Esta Lei, portanto, objetiva a inserção do Brasil no esforço
mWJdial de preservação desse patrimônio da Terra que é. a camada de
ozônio. Por outro lado, é significativo o segmento econômico envolvido com
a utilização desses compostos. Não é possível a simples proibição de
utilização industrial do CFC sem a contrapartida de um gigantesco ônus
social. É . necessário proceder-se à sua retirada de fonna escalonada,
estabelecendo-se prazos para a substituição tecnológica e de processos
'

industriais, à guisa do q_ue tem sido levado a cabo nos países desenvolvidos
e do que foi proposto pelo próprio Protocolo de Montreal.
{)s medicamentos foram excluídos desta Lei pelo fato de que o
volume dos aerossóis que utilizam o CFC é, realmente, irrisório dentro do
contexto global. Além. disso, existem alguns componentes derivados de
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compostos de fluorocarbono que são a base do chamado "sangue artificial",
ou seja, wn substituto do sa.ogue, bom transportador de oxigênio e gás
carbônico.
A fiscalização das empresas e a penalização dos infratores
ficará a cargo do órgão federal controlador do meio ambiente. Os aspectos
particularizados desse pr~cesso será regulamentado pelo Poder Executivo.
Finalmente, a eficácia ~a Lei será apoiada no nível das multas aplicadas.
Assim, a presente Lei apresenta-se como· instrumento normativo
necessário e suficiente para a resolução de tão grave problema no Brasil.
Sala das Sessões, 23 de abril de 1996 _Senadora Emllia Fernandes.
(À Comissão de Assuntos Sociais_ decisão tenninativa)

remetido às

O SR. PRESIQE~.TE (Levy D[as) - O projeto lido será. p!Jblicada e ,
~
·
·
~

comissões~ competentes.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotado o tempo destinado ao
Expediente.
Presentes na Casa 74 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
REQUERIMENTO N• 236, DE 1996
(lncluido em Ordem do Dia nos tennos do art. 222, § 2", do Regimento
Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento· n• 236, de 1996, do Senador
Gilvam Borges, solicitando, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Governo
da República da Bolívia voto de louvor à Universid,ad de/ Vai/e - Unival/e, do sistema
nacional de educação daquele País, por haver concedido o título de Doutor Honoris
Causa ao Presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, tendo
Parecer favorável, sob n• 200, de 1996, da Comissão
-de Relações EJtteriores e Defesa Nacional.
·· O SR. RONALDO CUNHA UMA - Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em meu nome
pessoal e respondendo, eventualmente, pela Liderança do PMDB, venho manifestar
os meus aplausos à iniciativa do Senador Gilvam Borges nesse reconhecimento ao
Senador José Sarney, pela sua história como homem ligado à literatura e à cultura
nacional, não apenas como integrante da Academia Brasileira de Letras, mas pelas
próprias obras que escreveu. O reconhecimento do seu valor literário por uma
universidade da Bolívia é. motivo, efetivamente, de orgulho para esta Casa e para
nós, brastleiros.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 41, DE 1995- COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto corA os Projetes· de Lei do Senado
n•s 123 e 149, de 1995- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1995 Complementar (n" 123/89 - Complementar, na Casa de origem), que disciplina a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, nos termos do par~grafo
único do art. 59 da Constituição Federal, tendo
Parecer, sob n• 904, de 1995, da Comissão
.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto, nos termos de
substitutivo que oferece, e pela prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n•s
123 e 149, de 1995 -Complementares.
(Em virtude de adiamento)
A matéria constou da Ordem dà Dia do dia 26 de março último,
quando teve sua discussão adiada para hoje.
· Passa-se à discussão, em conjunto, do projeto e do substitutivo em
turno único.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Com a palavra o Senador Ronaldo
Cunha Lima.
.. .
·
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para discutir. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a matéria, objeto de
discussão, há muito reclamava uma votação ou uma medida legislativa, seja
através de iniciativa do próprio Poder Executivo, seja da Câmara ou do Senado. Em
verdade, tramitaram algumas proposições assemelhadas nesta e na outra Casa do
Congresso ... Nacional, sendo que algumas até chegaram a ser renovadas.
Finalmente; estamos apreciando o substitutivo que o Senador Lúcio Alcântara
oferece às três proposições assemelhadas. Uma, inicialmente, de autoria do então
Senador Fernando Henrique Cardoso, renovada, em seus termos, pelo Senador
Teotonio Vilela Filho; a outra do eminente Senador Edison Lobão e a terceira
originária da Câmara dos Deputados.
A elaboração legislativa requeria, em verdade, que, com base no que
dispõe o art. 59 da Constituição, pudéssemos oferecer os requisitos mínimos para a
sua tramitação e elaboração. O substitutivo Lúcio Alcântara parece-me que enfeixa,
com absoluta felicidade, este instante jurídico nacional, porque S. Ex" soube, com
precisão e jundicidade, aproveitar o que melhor existia das três proposições
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anteriores e condensar em uma só, disciplinando e até enfeitando o perfil da
elaboração jurídico-constitucional, inclusive das medidas provisórias.
Por isso, estamos optando, sem nenhum demérito para as
proposições anteriormente apresentadas, especialmente as dos Senadores Edison
Lobão e Teotonio Vilela, pelo substitutivo Lúcio Alcântara, por entendermos que
representa a condensação das intenções manifestadas anteriormente, com o meu
louvor ao belo trabalho desenvolvido pelo Senador Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDEN.TE (Levy Dias) - Continua em discussão.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao Senador
José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para discutir. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, quando esta matéria esteve em
·-pauta, no mês passado, apresentei um requerimento de adiamento de votação, por
entender que estamos procedendo uma certa inversão de valores em relação às
prioridades que o Congresso Nacional deveria ter.
O Projeto de Lei da Câmara n° 41 assim como os dois projetes de lei
do Senado e também o substitutivo do Senador Lúcio Alcântara tratam de aspectos
formais do processo legislativo, enquanto um outro projeto, esse sim, procura
regular matéria essencial para a preservação da competência legislativa do ·
Congresso Nacional, que é o Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 1991, de autoria
do então Deputado Nelson Jobim, que diz respeito a medidas provisórias, e que
tem tido a sua votação sucessivamente postergada nesta Casa. Por isso,
apresentamos, naquela ocasião, um requerimento de adiamento por entender que
deveríamos votar primeiro aquele projeto.
Mas-como o requerimento de autoria do Senador Eduardo Suplicy
para inclusão do PLC n°13/91 já está na pc.uta do próximo dia 07, não varnos mais
solicitar adiamento desta matéria, vamos encaminhar favoravelmente à aprovação
deste projeto, nos rf'servando o direito de, no tumo suplementar, apresentar
emendas.
Portanto, a Bancada do Partido dos Trabalhadores vota
favoravelmente a esse projeto e se reserva o direito de apresentar emendas por
ocasião da votação da matéria em tumo suplementar, já que houve um substitutivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua em discussão a matéria.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do c;tisposto do
art. 288, III, a, do Regimento lntemo, a matéria depende, para sua aprovação, do
voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser
feita pelo processo eletrônico.
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A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ainda não registraram a sua
presença que o façam neste momento, pois vamos liberar o computador para
votação.
A Mesa convoca todos os Srs. Senadores que se encontram em seus
gabinetes ou em outras dependências da Casa que compareçam ao plenário pará
votação que será feita pelo processo eletrônico.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-SE)-· Sr. Presidente, o·que vai
ser submetido a voto é o substitutivo do·Senador Lúcio Alcântara?
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sim, pois tem preferência
regimental.
A Presidência solicita a todos os Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares, para que possamos dar início à votação pelo sistema eletrônico.
Se alguns dos Srs. Líderes quiser orientar suas bancadas poderá
..
..
fazê-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE) - Sr. Presidente, o P.T
encaminha o voto "sim".
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - Sr. Presidente, o PPB
encaminha o voto "sim".
··
·
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB) -Sr. Presidente, o PMDB
enCaminha o voto "sim".
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. Presidente, o PSDB
encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Os Srs. Senadores já podem
votar.(Pausa)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Antonio Carlos Magalhães
Antanio Carlos Valadares
Ademir Andrade
A~r da Távola
Belló Parga
Benedita da Silva
Beni Veras
Bernardo Cabral
Carlos Bezerra
Casildo Maldaner
Coutinho Jorge
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Emilia Fernandes

Epitacio Cafeteira
Ernandes Amorim
Esperidião Amin
Flaviano Melo
Francelino Pereira
Freitas Neto
Geraldo Melo
Gerson Camata
Humberto Lucena
I ris Rezende . -····· ·J eiTerson PeresJoão França
João Rocha
Joel de Hollanda
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Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
Jose Agripino
Jose Alves
Jose Bianco
José Bonifácio
Jose Eduardo Dutra
Jose Fogaça
Jose Ignacio Ferreira
· Jose Roberto Arruda
Júlio Campos ..
Lauro Campos
Lucidio Portella
Lúcio Alcantara
LÚdio Coelho .
Lu~ Alberto de Oliveira
Marluce Pinto
M:mro Miranda

Abril de 19%

Nabor Júnior
Ney Suassuna
Onofre Quinan
OsmarDias
Pedro Piva
Pedro Simon
RamezTebet
Roberto Requião
Romeu Toma
Ronaldo Cunha Lima.
Sebastião Rocha
Sérgio Machado ·
Teotonio Vilela Filho
Totó Cavalcante
Valmir C11mpelo
Vilson Kleinübing
Waldeck Omelils

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -Votaram "SIM" 63 Srs. Senadores.
Não houve abstenções.
·
·
Total: 63 votos.
Aprovado o substitutivo.
.
.
Fica prejudicado o projeto e igualmente prejudicados os Projetos de
lei do Senado n°s 123 e 149/95- complementares, constantes dos Itens 3 e 4, que
com ele tramitam em conjunto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a fim de redigir o vencido, para o
turno suplementar.

É o seguinte o Substitutivo aprovado
EMENDA NO- 1-CCJ

(Substitutlvo)
AO PROJETO DE LEI DA CAMARA
N241, DE 199&-COMPLEMENTAR
Displi!l sobra a elaboração, a reduconsolldaçlo das
leis, confOrme detannina o art. 59, parágrafo único, da Constltulçlo Federal, e
estabelece nonnas para a consolldaçao
dos atos normativos que menciona.
CongreSso Nacional decreta:

çao, a 'aitãrac;ao e a

o

CAPITuLO I
Dlsposiçees Preliminares
.Art 12 A elaboração, a redação. a alteração e a
consolidação das leis obedeoerão ao disposto nesta

LE!i_ C01'11'1ementar.

Parágrafo único. As disposições desta Lei com-

plementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias
e demais aios normativos referidos no art 59 da
Constituição Federal, bem como, no que cotber, aos
decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.
Art 2" As leis de conteúdo normativo e de. caráter geral serão numeradas em série especifica, do
tipo seqilencial, antececfldas da letra maiúscula N,
§ 12 As leis de efeitos concretos, bem assim
de interesse restrito, de vigência temporária, seJ:ãó
numeradas em série própria, seguidamente, antece-·

a:: ,

didas da letra maiúScUa R.
§ 2" Na numemç!io das leis serão observados,
ainda, os seguintes critérios!
1- as emendas à Constituição Federal terão sua
numemç!io Iniciada a partir da pro!TlUgação da.
Constituição;
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11 - as leis complementares, as leis ordinárias e
as leis delegadas terão numeração seqüencial em
continuidade às séries iniciadas em 1946.
CAPITULO Jl
Das TécnicàS-áe Elaboraçao,
Redação e Alteração das Leis
SEÇÃOI

Da Estrulllraçao das Leis
Art 32 A lei será estrUturada em irês partes bási-

cas:
I -'parte preliminar, compreendendo a epigrafe,
a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objelo e a
indicação do ambilo de aplicação das disposiçOes
nonnativas;
11 - parte normativa, compreendendo o texto das
normas dé conteúdo substantivo relacionadas com a
matéria regulada
III - parte final, compreendendo as disposiQOes
pertinentes às medidas necessârias à implementa-

ção -das-· normas -de--contaúdG -sWstantivc,-as-disposi9ões transilórias, se fOr o caso, a cláusula de vigência e a ci&Jsua de revogação, quando colber.
Art 42 A epigrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação m.mérica singular à lei
e sérá fonnada pelo titulo designativo da espécie
nonnativa, pelo número respectivo e pelo ano de
promugação.
Art 52 A emente será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a formá de tflulo, o objelo da lei.
· Art 6" O perâmbulo indicará o órgão ou institüção competente para a prática do ato e sua base legal.
Art 7'1- .O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo ambilo de aplicação, observados os seguintes principies:
I - exce~ as codificaQOes, cada lei tratará
de um único Qbjelo;
·
11 - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, peitinênci~ ou conexão;
III- o ârrbi1o de aplicação da lei será eslabelec:ido
de lonna tão específica quanb o possllilite o conhecimento técnico ou científico da área lespectiva;
IV- o mesmo assiSIIO i1ão poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exeelo quando a subseqOente se destine a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa
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Art 82 A vigência da lei será indicada de fonna
expressa e de modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo conhecimenlo, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.
Art go. Quando necessária a cláusula de revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposiQOes legais revogadas, vedada a utilização
da fórrnua genérica "RevogBITHle as disposiçOes
em contrário".
·
SEÇÃOII

Da Articulação e da RedaçAo das Leis
Art 1o. Os texlos legais serão articulados com
observância dos segtintes principias:
I - a unidade básica de articulação será o artigo,
indicado através da abreviatura "Ait.•, seguida de
m..meração ordinal até o nono e cardinal a partir deste;
.
11 - os artigos desdobrar-se-Ao em parãgrafos ou
em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em
alineas e as alineas em itens;
lU - os parágrafos serão representados pelo sir.algrálicc-"§~.-segtido-de

numeração Olár.a!-at&~

nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando
existente apenas um, a expressão "parágrafo único",

por extenso;
.
IV - os incisos salto representados por algarismos romanos, as alineas por letras minúscUas e os
itens por algarismos arábicos;
V - o ag~enlo de artigos poderá constituir
~as; o de SubseQOes, a Seção; o de Seção,
o Capitulo; o de Capitulas, o Tflulo; o de Tílulos, o
Livro e o de Livros, a Parte;
VI - os Capflulos, Titulas, Livros e Partes serão
grafados em letras maiúsaJas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou se subdivididas em partes 8xpressas em numeral ordinal, pói'
extenso·
VIl .: as SubseQaes e Seções serão identificadãs
em algarismos romanos, grafadas em letra minúsar
la e postas em negritl ou caracl!lres que as coloquem em realCe;
VIII - a cornposiçao prevista no inciso V poderá
tarrbém compreender eg~enlos em Disposiç6es Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necesSário,
·~,
Art 11. As disposi9õe5 nonnativas salto redigi. das com clareza. precisão e ordem lógica, observadas. para esse propósito, as segtintes nonnas:
I - para a obtenção de clareza:
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a) úsar as palavras e as expressões em seu
sentido comum, salvo quando a norma versar sobre
assunto téCnico, hipótase em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismos, neologismcs e .adjetivaçOes dispensáveis; ..
d) buscar a unifonnidade do tempo verbal em
todo o tex1D das nonnas legais, dando prE!feréncia
ao tempo presente ou ao futuro si~es do presente;
c) usar os recursos de pontuação de forma juclciosa, evitando os abusos de carãter eslllfstico;
11 - para a obtenção de precisão:
a) artiCIJar a linguagem, técnica ou comum, de
modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da
lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza
o conteúdo e o alcance que o legislador pretende
dar à norma;
·
b) expressar a idéia, c:jUandó repetida no texto,
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego
de sinonfmia com propósito meramente estilfstico;
c) evitar o emprego de expressao ou palavra
que confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e signific;ldo na maior parte do. território nacional,
evitando o uso de expressões locais ou regionais;
· e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princfpio de que a primeira referência no
texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências feltas, no ~xto. a números e percentuais;
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) .reunir sob as categorias de agregação subseção, seção, capftulo, tllulo e &vro - apenas as
disposições relacionadas com o objeto da-lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a
único assunto ou principio;
c) expràssar oS aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exGeções à
regra por este estabelecida através dos parágrafos;
d) promover as ãiSCI'irninaçOes e enumerações
por meio dos incisos, alfneas e itens.

SEÇÃOIII
Da Alteração das Leis

Art 12. A alte~ção da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto,
quando se tratar de alteração considerável;
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11 - na hipótese de revogação, mediante indicação expreSSa do dispositivo revogado;
III - nos demais casos, por meio de substituição,
no próprio texto, do dispositivo alterado ou acrésc!mc de dispositivo novo, observadas as seguintes re-

gras:
a) não poderá ser modificada a numeração dos
dispositivos alterados;
b) no acréscimo de dispositivos novos entre preceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração, devendo ser
utilizado o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de letras maiúselias, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes
para identificar os acréscimos;·
c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, devendo a lei alterada manter
essa indicação, seguida da expressão •revogado•;
d) o dispositivo que sofrer modificação d!! reda·ção deverá ser identificado, ao seu final, coni as letras NR maiúscUas, entre parêntesis.
CAPITuLO III
Da COIISOIIdaçlo das Leis e Cubos Atas Nonn8tivos

SEÇÃOI
Da Consplldaçlo das Leis Federais Brasileiras

Art 13. As leis federais sen!o reunidas em cociflcaçOes e em coletaneas integradas por volumes
contendo matérias conexas ou afins, constituindo
em seu todo, Juntamente com a Constllulção Federal, a Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art 14. Ressalvada a legislação codificada e já
consolidada. todas as leis e decnltos-leis de conteúdo normativo e de alcance geral em vigor serão reunidos em coletaneas organizadas na forma do SJ!:igo
anterior, observados os prazos e procedimentos a
segLir:
I - os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e os Ministérios, no prazo de
cento e oitenta dias, contados da vigência desta Lei
co~ementer. procader!lo ao exartllf; triagem e seleção das leis complementares, delegadas, ordinárias e decrebs-lels relacionados com as respectivas
áreas de competência, agrupando e consolidando os
textos que tratem da mesma matéria ou de assootos
vinculados por .afinidade, pertinência ou conexão,
com indicação precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa ou inllficllamente revogados;
11 - no prazo de noventa dias, contados da vigência desta Lei co~ementer,' as entidades da administração lndireta adÓtarão, quanto aos diplomas
legais relacionados com a sua competência, as mes'
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mas providências detanninadas no inciso anterior,
remetendo os respectivos textos ao Ministério a que
es1ão vinculadas, que os revisará e reineterá, junlamente com os seus, à Presidência da República,
para encaminhamento ao Congresso Nacional nos
sessenta dias subseqOentes ao encerramento do
prazo do inciso I;
IJI - a Mesa do Congresso Nacional adotarã todas as medidas necessárias para. no prazo máximo
de cento e oitenta dias a contar do recebimento dos
textos de que tratam os incisos I e 11, ser efetuacla a
primeira pl.blicação da Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art 15. Na primeira sessão legislativa de cada
legislatura, a Mesa do Congresso Nacional promoverá a atualização da Consolidação das Leis Federais Brasileiras, incorporando às coletâneas. que a
integram as emendas constitucionais, leis; decre1os
legislativos e resoluções promulgados durante a legislatura imecliatamenfa anterior, ordenados e indexados sistematicamente.
SEÇÃOII

.

Da Consolidàçao de OUtros Atos Nonnatlvos

Art 16. Os órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República e os Ministérios, assim
eomo as entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado, no que cou-
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bar, o procedimento do art. 14, ser efetuada a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de
conteúdo normativo e geral e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados às suas respectivas áreas de competência, remetendo os textos consolidados à Presidência da República, que
os examinará e reunirá em coletàneas, para posterior publicação.
Art 17. O Poder ExeCutivo, até cento e oitenta
dias do início do primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização das coletàneas a que
se refere o artigo anterior, incorporando aos textos
que as Integram os decretos e atos de conteúdo' normativo e geral editados no último quadriênio.
CAPITULO IV
DisposlçOes Finais
Art 18. As Mesas da Cãmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional negarão tramil3ção às proposições elaboradas em desacordo com a presenta Lei complementar.
Parágrafo único. As Mesas mencionadas no caput velarão pela estrita conformidade da redação final das matérias aprovadas aos preceitos desta lei
coll1lfementar.
Art 19. Eventual inexatidão formal de norma .elaborada mediante processo legislativo. regular não
constitui escusa válida para o seu desciJilllrimento.
Art 20. Esta lei complementar entra em vigor no
prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação.•

O SR. CARLOS WILSON - Sr. Presidente, o meu voto não foi
computado. Peço a V. Ex" que registre meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Carlos Wilson, o voto
"sim" de V. Ex" será registrado.
A SR• JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a V. Ex" que registre o
meu voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - O seu voto será registrado,
Senadora Júnia Marise.
São os seguintes os itens cujos projetos foram prejudicados, em virtude da
aprovação do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no 41, de 1995 _
Complementar, que tramita em conjunto.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 123, DE 1995- COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da C~mara n° 41, de 1995Complementar e o Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1995- Complementar)
Discussão, em .turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 123, de 1995 Complementar, de autoria do Senador Edison Lobão, que regulamenta o parágrafo
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umco do art. 59 da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais de
elaboração, redação, alteração e consolidação das Leis, tendo
Parecer, sob n° 904, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela prejudicialidade do Projeto, e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 1995 - Complementar, nos termos
de substitutivo que oferece.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 149, DE 1995 ·COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o Projeto Lei da Câmara n° 41, de 1995 Complementar e Projeto de Lei do Senado n° 123, de 1.995 -Complementar)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 149, de 1995 Complementar, de autoria do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe sobre a
elaboração e consolidação das leis, regulando o art. 59, parágrafo único, da
Constituição Federal, tendo
·
Parecer, sob n° 904, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela prejudicialidade do Projeto e
favorável ao Projeto de Lei da Câmara n° 41, de 1995 - Complementar, nos termos
de substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 61, DE 1995

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 61,
de 1995 (n° 182/94, na Câmara dos Deputados), que permite a admissão de
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e
concede autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica, tendo
Parecer favorável, sob n° 5, de 1996, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do disposto no
art. 363, do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante três
dias úteis, em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas emendas que não
envolvam o mérito, assinadas por um terço, no mínimo •. da composição do Senado
Federal.
Transcorre, hoje, o segundo dia de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria constará da Ordem do
Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da disç:ussão.
ordinária, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Esgotada a matéria. constante da
Ordem do Dia.
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Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento no 374, de 1966, de
urgência, lido no expediente, para o Requerimento n° 354/96.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem
do Dia da sessão deliberativa do dia 25 de abril, nos termos do art. 345, inciso I~ do
Regimento Interno.
O ·sR. EDUARDO SUPLICY :Sr, Presidente,- peço a palavra' pela

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dais) - Concedo a palavra ao Senador
Eduardo Suplicy.
.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, a Senadora Marina Silva não pôde votar hoje, mas por um
motivo que acre_dito deva merecer ci registro no Senado Federal.
Recebeu ontem, em São Francisco; Costa Oeste dos Estados Unidos,
um dos mais importantes prêmios ambientais do mundo, o da Goldman
·
Environmental Foundation.
Um júri de especialistas de 30 países escolhe a cada ano os
vencedores do prêmio. É escolhido um representante de cada continente do
mundo.
Marina Silva foi escolhida pelo seu trabalho de organização pàcífica
de seringueiros, contra o desmatamento na Amazônia. O trabalho foi feito em
colaboração com Chico Mendes, assassinado em30 de dezembrode-1.988.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Senador Eduardo Suplicy, a Mesa
lamenta interromper V. Ex", mas .estamos em processo de votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas é só para registrar que ela não
pôde votar por estar recebendo este prêmio.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Mesa registrará.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 376/96, lido no
expediente, de autoria do Senador Lúcio Alcântara e outros Senadores, solicitando
a realização de sessão esRecial.
Em votação o requerimento, de autoria do Senador Lúcio Alcântara.
· . Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p~rmanecer sentados.
(Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do_Pienário.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra.
_ O SR. SEBA§TIÃO ROCHA - Sr. Presidente, solicitei a palavra como

Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -V. Ex" está inscrito, corria Líder, em
terceiro lugar, Senador Sebastião Rocha.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Muito.obrigado.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, pela ordem de inscrição, ·sou
o n° 1 da lista normal de oradores da Casa, e o tenho sido há dois dias.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador Júlio Campos, a
Liderança pode usar da palavra em qualquer parte da sessão.
O SR. JÚLIO CAMPOS - V. Ex", então, anuncia que o Senador José
Eduardo Outra falará como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O Senador José Eduardo Outra
falará como Líder.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Abro mão; sim, porque, se fosse pela Hora
do Expediente, estou aguardando.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em seguida, falarão também pela
Liderança os Senadores Coutinho Jorge e Sebastião Rocha.
Lamentavelmente, Senador Júlio Campos, V. Ex" e eu cumprimos,
aqui, apenas o Regimento Interno.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, como Líder.
.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Como Líder. Pronuncia. o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
de repente, tive a impressão, no final da Hora do Expediente, que o acontecimento
mais importante do Brasil, na última semana, não foi ou deixou de ser a chacina
ocorrida no Pará, e sim a manifestação pacífica e democrática de oposição ao
·
Presidente Fernando Henrique Cardoso, ocorrida na Bahia.
Digo pacífica e democrática, porque entendo que a democracia não foi
feita apenas para se dizer "sim" ao Presidente da República, mas também para se
·
dizer "não".
Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à Tribuna hoje
para, naturalmente sob a minha ética - já que cada um de nós temos as nossas
verdades -, procurando ser o mais imparcial possível, fazer um relato do que vi em
Curionópolis e em Eldorado dos Carajás.
~icialmente, quero registrar que, em agosto do ano passado, quando
aconteceu o episódio de Corumbiara, tivemos uma audiência com o Presidente em
exercício, Marco Maciel, ocasião em que entregamos a S. Ex" um memorial,
assinado por diversas entidades, Partidos políticos, lideranças da sociedade, no
qual mencionavam que os episódios de Corumbiara teriam que ser o limite que a
sociedade brasileira poderia suportar com relação à violência no campo, à
truculência da Polícia.
O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex3 um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Ademir Andrade - Trata-se de uma comunicação breve,
relacionada com os fatos que V. Ex" coloca. Quero aproveitar o seu ·raciocínio,
porque temos uma reunião da Executiva Nacional do nosso Partido, neste instante,
para a qual convido, inclusive, os Srs. Senadores. Amanhã, virei a esta Tribuna
para falar da iminência de um novo conflito que pode haver, que é o conflito entre
o~ garimpeiros e a Polícia, no Estado do Pará. Vou trazer a essa tribuna, amanhã,
as razões da luta daqueles garimpeiros contra a Vale do Rio Doce; trarei dados,
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documentos, histórico sobre o assunto. V. Ex", o Senador Coutinho Jorge, "'u e
outros alertamos o Governador Almir Gabriel para o que poderia ocorrer iá. Esses
garimpeiros já fecharam a entrada de Serra . Pelada. É preciso que eles sejam
chamados para uma negociação. Os que têm envolvimento com a questão e
conhecem o assunto devem dela participar, para que possamos resolver essa
questão de maneira pacífica, de maneira tranqüila, como é do nosso desejo, para
que depois não se atribua a nós o desejo de ver, como se diz na gíria, o circo pegar
fogo. Agradeço a oportunidade qe poder fazer este registro. Quero dizer ainda que
a comissão vai apresentar o relatório, ·mas nós estivemos juntos nessa viagem e
com certeza o que V. Ex• irá relatar será. a mais pura verdade de tudo que
·
aconteceu lá. ·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, Sr"s- e Srs.
Senadores, cheguei em Carajás, na quirita-feir.a, à noite .. Não fui com a comissão de
Senadcres que desceu em Marabá. Nessa mesma quinta-feira, à noite, tivemos o
cuidado de ouvir o depoimento de alguns trabalhadores que presenciaram aquele
acontecimento, tanto de lideranças do Movimento dos Sem-Terra, quanto de
trabalhadores que não eram lideranças. No dia seguinte, .ouvimos o depoimento da
jornalista da Rede Globo, de nome Marisa, se não me engano, e do cinegrafista 'do
SBT que fez as imagens daquela chacina. A primeira coisa que notamos foi a
absoluta coincidência entre o depoimento daqueles profissionais e o dos
trabalhadores sem terra. Poder-se-ia dizer que estes poderiam dar uma versão
favorável a si próprios. No entanto, os depoimentos prestados pelos dois jornalistas
conferem praticamente em 100% com o que foi dito pelos trabalhadores sem terra.
Diante disso, algumas conclusões poderemos tirar. Na minha opinião,
contrariamente ao que se procura c!ifundir, esse não foi um episódio de mera
truculência da Polícia Militar, um episódio fortuito que significasse uma falta de
preparo da Corporação que reagiu a um ataque com paus e pedras dos
componentes do Movimento dos Sem-Terra. Para mim, foi um ato premeditado, uma
cilada anmada. Alguns dados reforçam meu pensamento. Primeiro, a forma como foi
desenvolvida a estratégia da Polícia. Ora, não sou estrategista militar, mas o bomsenso diz que em uma ação cujo objetivo é desobstruir, esvaziar uma via pública ou
qualquer espaço que esteja sendo ocupado, o elementar é que haja espaço para as
pessoas saírem, para as pessoas desobstruírem, para as pessoas desocuparem
aquilo que está sendo ocupado. Todavia, a estratégia desenvolvida pela Polícia se
choca frontalmente com essa lógica. Havia dois ônibus com um batalhão de
policiais. um, seg-uiu por um lado da estrada; o outro, pelo lado oposto. E o que
aconteceu foi um sanduíche macabro com os sem-terra servindo de recheio.
· O segundo aspecto que aponta para essa premeditação é o fato de os
policiais comparecerem a esta ação sem a tarja que os identifica, a tarja com o
nome de cada policial, que todos usam em ações públicas - segundo o Presidente,
Senador Ney Suassuna, chama-se biriba. Os policiais foram para esta ação sem
nada que os identificassem, numa demonstração de que tinham licença para matar.
O terceiro indício ou terceira prova, de acordo com o depoimento da
jornalista - ouvido por todos os Parlamentares que estiveram lá presentes -, é que
na véspera, o Major Oliveira, Comandante do DestacamP.nw de Parauapebas,
disse-lhe: "você não aparece aqui, amanhã, porque não tem0.; condições de lhe dar
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garantia de vida. Amanhã, - segundo ela - a coisa aqui vai feder." Esses elementos,
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a meu ver, apontam para uma situação que
não dá para classificar apenas de truculência ou de despreparo da polícia.
Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, com Lima éerta
angústia- embora eu não conhecesse pessoalmente o Governador Almir Gabriel,
sei da sua história de luta pela democracia, de defensor dos direitos humanos -, é
que os elementos que nos chegaram dos diversos depoimentos demostram que o
Governador poderia ter evitado essa tragédia.
Às vésperas do acontecido, às 18 horas, houve um processo de
negociação entre as lideranças dos sem-terra e o Major Oliveira. Naquele momento,
então, a estrada estava obstruída. O que tem que ficar registrado é que a situação
de ocupação de uma estrada é diferente da de ocupação de uma terra. Quando a
terra está ocupada, os trabalhadores resistem para não desocupá-la. O objetivo dos
trabalhadores, neste caso, não era ocupar a estrada, mas sim conseguirem um
instrumento para viabilizar sua chegada a Marabá e Belém.
Às 18 horas da terça-feira, véspera do acontecido, os sem-terra
propuseram ao Major Oliveira uma pauta de reivindicações que incluía cinqüenta
ônibus, para que os trabalhadores fossem até Marabá, outros cinco a fim de que
chegassem a Belém para conversar com o Governador sobre a questão da
desapropriação da Fazenda Macaxeira e mais algumas toneladas de alimento.
Numa demonstração de boa vontade, de que estavam acreditando no
processo de negociação, os trabalhadores desobstruíram a estrada na terça-feira,
às 18 horas. Disseram que dariam um prazo até o meio-dia seguinte, para que o
governo respondesse àquelas reivindicações.
Confesso que, quando ouvi as informações, conhecendo o passado
do Governador Almir Gabriel, pensei que tivesse havido um problema de
comunicação entre o comandante da ação e o Governador. Sinceramente, imaginei
que o Governador não tivesse tomado conhecjmento dessas reivindicações dos
sem-terra.
No entanto, por ocasião da audiência que tivemos com o Governador
na sexta-feira à tarde, fiz questão de perguntar se havia sido informado dessas
reivindicações dos trabalhadores, e S. Ex" respondeu que sim.
Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Sns. Senadores, se o Governo do
Estado tivesse tomado a po~ição de negociar naquele momento e não mandar a
Polícia desobstruir a estrada, poderia ter sido evitada aquela tragédia.
~
Talvez 50 caminhões e 10 toneladas de alimentos fosse muito. Ora,
tratava-se de um processo de negociação. Se o Governador tivesse feito uma
proposta de 5, 1O, 15 ou 20 caminhões, com certeza os trabalhadores teriam
discutido e negociado, porque o seu objetivo - volto a dizer - não era ficar
acampado naquela estrada, mas chegar a Marabá e a Belém.
Dessa forma, uma negociação que possibilitasse a concretização do
objetivo principal, que era chegar a Marabá, faria com que os sem-terra
desobstruíssem a rodovia.
O Governador Almir Gabriel também nos disse que a ordem dada ao
coronel e~a no sentido de que ele deveria executar a ação, levando representantes
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do Ministério Público, a imprensa e, se possível, um juiz da região; não deveria··
realizá-la sem a presença d~ssas pessoas.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, será que alguém, em sã
consciência, principalmente um Governador de Estado, imaginaria que os
representantes do Ministério Público, a imprensa e o juiz_ estariam lá presentes se
não fossem convocados pelo próprio Governo do Estado? Será que qualquer
pessoa, em sã consciência, imaginaria que um coronel da Polícia teria a iniciativa
de convocar a imprensa e o Ministério Público para serem testemunhas de uma
ação de desobstrução? Qualquer pessoa de bom-senso sabe que isso não
acontece. Se o Governo linha a intenção de fazer a ação com a presença dessas
pessoas, a iniciativa de viabilizar a presença delas teria de ser do Governo do
Estado.
A verdade - e os elementos apontam para isso - é que o Governo não
quis negociar com os sem-terra. Talvez por entender que dariam muito trabalho,
que causaria muito transtorno cinco ônibus de sem-terra em Belém e em Marabá,
fazendo barulho, brigando pela desapropriação da Fazenda Macaxeira. Sr.
Presidente, o Governo do Estado poderia ter evitado essa chacina.
Vejo agora as manifestações de sempre. O Presidente da República
chegou até a cometer um ato falho ao dizer que "desta vez não pode ficar impune", ·
reconhecendo que diversas outras questões ficaram impunes. As· autoridades
lamentam, se indignam, mas não vemos ações políticas mais efetivas para por fim a
episódios como esse. Não existe vontade política do Governo Federal para fazer a
reforma agrária neste País. Agora, dizem que vai se agilizar o processo. Neste
Congresso, está em tramitação o projeto do rito sumário, um projeto para ·que os
juízes, antes da liminar de reintegração, ouçam o Ministério Público. Sabemos que
o Congresso aprova tudo o que o Governo quer. Se esses dois projetes fossem do
interesse do Governo, já estariam aprovados. Digo mais: a Constituição prevê o
instituto da medida provisória em caso de relevância e urgência. Será que não
estamos diante de um caso-desses? O que neste País é mais relevante e urgente
que a reforma agrária? O Governo faz medida provisória para salvar banco, mas
não se dispõe a fazer medida provisória para...
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) (Fazendo soar a campainha.) Nobre Senador, faltam três minutos para o término do tempo de V. Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - O Governo não se dispõe a fazer
medida provisória incorporando esses projetes de lei, a respeito dos quais diz que é
a favor, porque sabe que a tramitação vai demorar muito. Até porque,
principalmente na Câmara dos Deputados, existe uma Bancada unida, coesa,
combativa - na minha opinião, no mau sentido -, que procura evitar projetes dessa
natureza, principalmente o do rito sumário. E o Governo, se tivesse efetivamente
vontade política de fazer a reforma agrária, faria por meio de medida provisória.
O Sr. Pedro Simon -V. Ex" me permite um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo, com muito prazer, o
·
_
aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - É muito importante o pronunciamento de V. Ex".
Estou vendo esta sessão esvaziar-se, o que não é bom, depois do que aconteceu.
Quero óizer que respeito a decisão do Presióente Fernando Henrique Cardoso de
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se reunir. com os Presidentes do Senado, da Câmara e do Supremc :Tri~unal
Federal. E fundamental que se encontre uma solução depoi~ do .~J· · -. ·"'.;o;;tt ;;;,' : ~o
Pará, para dizer-se que se está encaminhando em definitivo a reforma agrária neste
País. A imprensa ontem publicou uma sugestão minha, no mesmo sentido do que V.
Ex• está falando agora. Eu achava que ontem, na reunião do Presidente da
República com os P-residente do Senado, da Câmara e do SIJpremo, devia ter saído
uma medida provisória para terminar com o prazo da medida liminar. Para esses
projetas que tramitam no Congresso Nacional - e que sabemos não serão
aprovados - o Governo deveria baixar medida provisória, no sentido de acelerar a
tramitação do projeto de desapropriação de terras. Por que não? Eu invocava a·
mesmo argumento de V. Ex". Se o Governo baixou uma medida provisória para
resolver o problema dos bancos por considerá-la necessária, liberando cerca de
R$10 bilhões, por que não baixar uma medida provisória para o rito sumário da
reforma agrária? Creio, Sr. Líder, que o Governo deve fornecer respostas. Dizer
que vai pedir tramitação mais rápida no Congresso Nacional não é resposta. Ele
· sabe que isso não acontecerá, pois grandes proprietários de terra estão aqui no
Senado e na Câmara dos Deputados e não vão deixar votar. Se realmente o
Presidente da República quiser iniciar um processo de reforma agrária, que baixe
medida provisória como a do Proer, para agilizar o andamento do projeto. O
Presidente cria o Ministério da Reforma Agrária ou coloca o Instituto ç:liretamente.
ligado a Sua Excelência, ao Ministério ou a seu Gabinete. Eu dizia da grande
medida daquele cidadão que ficou apenas 90 dias no Instituto de Reforma Agrária,
mas mostrou competência. Foi ele que mandou o projeto da medida sumária e
conseguiu, depois de 20 anos de discussão, que o Exército concordasse em dar
parte de suas terras para a reforma agrária. Noticiava eu que fosse convidado o
Ministro do Exército para, com base nesses acontecimentos, concordar com a
reforma agrária e entregar o seu pedaço de terra. Penso que V. Ex" e nós estamos
certos. Lamento que esta sessão tenha sido esvaziada e que não possamos iniciar
o debate. Lamento que o Presidente desta Casa, Senador José Sarney, não esteja
presidindo a sessão, informando-nos do que conversaram na reunião. Se S. Ex"
explicou para os Líderes, muito bem, mas nós, Senadores, também temos o direito
de ouvir os esclarecimentos. Peço que o Senador.José Sarney venha ainda hoje a
esta sessão dizer o que discutiu com o Presidente· da República e nos explicar o
que é que podemos fazer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ E.DUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a V. Ex" que
permita apenas que eu conceda o aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares.
·
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O tempo de V. ~x" encontra-se
esgotado, estando ainda inscrito o Senador Coutinho Jorge para falar sobre a
mesma matéria. Eu pediria a V. Ex" que concluísse o seu importante discurso,
porque existem outros oradores inscritos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, permita apenas um
breve aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares?
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -V. Ex" poderá fazê-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o aparte ao Senador
Antonio Carlos Valadares.
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--O Sr. Antonio Carlos Vàladares -Agradeço a benevolência da Mesa,
Sr. Presidente. Serei breve no meu aparte, Senador José Eduardo Outra, mesmo
porque o tempo de V. Ex" está esgotado. Quero crer que a causa fundamental de
acontecimentos tão tristes quanto esse que a crónica registrou no Estado do Pará
tenha sua origem na política hoje desenvolvida pelo Governo Federal, que coloca o
aspecto social num segundo plano e o equilíbrio da moeda como objetivo maior,
sem levar em conta de que nada adianta inflação baixa, mas juros altos,
desemprego avassalador e abandono do campo. Trata-se de uma política
desvinculada do social, que vem produzindo insatisfação não só no campo, como
também em todas as cidades do Brasil. O Presidente da República não chegou
ainda à metade do seu mandato e é vaiado publicamente por onde anda, numa
prova evidente de que alguma coisa está acontecendo no seu Governo, que produz
aquilo que o Governo considera provocação, quando, na realidade, trata-se de
insatisfação. As mortes que aconteceram em Eldorado dos Carajás simbolizam
essa política de abandono do campo. O fato de o campo produzir alimentós
significa· equilíbrio no interior, na zona rural, é sinal de desenvolvimento. Se .as
taxas de juros estivessem mais baixas, quem sabe o próprio Governo teria mais
condições de investir no campo, destinando mais recursos para esse setor vital
para a economia deste País. Mas a preocupação predominante com o equilíbrio da
moeda e com a salvação de bancos é que tem levado a tragédias como essa que
lamento, neste instante em que me solidarizo com V. Ex" e com o bravo povo do
Estado do Pará.
O SR. JOSÉ EOURAROO OUTRA - Muito obrigado, Senador Antonio
Carlos Valadares. Incorporo com muito prazer o aparte de V. Ex3 e .me somo ao
repúdio do Senador Pedro Simon pelo esvaziamento da sessão, particularmente
pela ausência dos Líderes do Partido do Governo.
Sr. Presidente, S~s. e Srs. Senadores, para concluir, faço um breve
comentário sobre essa questão do Ministério Extraordinário da Reforma Agrária. Na
discussão, ontem, com os Líderes eu disse ·que, embora não fosse, a princípio,
contra ou a favor - muito pelo contrário -. a minha preocupação era se a questão do
Ministério Extraordinário para a Reforma Agrária não será uma mera panacéia para
dar impressão de que algo foi feito. O principal é que a pessoa que assumir essa
tarefa tenha poder e o seu perfil, por si só, signifique um sinal para a sociedade da
vontade política do Presidente da República em fazer a reforma agrária.
Gostaríamos de registrar também que, no momento em que se muda a
Constituição em uma série de questões, se deveria mudar também a Constituição
no que se· refere à reforma agrária. Ãinda está na mente de toda a sociedade o
embate histórico entre os então Senadores Mário Covas e Jarbas Passarinho. A
posição mais progressista, defendida pelo Senador Mário Covas, foi derrotada.
O Sr. Pedro Simon - Defendida pelo Senador Mário Covas, com o
apoio do Senador Fernando Henrique Cardoso.
· O SR. JOSÉ EOURAROO OUTRA - Exatamente. Acredito que, se o
Presidente da República tem efetivamente intenção de modernizar o País, da
mesma forma que mandou proposta de emenda à Constituição para acabar com o
monopólio do gás canalizado, já poderia ter mandado projeto de emenda à
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Constituição que inttoduzrsse elementos facilitadores da reforma agrária. Aí, sim,
estaríamos caminhando para a modernização; caso contrário, teremos fábricas de
Mercedes Benz exportando seus carros para a Europa, mas trabalhadores rurais
sendo chacinados sempre, isso porque talvez sejam coitados que não sabem o que
falam.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Levy Dias, 3" Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna,
Suplente de Secretário.
-·
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Ney Suassuna, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir
Soares, 1° Secretário.
O SR. PRESIDENTE. (Odacir Soares}- Concedo a palavra ao nobre
Senador Coutinho Jorge.
.
..
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente-,-Sf"s. e Srs. Senadores, na última quartafeira, dia 17 de abril, o Brasil foi abalado por um massacre no meu Estado, no
Município de Eldorado dos Carajás, de repercussão internacional.
Na quinta-feira seguinte, fiz um pronunciamento, aliás o primeiro do
Senado Federal sobre o assunto; lamentando que o fato tenha ocorrido no meu
Estado, considerando que a situação conflitiva da luta pela terra no Brasil se alastra
pela maioria dos Estados brasileiros. Poderia ter ocorrido no Paraná, no Rio
Grande do Sul e em São Paulo. Mas infelizmente ocorreu na · região mais
conflituosa do meu Estado, o sul do Pará, onde 19 trabalhadores sem terra foram
mortos e dezenas foram feridos.
Naquela altura, lamentava a ironia do fato ocorrido no Pará. O
Governador Almir Gabriel, que sempre foi um grande defensor dos direitos
humanos no Pará, na Amazônia e neste Congresso Nacional, participando de forma
importante durante a Constituinte, no que diz respeito aos direitos sociais dos
brasileiros, sofria esse choque que ficará inesquecível na História do Brasil e
particularmente do meu Estado.
Mas tinha a certeza naquela altura, sem consultá-lo, de que, pela sua
visão, pela sua história, pelo seu comportamento em toda a sua vida, jamais o
Governador Almir Gabriel poderia ser debitado como irresponsável pelos fatos ali
ocorridos.
E na própria quinta-feira este Senado decidiu aprovar uma comissão
que fosse acompanhar in loco todo aquele massacre, tudo aquilo que tinha
ocorrido na região sul do meu Estado, designados cinco Senadores, além de mim,
Senadores Eduardo Suplicy, José Eduardo Outra, Ademir Andrade e Sebastião
Rocha.
Seguimos, na mesma tarde, para o sul do Pará. Chegamos já à noite,
no avião da FAB, a Marabá. Conosco também seguiram nove Deputados federais
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que formavam na Câmara Federal a comissão que ia, também em nome daquela
Casa, averiguar os fatos a respeito daquela grande tragédia.
Levamos conosco dois procuradores da Procuradoria-Geral da
República e o vicé-presidente da Associação Nacional de Jornalistas; e, lá em
Marabá, quando chegamos, incorporaram-se a nossa comitiva os quatro
representantes da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, além dos membros
do Ministério Público do Pará.
Essa grande comitiva passou iniCialmente à visita daqueles 19 mortos.
No IML improvisado na cidade de Marabá, constataram-se realmente as seqüelas,
os efeitos tão negativos daquele massacre, enquanto os legistas tentavam fazer a
perícia de forma improvisada, o que foi corrigido apenas do dia seguinte com o
envio de um especialista do Rio de Janeiro para a conclusão da referida perícia.
Na mesma noite, em Marabá, visitamos os feridos que estavam nos
hospitais do Estado e particulares, conversando com cada um deles para nos
informarmos do drama pelo qual todos passaram. Igualmente, visitamos dois
militares feridos. Tanto os Deputados quanto os Senadores procuraram conversar,
ouvir as versões de cada um a respeito daquele ·fatídico acontecimento. Já beim
tarde nos reunimos, posteriormente às visitas, na Câmara Municipal de Marabá,
onde montamos uma estratégia de trabalho, a partir daí, para o dia seguinte. Dessa
reunião participaram várias lideranças do campo ligadas ao Movimento dos SemTerra. Montada a estratégia, no dia seguinte seguimos para a região do conflito,
para o Município de Eldorado, onde estava o acampamento do Movimento dos
Sem-Terra ao lado, à margem da estrada; lá se encontravam outros parlamentares,
outras lideranças políticas do País. Pudemos, mais uma vez, conversar com os
remanescentes que ali estavam, sentindo com. intensidade a descrição de tudo
aquilo que havia ocorrido, quando também recebemos informações da própria
jornalista que acompanhou aqueles eventos tão nefastos; ela pôde descrever-nos
com sua óptica, com sua visão, aqueles fatos tão tristes.
Igualmente procuramos compreender o mecanismo do massacre
ocorrido, já descrito, na sua visão, pelo Senador que me antecedeu, nobre Senador
Outra, e que mostrou que de fato a polícia do Estado marchou em direção aos
trabalhadores sem-terra de duas frentes diferentes, praticamente condicionando
uma situação que só poderia levar ao conflito e às conseqüências nefastas.
Posteriormente, seguimos mais à frente. Fomos atê Curionópolis. Nos
hospitais desse município, outros trabalhadores do Movimento Sem-Terra recebiam
assistênci~. Mais uma vez, nós Parlam~ntares procuramos conversar e ouvir com
atenção as inquietações e tristezas daqueles companheiros.
·
Depois, dirigimo-nos a Paraopeba e a Carajás. Logo em seguida,
tomamos novamente o avião da FAB e, quase à noite, seguimos para Belém,
porque fazia parte da nossa estratégia, além de conhecer a problemática local,
ouvir, dentro do possível, os atares que participaram daquele conflito, levando
conosco os Procuradores da República, que, realmente, davam o enfoque técnico
necessário ao processo.
Acompanhados de membros do Ministério Público, tivemos a
oportunidade de nos reunir com o Governador Almir Gabriel ao final do encontro.
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Todos nós nos dirigimos a Belém. Chegando a noite, o Governador nos esperava
em sua residência. Participamos de uma longa, franca e aberta reunião com S: Ex3 .
Aqui, há alguns companheiros que participaram desse encontro. Cada
um externou ao Governador a sua visão, o seu choque diante de alguns fatos
ocorridos em Eldorado, de algumas necessidades e carências que detectaram.
Todos levaram as suas inquietudes e preocupações ao Governador,
que, então, procurou, em uma longa e franca exposição, mostrar tudo aquilo que,
na visão do Governo do Estado, teria ocorrido. Historiou que há meses o
movimento Sem-Terra negociava com o Governo naquela região conflituosa do Sul
do Pará e que uma parte dos integrantes daquele movimento já havia sido
contemplada com terras pela desapropriàção da Fazenda Rio Branco, ainda na
época do então Presidente Graziano, do INCRA.
.
Outra parte· deveria ser assentada em outra fazenda. E a opção foi
pela fazenda Macaxeira. No entanto, as dificuldades burocráticas, a lentidão do
processo decisório retardou o processo de desapropriação, que hoje está sf>ndo
consumada. Segundo o Governador, dentro de 15 dias deverá estar concretizada.
Lamentavelmente, precipitaram-se os fatos, resultando naquele nefasto conflito. •
O Governador demostrou que, · como homem responsávnl e
equilibrado, não poderia ter sido irresponsável, inconseqüente, · a ponto de
demandar a polícia que desobstruísse aquela estrada, tão importante, que liga
tantos Municípios. Afirmou que havia orientado o seu Secretário de Estado para
que a polícia fosse acompanhada do Ministério Público, do juiz da comarca e de
repórteres da televisão. Se pediu a presença da imprensa para registrar o fato, o
Governador estava tranqüilo de que o entendimento se viabilizaria, como aconteceu
de outras vezes.
Infelizmente, ocorreram aqueles eventos já conhecidos por todos.
Posso afirmar, como asseverou o Governador Almir Gabriel, homem de um passado
realmente intocável, que nós todos estávamos constrangidos. Mas o maior
constrangimento era o de S. exa, pois co!T)o Governador, em última análise, poderia
ser tachado de irresponsável, e essa pecha dificilmente seria extirpada de sua
história política.
S. Ex" estava consciente da prova difícil por que passava àquela
altura, mas procurava amenizaF de todos os modos a gravidade daqueles fatos,
tomando decisões como a da instalação de um inquérito policial rigoroso com a
participação de entidades como a OAB e outras que defendem os direitos humanos,
para que os culpados sejam detectados e rigorosamente punidos.
·- Pediu também a participação do Exército brasileiro, para que fizesse a
varredura, verificando a possibilidade de existirem corpos ainda na região do
conflito. Enumerou uma série de providências importantes que pretende tomar,
demostrando a sua preocupação e o seu constrangimento com aquele fato.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. exa um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Concederei o aparte a V. exa tão logo eu
conclua essa oração, pois V. exa foi um dos ilustres membro~;da comitiva e teve um
papel relevante.
,
·
Além de referir-me a nossa visita, já também relatada pelo Senador
José Eduardo Outra e que, por certo, será relatada pelo Senador Sebastião Rocha,
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gostaria de informar que essa comissão pretende reunir-se amanhã, para traçar as
linhas básicas de um relatório que será apresentado formalmente à consideração
do Senado Federal.
Ao chegarmos aqui, na segunda-feira, o Presidente desta Casa,
Senador José Sarney, convocou a Liderança de todos os Partidos, preocupado em
que esta Casa desse alguma contribuição efetiva ao impasse.
Falei aqui -e também o fiz na presença do Governador Almir Gabriel que o problema do Pará foi grave, que a justiça se impunha em termos da apuração
definitiva daqueles acontecimentos e que o fato de Eldorado passou a ser
emblemático na história da reforma agrária deste País:
Ou começamos a mudança efetiva, com decisões firmes e fortes, ou
ficaremos no discurso, nas lamentações, nas mortes que poderão ocorrer no Pará
ou em qualquer lugar do Brasil decorrentes desse conflito que se amplia
gradativamente.
Portanto, a mudança de postura do Parlamento e particularmente do
Governo Federal é fundamental, uma vez que os Estados, os Governos estaduais
não têm os instrumentos necessários para resolver esse problema grave que é a
·
reforma agrária.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Porto) -Comunico que V. EJ<3 dispõe de
apenas 2 minutos para concluir seu pronunciamento.
_
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Coutinho Jorge, V. Ex" me
concederia um aparte?
·

o· SR. COUTINHO JORGE -Antes de conceder o aparte ao ilustre
Senador, lembro que o mais importante, além da apuração do ocorrido, é a busca
de soluções.
O tempo está passando, e os eventos podem repetir-se de forma·
grandiosa em várias partes do Brasil. Precisamos tomar decisões para que a
reforma agrária se viabilize, nem que seja - como o Senador José Eduardo Outra
falou -mediante a utilização de instrumentos legais rigorosos, como, por exemplo, o
rito sumário, como o ITR progressivo, como dotações orçamentárias que permitam
recursos para a desapropriação.
Ontem, na reunião com o Presidente Sarney, vários Parlamentares,
alguns dos quais estão aqui presentes, fizeram sugestões que foram levadas ao
Presidente da República, que assumiu uma série de compromissos para que sejam
tomadas decisões urgentes e emergentes, como a edição de uma medida provisória
que permita ao Governo Federal e aos Governos estaduais procederam à
operacionalidade da reforma agrária, que se impõe no Brasil, para que fatos como o
de Eldorado não se repitam, não só no Pará mas em todo o Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. EJ<3 um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Ouço com prazer V. Ex".
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Coutinho Jorge, V. Exa se
reporta à dramaticidade dos fatos que observamos durante a visita que a comissão
parlamentar, designada pelo Senado, fez ao Pará Segundo o laudo médico-legista,
não há dúvida de. que houve ali trabalhadores barbaramente assassinados,
inclusive, o caso de um trabalhador que, tendo sido preso e algemado,
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p0steriormente foi executado por aqueles policiais militares. Quando, no Instituto
Médico Legal do Pará, observamos os corpos dos 19 trali>alhadores sem-terra
mortos por instrumentos como balas de fuzis, de metralhadoras e até· instrumentos
de trabalho, a impressão que tive, Senador Coutinho Jorge, é que aqueles
trabalhadores eram não apenas sem-terra, eram realmente sem nada. Tinham no
seu corpo uma vestimenta, a mais simples; nenhum deles tinha a vestimenta
completa: sapato·, meia, calça, camisa. Alguns tinham calça; outros tinham calça e
camiseta; outros tinham calça e uma bota velha, sem meia, e assim por diante.
Nitidamente, são pessoas que representam os que não têm cidadania, os que estão
marginalizados no País. Ora, era mais do que justo que tais cidadãos estivessem
conclamando aos Poderes Públicos a necessidade de seu direito de lavrar a terra e
sobreviver com o usufruto do seu trabalho. No entanto, era isso o que estava sendo
negado e tiveram que enfrentar a força das armas. Há sinais de que os policiais
militares planejaram o ataque. Talvez uma ação de vingança; talvez uma ação de
extrema violência, como se os trabalhadores tivessem que ser castigados
exemplarmente. Fui testemunha dos 4 anos em que aqui· estivemos juntos, V. Exa e
eu, com o Senador Almir Gabriel. S. Exa, aqui, sempre falava na democracia, nos
direitos da cidadania, na necessidade de justiça em nosso País. Portanto, fica muito
difícil, de fato, acreditar que pudesse ter saído dele uma ordem para a ação que,
depois, se caracterizou por verdadeiro massacre dos trabalhadores rurais.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Porto. Fazendo soar a ·campainha.) Senador Coutinho Jorge, a Presidência informa que há mais oradores inscritos e
que q tempo de V. Exa está esgotado.
O Sr. Eduardo Suplicy - Precisamos analisar os fatos em maior
profundidade. A nossa Comissão deverá reunir-se amanhã, às 9h30min, para juntar
mais elementos. Senador Coutinho Jorge, dentro de alguns dias, em um prazo
razoável, com os laudos em nossas mãos e com as informações mais completas,
gostaríamos de produzir um relatório para a missão que o Senado Federal nos
conferiu. Muito obrigado.
O SR. COUTINHO JORGE - Senador Eduardo Suplicy, concordo
plenamente com V. Exa. Penso que a apuração dos fatos deve ser realmente a
grande prioridade. Sem dúvida alguma, houve massacre e lamento que tenha
ocorrido no Pará Estivemos no local pessoalmente e verificamos que houve
excesso, equívocos graves da polícia do meu Estado.
Quero lembrar mais uma vez que a apuração dos fatos· é fundamental,
mas que não fique só nisso. Além da justiça, temos que fazer uma virada de página
na história da reforma agrária do Brasil, para que o Governo, o Congresso Nacional
e o povo, unidos, possam aproveitar esse episódio tão triste como um fato
emblemático de mudança de postura em favor da reforma agrária e do homem do
campo no Brasil.
Sr. Presidente, eu gostaria de anexar ao meu pronunciamento o
resumo de um artigo que o Governador Almir Gabriel encaminhou aó Jornal do
Brasil sobre sua postura em relação a esse assunto, do dia 1~ de abril de 1996.
"Um problema de todos os Estados" é o título. Muito obriga,do.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
1
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Durante o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr. Odacir Soares, 1° Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Arlindo Porto.

O SR. PRESIDENTE {Arlindo Porto) - A Presidência concede a
palavra ao Senador Sebastião Rocha pelo prazo de vinte minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA {PDT-AP. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de entrar
especificamente no tema que motivou este meu novo discurso na tarde qe hoje,
quero falar rapidamente de um problema do meu Estado, haja ·vista que dois
municípios do Estado do Amapá, que ficam à margem do rio Jari, estão sofrendo
problemas de inundação, em função da subida das águas daquele rio.
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A gravidade do problema decorre principalmente de que as enchentes
do rio Jari acontecem geralmente a partir do mês de maio; ainda estamos na
segunda metade do mês de abril, e as enchentes, neste ano, já estão provocando
danos graves à população que reside às margens do rio.
É publico que, às margens do rio Jari, existe uma das maiores favelas
construídas em palafitas do Brasil, em frente a um megaprojeto industrial. Na
verdade, são duas: uma chamada Laranjal do Jari e a outra, Vitória do Jari. As
casas já estão sendo inundadas e não há nenhum aparato estatal para diminuir a
gravidade do problema. Por isso, estamos fazendo este alerta e esperamos que a _
nossa voz possa chegar ao Governo do Estado do Amapá, junto ao qual estamos
oficializando as nossas preocupações e pedindo providências. Em nível federal,
entendemos que o Governo deve estar atento e alerta para a possibilidade de
ocorrência de graves problemas, haja vista que esses dois povoados hoje dispõem
de aproximadamente 8 a 1O mil residências sobre palafitas, em áreas alagadas; e a
subida das águas vem provocando sérios danos.
Há também o problema da balsa-hospital, que funciona como ponto de
apoio na área da saúde, mas enchentes trazem consigo a febre tifóide, hepatite,
leptospirose e outras doenças graves. A população daqueles municípios,
principalmente no Laranjal do Jari, não dispõe hoje sequer de um médico para
·
minorar os possíveis problemas de saúde da população.
Aqui fica o nosso registro e apelo às autoridades do Estado e também
da União para que providências sejam tomadas no sentido de evitar que doenças
graves e mortes possam advir dessa enchente prematura. Há enchentes todos os
anos, mas, neste ano, especificamente, estão ocorrendo antes do tempo.
Pedi para falar pela Liderança do PDT, logo após os pronunciamentos
dos Senadores Antonio Carlos Magalhães e Elcio Alvares, Líder do Governo nesta
· Casa, exatamente para registrar que a posição do PDT e, acredito, a do PT, do
PSB e dos outros Partidos políticos que têm representação nesta Casa jamais tem
sido a de adotar uma atitude in·esponsável de incitar a população contra o
Presidente Fernando Henrique Cardoso ou contra qualquer outra autoridade do
País ou dos Estados.
A nossa visão, o nosso entendimento é de que certamente o
Presidente merece todo o nosso respeito e não pode ser agredido. Em outra
oportunidade já fizemos pronunciamentos nesr.e sentido quando se tentou atingir
com pedras_e outros objetos o Presidente da República.
.
O que ocorreu na Bahia, Porto Seguro, e a televisão nos mostrou, foi
uma manifestação pacífica e ordeira de contestação ao Presidente da República,
pois. as pesquisas de opinião pública, principalmente as realizadas no Estado do
Pará apontam o Governo Federal, representado na pessoa do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, como um dos principais responsáveis pelas mortes em Eldorado
dos Carajás. Essa manifestaÇao'.s'e deu, certamente, em função da-oportunidade e
da proximidade do tempo que separava- o episódio de Eldorado dos Carajás do
evento comemorativo do descobrimento do Brasil na Bahia:
Gostaria de dizer que o Presidente Fernando Henrique Cardoso foi
muito cauteloso em relação aos manifestantes. Pediu que o seu Chefe da Casa
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Militar· conversasse com eles, que garantiram que Sua E:xcelêlicia não seria
agredido. Diante dessa garantia, portanto, os manifestantes puderam chegar até
três metros do palanque e, com suas bandeiras, fazerem seus prot~stos.
.
Não se viu, assim, nenhuma manifestação de agressividade contra a
pessoa do Presidente qa República. Aquelas pessoas, através da manifestação de
contestação, buscavam. demonstrar para a Nação que
o Presidente tinha
responsabilidade naquela questão, ou seja, na ausência de um projeto e de uma
política de reforma agrária séria ·e eficaz no País.
Não é nosso papel, e temos responsabilidade suficiente para não
incitar a população contra a pessoa do Presidente da República. Sua Excelência,
enquanto representante do nosso País, merece o respeito de todos nós.
Mas o Presidente também sabe, e até desistiu de uma viagem aos
Estados Unidos, que o momento é grave e que suscita contestações, manifestações
e pressões, não só internas, mas também externas. Sua Excelência sabia que
encontraria nos Estados Unidos manifestações como a que ocorreu na Bahia.
No entanto, não se pode admitir o discurso de que a democraçia
existe para dizer sim ao Presidente da República, Essa foi uma das frases infelizes
que saíram do palanque onde se encontrava o Presidente da República. A
democracia existe para dizer sim e também dizer não ao Presidente da República.
Também não concordamos com a afirmativa de que ali estava um pequeno grupo
de pessoas que não sabiam o que diziam e nem o que queriam.
·
É justamente por subestimar os movimentos sociais e por subestimar
a necessidade de uma reforma agrária rápida e eficiente no País que estão
ocorrend9 casos como os de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás.
O Presidente da República e seu Governo continuam subestimando
esse tipo de ação, esse tipo de evento. Sua Excelência acredita que ali se
encontravam 200, 300 pessoas que estavam sendo manipuladas por interesses
políticos menores.
O Sr. Júlio Campos - V. Ex" me permite um aparte, nobre Senador
Sebastião Rocha?
·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Pois não, nobre Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos - Nobre Senador Sebastião Rocha, ouço com
atenção o pronunciamento em que V. Ex" relata o ocorrido na última viagem do
Presidente Fernando Henrique Cardoso à Bahia, no dia de ontem. Essa
manifestaÇão se deu devido ao acontecido na semana passada na região de
Eldorado, no Estado do Pará, ou seja, em função da chacina contra posseiros que
haviam imtadido uma fazenda, pedindo a reforma agrária. Acredito ser importante o
Brasil despertar para um assunto tão falado e cantado em prosa e verso. Eu era
garoto ainda e já ouvia falar em reforma agrária no País. O Presidente João Goulart
foi deposto em 1964 porque falava em um movimento de base pela reforma agrária.
Vieram, depois dele, vários outros Presidentes da República. O Presidente Castello
Branco elaborou, como um dos primeiros·atos de seu governo, o· Estatuto da Terra,
em que já garantia o acesso do cidadão brasileiro à terra neste País. esta nação é
muito grande para ter p.rublemas de briga pela t.s!Ta. Lamento profundamente o
ocorrido. Nesses últimos 30 anos em que se fa'~ ·õo assunto, pouco foi feito em
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"termos de uma efetiva reforma agrária. Não adianta apenas dar terra aos cidadãos,
se não der também apoio para que possam nela permanecer, cultiy;ando e
produzindo o sustento de suas famílias. Mas, não se pode, diante dessa crise toda
no Pará do Movimento Sem-Terra, querer acusar apenas o Presidente Fernando
Henrique. Esse não é um problema somente do seu governo, que está com pouco
mais de um ano. Idéias como a do. Presidente Sarney, de se criar um ministério
para a reforma agrária, também não adianta!T), Aconteceu esse fato e já estão
querendo criar um novo ministério r,este País, ou melhor, recriar um ministério que·
já foi fracassado. A criação de mais um ministério não resolverá esse problema,
mas, sim, uma política decisiva do Presidente de fazer a reforma agrária. Se Sua
Excelência não quiser ser vaiado ou receber protestos nos atas públicos a que
comparece, tem realmente que nomear para o seu ministério pessoas competentes,
que assumam a função, no sentido de que possam fazer uma política social mais
voltada para os mais humildes. Lamento profundamente que inventem novas
burocracias, como a anunciada criação de um novo ministério, toda vez que
acontece uma crise· no País. Ora, vamos fortificar o Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária! Que seja nomeado um homem de bem, um homem digno, um
homem comprometido com a reforma agrária· para aquele ministério. Tenha
coragem de nomear alguém que possa fazer essa política. E, aí, no instante em que
o Presidente viaja~ para .o inter.ior, r.lão haverá protestos;- pelo conb:ário, ..haverá
muitos aplausos para Sua Excelência. E se a sua política económico-social estiver
certa, não há por que ficar preocupado em viajar para o interior. Tenho certeza
absoluta de que isso é realmente incontrolável. Não são os partidos políticos que
estão incentivando esse tipo de manifestação. Mas, realmente, o Governo do
Presidente está demorando muito a tomar as medidas que o Brasil espera e nas
quais confiou no momento em que deu ao Sr. Fernando Henrique Cardoso uma
vitória em primeiro turno: Creio que o exemplo. do Pará e as últimas manifestações
do Brasil servirão para alertar este Governo no sentido de que possa realmente ir
ao encontro dos anseios da população brasileira.
·
O SR. SEBASTIÃO. ROCHA - 'l>.gradeço a contribuição de V. Ex",
Senador Júlio Campos, e o parabenizo pela coerência das suas colocações.
Concordo com V. Ex" quando diz que a criação de um novo ministério
não resolverá o problema da reforma agrária no Brasil. E mais ainda, hoje não se
discute só a criação desse ministério, mas também qual partido irá ocupá-lo: se o
PTB, o PMDB, ou qualquer outro. Não se tr~ta de criar ministério· ou de definir
partido; o importante agora, como V. Ex" diz e reafirmo, é definir a política e a
vontade política sobretudo, para tomar as medidas que são necessárias neste
momento.
Parece-me que se está discutindo ainda o sexo dos anjos para, então,
chegar-se realmente à questão mais grave e mais urgente, que é a da reforma
~~a

.

.

O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. Ex" me concede um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo com prazer o aparte a V. Ex",
nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
·
O Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador Sebastião Rocha, V. Ex"
está falando sobre um assunto que, realmente, despertou a atenção de todo o
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Brasil: o assassinato de dezenove trabalhadores que estavam reivindicando terra
para trabalhar. O trabalho no Brasil é sacrificado quando ele existe para o cidadão,
porque a remuneração é pequena, porque ele se humilha quando está procurando
uma ocupação, a ponto de aceitar as condições impostas pelo patrão, muitas vezes
desfavoráveis a esse cidadão que quer ter um trabalho· condigno para conceder
comida à sua família, e escola a seus. filhos, enfim, ter os direitos de todo cidadão
brasileiro. Quando-o cidadão não encontra trabalho, principalmente no campo, o
único ponto de salvação é um pedaço de terra onde ele possa praticar a lavoura e
dar subsistência a seus familiares, já que não se pode falar em educação e saúde,
uma vez que a situação é. mais grave do que pensamos, mas, tendo a terra, pelo
menos vai garantir a comida para seus filhos. O Governo Federal, a meu ver, está
brincando com fogo, pO.[Çjue o Brasil é por natureza um País pacifista, com um povo
resignado, que tem renunciado a muita coisa. Mas até quando? Para conter a
violência no campo é preciso, em primeiro lugar, que o Governo tenha uma política
de desenvolvimento para o campo. A reforma agrária é um instrumento de política
agrária por meio do qual o Governo iria solucionar a posição de milhares e milhares
de famílias em todo o Brasil. Como já tive oportunidade de mencionar em outro
aparte, essé recrudescimento da violência decorre da falta de uma pqlítica 'voltada
para o desenvolvimento da agricultura. Nesse ponto, há concordância-de todos. O
Governo .está preocupado em equilibrar a moeda, em fortalecer o real e em acabar
com a inflação - penso que isso é natural em todo Governo que se preza -, mas não
deve colocar em segundo plano as condições sociais da população, pois tal atitude
pooerá se tornar um vulcão. Amanhã, quem sabe, poderá haver uma convulsão tão
. grave, que o Governo correrá o risco de perder o controle da situação .. O que
aconteceu no Estado do Pará pode, lamentavelmente, estar acontecendo amanhã
em qualquer parte do Brasil. Agora, não só a bandeira da reforma agrária
constituirá um ponto de luta dos agricultores; as mortes ocorridas no Estado do
Pará representarão um símbolo dessa luta. Os sem-terra são vítimas dessa luta.
Naturalmente, essa bandeira se acentua e agrega mais adeptos no campo e
também nas cidades. Se há desemprego· no campo, há mais ainda nas cidades. De
sorte que quero parabenizar V. Ex" e ..dizer que de nada adianta o Governo Federal
anunciar a criação do Ministério da Agricultura para conter as preocupações que
existem no Brasil e a adoção de medidas que acelerem a reforma agrária, se isso
não vier acompanhado de um projeto nacional de desenvolvimento, incluindo a
reforma agrária como um instrumento de fortalecimento da agricultura, porque o
fortalecimento dessa área significa mais comida na mesa de todos os brasileiros,
significa desenvolvimento, mais emprego, enfim, significa que o Brasil não vai ter
que importar, como aconteceu no ano passado e ainda está acontecendo este ano,
gêneros alimentícios de primeira necessidade. Portanto, V. Ex" merece os meus
parabéns e as minhas felicitações por este pronunciamento oportuno e que, antes
de tudo, é uma solidariedade do Estado do Amapá e agora também do Estado de
Sergipe, enfim, de todos os Estados brasileiros a essa situação vexatória por que
passa o homem do campo, principalmente o homem sem te1ra, que merece a nossa
solidariedade, porque, afinal de contas, é um patrício. igual a nós. No dia em que
houver uma política voltada para os sem-ter:ra, esses conflitos acabarão de uma vez
por todas, e o Governo se fortalecerá. O enfraquecimento do .. Presidente da
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República, neste instante em que é vaiado, não deve ser ·1isiv como uma
provocação, mas como uma demonstração de que o campesho ;,ã._ eo:;t~ so:tisfeito
com a política agrária adotada pelo Governo Federal. É um avíso até para ele, que
deve prevenir-se com a sua equipe que, acredito, deva ser muito competente, sabe
trabalhar, mas que precisa de mais autoridade do Governo para cumprir suas
tarefas, porque todos nós sabemos como fazer uma reforma agrária. Só falta
energia, força de. vontade, para que essa reforma agrária venha a acontecer no
Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Porto)- A Presidência comunica a V. Ex"
que dispõe de 2 minutos paraterminar o seu pronunciamento.
O SR~ SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço a V. Ex", agradeço o aparte
do Senador Antonio Carlos Valadares, e quero dizer que penso que o acirramento
dos ânimos no ca!llpO é hoje diretamente proporcional à omissão do Governo
Federal para com as questões da reforma agrária no nosso País.
Eu dizia, dias antes de acontecer o massacre de Eldorado, que um
dos únicos segmentos da sociedade hoje no nosso País que era capaz de se
indignar contra o atual Governo era os sem-terra, mas não imaginava eu que• a
indignação dos sem-terra pudesse provocar tamanha reação e tamanha violência
por parte daqueles que não concordam com o que é reivindicado por aqueles
humildes brasileiros que estão em busca de solução para os seus problemas de
·
terra, de comida, de moradia e assim por diante.
Quero, usando os poucos minutos que me faltam, contestar uma das
afirmações do Líder Élcio Alvares aqui no Senado de que chegará um dia onde não
se permitirá mais manifestações do tipo da que houve sábado na Bahia.
Quero dizer que foi assim que nasceu o episódio de Eldorado de
Carajás: com a intolerância, com o autoritarismo em não permitir que trabalhadores
pudessem obstruir uma estrada. Quantas vezes não foram obstruídas estradas pelo
Brasil afora com centenas de caminhões - inclusive na Belém-Brasília em várias
oportunidades? Foi assim que começou. Tenho nas mãos uma nota de repúdio do
Prefeito de Curionópolis, na qual ele frisa várias vezes, contestando o Movimento
dos Sem-terra e outros acontecimentos, como alguns trechos da carta da nota de
repúdio do Prefeito antes do episódio de Eldorado.
''Tudo sob as complacentes· vistas do policiamento, que,
escudado na alegação de cumprir ordens superiores, nada fez."
. Outra afirmação:
"Como prefeito municipal, não posso, de maneira alguma,
concordar com o clima de anarquia e insegwrança que querem instalar
em nosso município."
E mais:
"Em virtude disso, quero deixar patente o meu veemente
repúdio à anarquia, ao crime permitido e à inoperância das
autoridades policiais que a tudo assistiram de braços cruzados."
O resultado dessa nota de repúdio, que funcionou como mecanismode pressão entre outras, não· só de prefeito, mas também de proprietários da
região, está lá hoje sepultado no sul do Pará- até agora 19 corpos. É resultado da
intolerância, da falta de negociação.
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O SR. PRESIDENTE (Adindo Porto) - O tempo de V. Ex" está
esgotado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concluo, Sr. Presidente. É preciso que
o Governo fique atento e alerta, porque manifestações irão ocorrer. Há um clima de
descontentamento geral no País, e as reações do Governo têm que ser cautelosas.
O Presidente, ao chamar a sociedade, o Congresso e a Justiça _ para
compartilharem consigo os ónus e os bónus desse episódio, deveria agora assumir
a iniciativa. O Presidente poderia, como já foi dito aqui, publicar uma medida
provisória, as-sumir essa responsabilidade; depois, o Congresso entraria na
negociação, para discussão e votação àa medida provisória. O Presidente deveria
tomar essa iniciativa. É isso que a Nação espera do Presidente da República neste
momento.
Infelizmente, Sr. Presidente, pela exigüidade do tempo, não foi
possível relatar o que vi em Marabá, Curionópolis e Eldorado de Carajás, mas isso
já foi descrito pelos Senadores José Educado Outra e Educado Suplicy e vai
constar de um relatório.
Quero, ao concluir, parabenizar a imprensa que deu cobertura' ao
episódio de Carajás. Realmente, a imprensa foi fundamental, está se posicionando
de forma isenta e será, seguramente, importantíssima nos dois inquéritos, tanto o
civil como o policial. Parabéns aos dois repórteres, ao cinégrafista e à repórter q4e
se encontravam no local, naquele momento, e que, mesmo pressionados pela
polícia, registraram ·o episódio e tornaram públicos os acontecimentos de Eldorado
de Carajás.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Arlindo Porto~- Concedo a palavra ao próximo
orador inscrito, Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, devo parabenizar V. Ex", que honra a
Casa presidindo a sessão:. principalmente depois da reunião do ltamaraty, em que
Minas Gerais passa a ·falar para o mundo. A publicidade feita pelo governo do
Estado de .. V. Exa sobre a Mercedes foi excepcional. No mundo inteiro, todos
querem ter um carro Mercedes; Minas _Gerais tem uma fábrica.
· Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, manifesto a minha profunda
estranheza por este final de sessão. O plenário está praticamente vazio, estão
presentes seis Senadores.
Imaginava que a sessão de hoje estivesse lotada. Disseram-me que a
primeira parte da sessão havia sido destinada para homenagear o índio, o que
achei correto. Como a primeira parte já tinha destinação específica e da Ordem do
Dia não constavam matérias importantes, pensei que fôssemos discutir, debater,
analisar diversos assuntos nesta sessão, afinal ontem ocorreu uma reunião muito
importante a que estiveram presentes o Presidente da República, que tomou uma

00388

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1996

decisão que merece respeito; o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Sepúlveda Pertence, que merece o carinho de todos nós; o Presidente do Senado,
José Sarney, e o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Luís Educado
Magalhães.
S. Exas se reuniram, a imprensa notiCiou, e temos uma síntese dessa
reunião; no entanto, na verdade, não se sabe direito o que aconteceu.
Tivemos os· relatórios pelo Líder do PT e pelo Senador Coutinho
Jorge, do Pará, sobre a visita que fizeram àquele Estado. Sei que o Senador
Eduardo Suplicy sobre isso vai falar, pois está inscrito, inclusive está insistindo para
que eu seja breve. Senador Suplicy, pode ficar tranqüilo que serei breve e lhe
reservarei o tempo necessário para sua exposição sobre a referida viagem ..
Sr. Presidente, quero fazer aqui um apelo: que o Sr. José Sarney,
Presidente do Senado - que eu imaginava hoje estaria sentado neste plenário,
fazendo uma exposição sobre a reunião havida ontem -, venha, amanhã, aqui
relatar-nos este assunto.
O Sr. Eduardo Suplicy- Talvez ainda haja tempo hoje.
O SR. PEDRO SIMON - Creio que hoje seria improdutivo porque
apenas poucos Srs. Senadores encontram-se em plenário.
O Sr. Eduardo Suplicy - Mas se o Presidente desta Casa avisar que
vem ao plenário hoje, quem sabe os Srs. Senadores acorram ao plenário ...
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, eu gostaria que V. ~ levasse
ao Presider·•e José Samey esta proposta: que S. ~ avise, por intermédio do
nosso serviço de comunicação interno que amanhã estará aqui expondo o que
houve na reunião, tais como: as idéias, as propostas, abrindo, assim, espaço para
que os Srs. Senadores possam, primeiro, tomar conhecimento; segundo, apresentar
propostas.
Esse é o apelo oficial que faço ao Presidente José Sarney. S. ~.
antes de ir à reunião, manteve um contato prévio com os líderes, procedimento que
considero. correto, demonstrando muita competência ao fazê-lo. Depois, o Senador
José Sarney foi ao encontro do Presidente da República. Sobre isso espero uma
resposta, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, estranho que não estejamos aqui debatendo essa
questão. Julgo que tivemos dois fatos profundamente dramáticos: um deles,
indiscutivelmente, foi o ocorrido no Pará. Vale lembrar que foi o incidente do Pará
que sucedeu ao de Rondônia, oportunidade em que o Presidente da República
tomou unia decisão: nomeou o seu amigo, o Sr. Francisco Graziano, para a
Presidência do Incra, o qual teve um bom desempenho.
Olha, eu diria que, nos últimos anos, na rápida passagem que ele teve
pelo Incra, duas das medidas mais importantes que conheci em termos de· reforma
agrária foi ele quem as tomou. A primeira é o projeto propondo o rito sumário.
Todos sabemos que um dos grandes problemas da reforma agrária é que o Incra
entra com o pedido de desapropriação, o proprietário discute, vai-se embora o
tempo, e não pára mais. Então, o projeto de rito sumário é da maior importância. Foi
iniciativa do Sr. Francisco Graziano.
Depois de anos que todos falavam em conversar com as autoridades
do Exército para conseguir que, das propriedades que eles têm, colocassem um
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percentual à disposição da reforma agrária, a· Sr. Francisco Graziano foi o primeiro
que conseguiu isso. Esse fato foi noticiado, a imprensa o publicou, o Ministro do
Exército confirmou. Depois da saída do Sr. Graziano, não se falou mais nada sobre
esse assunto.
Sr. Presidente, quando houve aquele acidente, o Senhor Fernando
Henrique Cardoso tomou' providências, e parece que a reforma agrária estava no
caminho certo.
··
Houve o triste episódio da escuta telefónica, em que, na minha
opinião, pode àté haver alguma mágoa com relação ao Sr. Graziano, mas não me
parece que ele tenha feito alguma coisa de grave, que tenha atingido o trabalho, a
dedicação, o esforço que vinha fazendo. A vantagem que eu vejo no Sr. Graziano é
que ele tem a simpatia da Igreja, dos sem-terra e de praticamente toda a sociedade.
E é' amigo pessoal do Presidente da República. Não é fácil encontrar um nome
assim.
O Sr. Eduardo Suplicy- Se me permite, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - Pois não, Excelência.
O Sr. Eduardo Suplicy - O Sr. Francisco Graziano, ao sair, disse que
saía de consciência tranqüila e de cabeça erguida porque estava certo de ter
contribuído para evitar a corrupção dentro do Governo.
O SR. PEDRO SIMON - Pelo jeito, o cidadão que ele dizia não te_r
bom ·comportamento foi afastado. O relator do projeto, o ilustre Senador do Mato
Grosso, que pede absolvição para quase todo mundo, exige que os fatos sobre o
embaixador sejam apurados, e ele seja punido. É exatamente ao embaixador a que
se refere o Sr. Graziano.
O Sr. Antonio Carlos Valà.dares - Senador Pedro Simon, V. Exa me
concede um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com prazer.
O Sr. Antonio Carlos Valadares - V. ~ tem razão quando propõe
que o Presidente José Sarney, que participou de uma reunião como Presidente da
República e o Presidente· do Supremo Tribunal Federal, e ouviu do chefe desta
Nação todas as suas idéias a respeito desse episódio que entristeceu toda a nação,
a morte, o assassinato de dezenove trabalhadores pertencentes ao Movimento dos
Sem-Terra ·venha nos relatar o que aconteceu nesse encontro. V. E~ tem razão, e
acredito que o Presidente José Sarney, como representante do Senado e do
Congresso Nacional, terá de apresentar a esta Casa e ao Congresso Nacional o
que o Senhor Presidente da República propôs. Na realidade, quando aconteceu o
fato, o Presidente da República ficou- preocupado . e procurou dividir essas
preocupações com outros segmentos do poder institucional do Brasil. Então se
reuniu com os Presidentes do Supremo· Tribunal Federal e com o Congresso
Nacional. E nós não tomamos conhecimento do que aconteceu nessa reunião,
mesmo porque o Presidente da República não disse o que conversou com os dois
grandes homens públicos, José Sarney e -Sepúlveda Pertence. Estamos curiosos.
Queremos saber o teor da conversa. Tenho certeza absoluta de que o que eles
conversaram interessa a todos nós, interessa à Nação, E alguma solução haverá de
vir. E que a solução não se restrinja ao fato de o Presidente,· num momento de
aflição, convocar determinadas autoridades para mostrar à opinião pública que está
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preócupado, e não haja nenhuma conseqüência. Eu não gostaria que o Presidente
José Sarney, homem experiente, que tem um passado brilhante como Presidente
da República, fosse usado num momento de preocupação, somente naquele
momento, para propor soluções das quais não tomamos conhecimento. É por isso
que me somo ao entendimento de V. Ex", no sentido de que o Presidente José
Sarney, até em nome da representatividade que tem, como Presidente do Senado e
do Congresso Nacional, venha explicar~nos o que houve nessa reunião, pois é da
mais alta relevância que tenhamos conhecimento âa situação relacionada com a·
reforma agrâria.
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o importante aparte de V. Ex". Nãc.
tenho nenhuma dúvida a respeito da decisão do Presidente José Sarney. Digo isso
no melhor sentido, pn~que quero colaborar com o Senador José Sarney e com o
Presidente da República. Penso que, como disse beni V. Ex", não -se pode ficar
apenas na emoção decorrente do acontecimento. Temos de ir adiante, porque a
emoção passa. Desgr;;~çadamente, no Brasil, a memória não existe. Muitos
incidentes passam, outros vêm, e ninguém se lembra mais daquele que passou.
Parece-me importante que isso seja feito.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso baixou uma medida
provisória para criar ó -PROER, para salvar os bancos, porque considerou isso
urgente e importante. Sua Excelência tem toda autoridade para baixar uma medida
provisória estabelecendo o rito sumário para a reforma agrária. Sabemos que a
aprovação do rito sumário vai levar a vida inteira. Alguém tem dúvida nesse
sentido? Muitos amigos nossos, que convivem conosco no Senado e na Câmara
dos Deputados, e a quem queremos tanto bem, são proprietários de terra e não vão
deixar o projeto passar. Passarão dois, três anos, e o rito sumário não será
aprovado. Se o Senhor Presidente da República julgou que a questão dos bancos
era tão urgente que urgia a medida provisória, por que não baixar uma medida
provisória para estabelecer o rito sumário para a reforma .agrária?
Os jornalistas de O Globo tiveram, a gentileza de publicar ontem a
minha sugestão a respeito da reunião dos Presidentes dos três Poderes, no sentido
de que, com o beneplácito deles, fosse autorizado o rito sumário.
Segundo, defendo que o rito sumário seja estabelecido por medida
provisória. Defendo que o Sr. Fcancisco Graziano retome ao Incra. Sou um cidadão
e tenho certeza de que o prestígio e a credibilidade do Presidente Fernando
Henrique Cardoso crescerão se Sua Excelência disser: "Sabe de uma coisa? Está
provado que nesses últimos tempos esse tal Graziano foi o que mais fez em menos
tempo. Em noventa dias, ele marcou presença e ganhou a simpatia de todos.''

Isto é o mais importante: Graziano tem a simpatia de todos, inclusive
da Igreja. O incidente que motivou a saída dele do Incra passou. Se o Senhor
Presidente Fernando Henrique Cardoso esqueceu o incidente com relação ao
Embaixador e quer nomeá-lo não sei para onde - se quiser, que o nomeie; não vejo
qualquer problema nisso -, por que não fazer o mesmo em relação a Graziano, que
tem a simpatia de toda a sociedade?
·Por que faço essa afirmação? Porque sabemos que ó nome é
importante. Sabemos que o nome e a credibilidade pesam na hora de o cidadão ser
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nomeado. Por exemplo:· Pedro Simon vai para o INCRA. Até provar o que é leva
tempo. Graziano, todos já s~bemos quem ele é. Se for para o Incra, já entrará com
credibilidade, com força e poderá iniciar seu trabalho no dia seguinte.
Terceiro, fui Ministro da Agricultura ao tempo em .que o INCRA era
parte de um Ministério especial, o da Reforma Agrária. Sinceramente entendo que
deve ser assim, ou então que o INCRA esteja ligado ao Presidente da República,
pois o Ministro da Agricultura tem muita coisa na cabeça, ou seja, um milhão de
coisas para fazer.
Antigamente havia o Ministério da Educação e Cultura, parece que
estou mudando para um assunto que não tem relação alguma com o tema que
estamos tratando, mas. não é assim. Os Presidentes levaram um tempo enorme
para se convencerem de que a Cultura precisa ter um Ministério à parte, já que o
Ministro da Educação tinha muita coisa a fazer na Educação e não sobrava tempo
para olhar para a Cultura. De modo que se criou o Ministério da Cultura.
O Sr. Eduardo Suplicy - E o do Esporte também.
O SR. PEDRO SIMON - Exato. O Esporte fazia parte do Ministério (la
Educação, depois foi criado um Ministério para o Esporte. Ou seja, o antigo
Ministério do Educação, Cultura e do Esporte está hoje desmembrado em Ministério
da Educação, Ministério da Cultura e Ministério dos Esportes.
.
Sendo assim, por que não um Ministério da Agricultura, que tem uma
amplitude muito grande e um Ministério da Reforma Agrária, que abrange uma
infinidade de coisas? Se não quiserem criar um Ministério da Reforma Agrária, pelo
. menos que o Incra· seja diretamente ligado ao Gabinete do Presidente da República
e que o Presidente tenha a coragem de assumir a responsabilidade que implica a
prioridade dessa questão.
Sr. Presidente, foi muito grave o que aconteceu na Bahia. Reprovo o
que ocorreu lá. O caminho da vaia, da ridicularização do Presidente da República
não é um bom caminho para a democracia. Há uma história célebre que o jornalista
Carlos Chagas contou na televisão, uma história linda da qual não me lembrava
mais. É a seguinte.
Convidaram Juscelino Kubitschek para visitar a ·sede da UNE, e
Juscelino Kubitschek, Presidente da República, foi visitar a sede da UNE. Saiu do
Palácio do Catete e foi à Praia do Flamengo, sede da UNE. Quando chegou, a
frente da sede estava superlotada. E era uma vaia só. Uma vaia, uma vaia, uma
vaia, uma vaia... E Juscelino só olhava para o relógio, pois não queria começar a
falar enquãnto não silenciassem.
Como tudo no mundo tem de parar, depois de algum tempo fez-se
silêncio. Então o Presidente Juscelino olhou para o relógio e disse: "Doze minutos."
As pessoas ficaram olhando. "Estou feliz. Que bom ser Presidente de um país, e
que bom é saber que a sua mocidade pode, durante doze minuteis, vaiar seu
presidente e saber que daqui ela vai para casa e não vai acontecer nada." Então
bateram palmas, delirantemente, durante oito minutos. A:maiorja silenciosa que
estava ali viu e entendeu o gesto e deu a resposta.
A vaia não atinge o Presidente da República. Em primeiro lugar,
porque seria ridículo imaginar que o Presidente da República tem algum
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envolvimentd com o ql.!e aconteceu lá no Pará. Não tenho nenhuma dúvida de que
se existe alguma pessoa que está machucada, magoada, o que aconteceu não faz
o seu estilo, o seu gênero, essa pessoa é o Presidente Fernando H13ririque.
Tudo bem que critiquemos, gritemos, falemos, mas fazer qualquer tipo de ligação
entre o Senhor Fernando Henrique e o que aconteceu no Pará - cá entre nós,
vamos falar de coração - ou com o Governador do Pará, não é possível. Almir
Gabriel foi meu colega aqui, convivi com ele. O Sr. Almir Gabriel é um gentleman,.
homem de grandeza e de alto espírito público, sobretudo, um democrata, sabemos
disso. O que aconteceu foi uma· desdita.
Muito mais do que gritar e protestar contra a barbaridade que
aconteceu no Pará, muito mais do que vir a esta tribuna para falar da vaia que o
Presidente Fernando Henrique recebeu, estou preocupando com dois fatos, os
quais devem nos chamar a atenção para termos uma saída positiva.
Ninguém deu muita atenção, mas o Senador Darcy Ribeiro, com sua
competência e genialidade, fez um discurso há seis meses, não sei se os senhores
se lembram, em que dizia que se estava começando a fazer um movimento de
união dos sem-terra com os sem-emprego. Afirmou S. Exa. que esses dois
segmentos estavam se organizando e que já havia cerca de mil grupos organizados
dos sem-terra com os sem-emprego. E ele chamava a atenção, porque ele não via,
até então, nenhum movimento de característica social, com mais profundidade e de
conseqüências imprevisíveis do que esse. Parece que não demos muita atenção-a
esse fato.
Os Senadores Romeu Tuma e Eduardo Suplicy, oriundos de lugares
diferentes, mas, apesar disso, se identificam em muita coisa, ambos representantes
de São Paulo, sabem o que significou aquela passeata na Avenida Paulista, onde
estavam os sem-terra e os sem-emprego.
Os sem-terra e os sem-emprego estavam desfilando na Avenida
Paulista. Quanto aos sem-terra, sempre se fazia a afirmação de que entre eles
havia muita gente que não sabia o que era terra. O que era verdade. Mas agora,
depois que misturaram os sem-terra com os sem-emprego, pode haver alguém que
não saiba o que é terra, mas sabe o que é não ter emprego. Os dois segmentos
estão passando fome.
.
Dou nota dez ao Presidente Fernando Henrique pelo fato de Sua
Excelência ter se reunido com os. Presidentes ·do Supremo, da Câmara e do
Senado. Nota dez para o debate que eles tiveram e pela tentativa que estão
fazendo. Mas nós temos a responsabilidade de dar a nossa colaboração. Nós, do
Senado, temos que ajudar o Presidente Sarney. Os Deputados têm que ajudar o
Presidente da Câmara. Juntos, temos que encontrar uma solução, para não
acontecer aquilo que V. EX' disse: houve uma reunião, na base do sentimento, para
dar uma resposta para a alma de cada um, depois fica tudo igual.
Proponho que daqui mais algum tempo, trinta dias, seja lá o que for,
haja uma segunda reunião dos Presidentes, mas já com medidas concretas a
apresentar. Se não acontecer isso, a proposta do rito sumário para 'a reforma
agrária vai levar mais dois anos, ninguém vai se mexer. Vão invE'ntar L•m outro
nome para o Instituto de Reforma Agrária. Não vai dar em nada. E , 1 l . ! , • onteceu .
ali seja um exemplo para que façamos coisas realmente concretas. ·
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Portanto. quando convido o Presidente Sarney para nos fazer uma
exposição do que foi tratado, não é que eu não tenha confiança em S. Ex". Tenho
certeza que S. Ex" agiu com a maior competência, que fez o maior esforço. Mas
não se deve deixar de acreditar que de onde menos se espera pode aparecer
alguma solução. Creio que algum dos oitenta e um senadores tenha uma proposta
ou mesmo uma idéia que possa ser levada ao Presidente da República.
O Sr. Romeu Tuma- V.Ex" me concede um aparte, nobre Senador
Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Romeu Tuma - Agradeço a V. Ex" a oportunidade de
cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Sinto a tranqüilidade e a experiência de V.
Ex" que, como Governador de Estado, deve ter experimentado situações difíceis, de
enfrentamento de movimentos populares, em que, às vezes, por uma decisão do
Judiciário ou por uma imposição legal, teve que interferir com a presença da Polícia
Militar. V. Ex" lembrou bem o que o Senador Darcy Ribeiro aqui falou. V. Ex".
também deve se lembrar de que outros Senadores já alertaram sobre ess~·
movimento. Os Governadores do Estado de Goiás, -de Mato Grosso, do Rio Grande
Sul e do Paraná aqui vieram, assustados com o crescimento desse movimento. E
não se pode,. simplesmente, alegar que há infiltração, que há elementos
interessados em distorcer esse movimento, trazendo conflitos. Isso é inaceitável.
Tenho alguma experiência, tenho informações a esse respeito. Essa proposta de V.
Ex• de se discutir o assunto é importante, justamente para evitar que n.o calor dessa
angústia se tenha soluções improvisadas. O Ministro da Justiça vai propor a criação
de uma guarda nacional. Para quê? Qual será o objetivo? Enfrentar os sem-terra?
Seria esse o objetivo de sua criação? Ao menos foi o que entendi. Temos hoje uma
polícia-degradada, despreparada, e com os governos desinteressados em equipá-la
e trazê-la em condições de, num enfrentamento como esse, tomar uma decisão
correta, não agindo de maneira improvisada. Esses são assuntos sobre os quais a
Nação tem que refletir. E melhOr lugar que este plenário, eu não vejo outro onde
todas as representações se fazem presentes e onde temos pessoas com
experiência de gestão em executivos estaduais. Cumprimento V. Ex" e vamos
cerrar fileiras para que isso realmente aconteça. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado a V. Ex".
Felicito o Presidente da República pela tranqüilidade da reunião de
ontem na Élahia, e felicito o Governador da Bahia. Seja lá quem for o responsável,
penso que deve ser a Casa Militar da Presidência da República, pelas informações
que tenho,-houve vaia, mas não houve agressão. Foi a melhor coisa. A pior coisa
que poderia ter acontecido era algum bajulador do Presidente tomar alguma atitude
intempestiva, propor que o Presidente se retirasse dali, sei lá. Mas tudo terminou
bem.
Outra coisa que acho muito importante foi o depoimento feito aqui
pelo Líder do PT, porque, na verdade, há uma parte da filmagem que foi mostrada
na televisão, onde aparecem os sem-terras correndo em direção aos policiais
militares. Ali parece que eles estão atirahdo pedras, e os policiais militares não
estão reagindo. Essa é uma dúvida que gostaria de esclarecer.
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Afirmou o Líder do PT que os policiais militares teriam vindo de um
lado e de outro. Então, não foi que viessem pela frente, e aí os agricultores podiam
se safar e sair correndo pelo outro lado. Não, se eles se virassem para o outro lado
também havia policiais militares. A ser verdade, esse é um fato grave. Porque
muitas pessoas, inclusive eu, ficaram se perguntando o motivo de os sem-terra
terem partido, com pedradas e cacetadas, para cima dos policiais armados. A
informação do Líder do PT, se verdadeira, responde a essa questão.
Foi bom ter havido a vaia e não ter acontecido nada. Não apareceu
ninguém querendo tirar as faixas, querendo bater. O Presidente da República ficou
numa posição de vítima. Na minha opinião, isso não lhe atingiu. É importante que
Sua Excelência tenha a grandeza de ver o que aconteceu ontem, que não é o mais
grave.
Penso que o Presidente da República tem toda razão ao dizer que
este não é momento de aproveitar cadáveres para se fazer exploração política. O
Presidente tem a minha solidariedade. Este não é o momento de aproveitar
cadáveres de sem-terra para fazer exploração política. Mas também digo ao Senhor
Presidente da República que não é hora de se apresentar cadáveres de sem-terra,
não é hora de matar. Com isso, não haverá exploração política. Neste momento,
deve-se dialogar, debater e analisar a situação.
Sr. Presidente, fiquei decepcionado ao ver esta sessão se esvaziar.
Eu nem havia pensado em falar; estava preparado para dar um aparte a uma das
Lideranças. Pensei que os Líderes estariam aqui e que haveria um debate. Pensei
que o Presidente José Sarney estaria aqui para ouvir a discussão e, a pretexto de
ouvir uma discussão, dar sua explicação. Mas, de repente, a sessão se esvaziou, e
é como se não acontecesse nada.
Isso não fica bem para o Senado; Esta é uma Casa de debates, Sr.
Presidente. O que aconteceu no Pará e a vaia que o Presidente recebeu na Bahia
não são motivos para esta Casa discutir? Fez bem o Senador Antonio Carlos
Magalhães, que apresentou um pronunciamento que merece respeito, fazendo a
sua análise. O Líder do PT e o Senador Coutinho Jorge também fizeram
pronunciamentos, digamos assim, de cumprimento de obrigação e não de debate
da matéria.
Por isso, eu gostaria que V. Ex", que está presidindo a sessão,
levasse ao Presidente Sarney exatamente isto: que de hoje para amanhã S. Ex3
marcasse uma data e um horário ·· ou às quatorze horas e trinta minutos ou às
quinze horas e trinta minutos - para que haja, não digo a fala do trono, mas a fala
do Presidente, em que ele vai fazer uma exposição do que houve, dando chance
para que as Lideranças possam analisar e debater essa matéria.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" um aparte, no sentido de
·
apoiar a sua sugestão?
O SR.' PEDRO SIMON - Já estou encerrando, p.ara que V. Ex" possa
vir à tribuna. Dou o aparte com o maior prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy - Acredito que, dada a relevância da reunião
havida ontem, quando os presidentes do três Poderes se reuniram, será
extremamente importante que possa o Presidente José Sarney nos relatar do
conteúdo dessa reunião, para q·ue possamos ouvir as sugestões dele sobre qual o
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papel do Senado, do Congresso Nacional, nas medidas que estão sendo propostas.
Está em nossas mãos, por exemplo, a apreciaÇão do projeto do Deputado Hélio
Bicudo, que passa para a justiça civil ,., julgamento dos crimes eventualmente
cometidos pela Polícia Militar. Obviamente, podemos dar um caráter de urgência a
essa proposição, dentre outras que estão ao nosso alcance. O que está ao nosso
alcance nós temos a responsabilidade de fazê-lo o quanto antes.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado a V. Ex" pelo seu aparte.
Agradeço, Sr. Presidente, pela oportunidade do meu pronunciamento.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Arlindo Porto deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. António Carlos Valadares, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. Lembro a V. Ex" que a presente sessãd terá ·o
seu encerramento ;lls 18 horas e 30 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP- Pronun'cia o seguinte discurso.
Sem revisão· do orador.) - Exrn° Sr. PresidÉmte do. Senado Federal, estou
encaminhando uma indicação nos seguintes termos:
Ante a notícia veiculada pela imprensa nos dias 18 e 19 do
corrente mês, de que por S. Exa o Senhor Ministro de Estado da
Agricultura e da Reforma Agrária, José Eduardo Andrade Vieira,
solicitara ao Presidente da República seu· afastamento daquele
Ministério para tratar da participação de instituição financeira· por ele
controlada no processo de privatização de sociedades de economia
mista, adotado pela Lei no 8.031, de 12 de abril de 1990, com as suas
alterações.
Em face, ainda, degutra informação transmitida pelos meios de
comunicação de que pretende S. Ex" manter relações com o Banco
Central do Brasil, com vistas à obtenção, para a instituição financeira .
por ele controlada, de vantagens instituídas pelo Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento
do Sistema·
Financeiro (Proer), consoante a Medida Provisória n° 1.179, de 3 de
novembro de 1995 e suas reedições, e, ainda, a Resolução BC n°
2.208, de 3 de novembro de 1995.
Considerando, finalmente, -que S. Ex" está investido no
mandato de Senador da República, pelo Estado do Paraná, afastado,
para a assunção de cargo ministerial,
SUGIRO, nos termos do art. 224 do Regimento Interno, que o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar se digne, como medida
cautelar, oficiar a S. Ex", anteriormente a seu retomo a esta Casa,
acerca das vedações e sanções do arl 54, inciso I, letra "a", e inciso
11, letra "a", art. 55,§ 1°, ambos da Constituição Federal, art. 32, inciso
I, do Regimento Interno, e ainda artigos 3°, inciso I, letra "a", inciso 11,
letra "a", 4°,- inciso I, 5°, inciso I e 11, da Resolução n° 20, de 1993.
Sala das sessões, 23 de abril de 1996.
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· Sr. Presidente, expressando o s1nal de luto que abate todo o País em
função da tragédia que ocorreu em Eldorado dos Carajás, gostaria de ler a lista:dos
nomes dos trabalhadores sem terra mortos na quarta-feira passada:
·
·
1 - Altamiro Ricardo da Silva - Goianó, casado, lavrador, 42 anos; filho
de Juventino da Silva e Filomina Maria da Silva, residente em Eldorado dos
Carajás.
·
2 - Amancio dos Santos Silva - Mara.nhense, solteiro, lavrador, · 42
anos, filho de João Rodrigues da Silva e Laurinha Rodrigues da Silva, residente em
Curionópolis.
.
3 -Abílio Alves Rabelo - Maranhense, casado, lavrador,' 57 anàs, filho
·
de João Rabelo e Rosália Rabelo, residente em Curionópolis.
·
4 -Antônio Costa Dias - Maranhense, casado, lavrador, 27 anos, filho
de Maria da Conceição Costa, residente na Fazenda Chega com Jeito..
.
5 -Antônio Alves da Cruz - Piauiense, casado, lavrador, 59 anos, filho
·
·
de Cristina Alves de Sou.za, residente em Parauapebas.
6 -Antônio, conhecido como Irmão -sem qualificação até o momento.
·
7 - Graciano Olímpia de Souza, .o Badé - Paraense, casado, lavrador,
·
·
46 anos, residente em Marabá.
8 - Joaquim Pereira Veras - Piauiense, solteiro, lavràdor, 32 anos,
filho de Raimundo Souza Sobrinho e Adelaide Maria da Conceição, residente em
Curionópolis.
9 - José Alves da Silva - Goiano, viúvo, lavrador, 65 anos, filho de
Carlito Alves da Silva e Januária da Silva, re.sidente em Parauapebas.
1O - José Ribamar Alves de Souza - Maranhense, solteiro, 22 anos,
lavrador, filho de Miguel Arcanjo de Souza e Luzia Alves de Souza, residente em
Parauapebas.
_ . _
11 - Lourival da Costa Santana - Maranhense, casado, lavrador, 24
anos, filho de José Ferreira Santana e Francisca Xavier da Silva, residente em
Curionópolis.
·
12- Leonardo Batista de Almeida -'Maranhense, casado, lavrador, 46
anos, filho de Raimundo de Souza e Luiza Batista, residente em Curionópolis.
13 - Manoel Gomes de Souza, o Leiteiro - Piauiense, casado,
lavrador, 49 anos, residente no, Acampamento da Fazenda Macaxeira.
14- Raimundo Lopes Pereira- Maranhense, solteiro, borracheira, 20·
anos.
15 - Robson Vítor Sobrinho - Pernambucano, casado, lavrador, 25
anos, filho de Maria Antonia Vítor Sobrinho, residente em Curionópolis.
'
16 - Oziel Alves Pereira - Goiano, solteiro, 18 anos, lavrador, filho de
Alderino Alves Pereira e Luiza Alves Pires, residente em Parauapebas.
17- Valdemir Ferreira da Silva, o Bem-te-vi- sem qualificação.
18 - João Rodrigues Araújo - Piauiense, lavrador, morava em
Parauapebas.
19 - João Carneiro da Silva - Fotógrafo, residente no Município de
ParauapebÇts.
Sr. Presidente, há pouco, no espaço cultural, o médico legista, antes
da Unicamp, hoje da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Nelson Massini,
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fez uma expostçao sobre o que identificou nos corpos desses dezenove
trabalhadores. Ali estão as fotos das pessoas, infelizmente, mortas.
Identificou que muitos dos mortos, depois de terem levado tiros, possivelmente não
mortais, foram brutalmente assassinados com os próprios instrumentos de trabalho,
que abriram buracos enormes nos corpos daqueles trabalhadores. Houve também
tiro.s à queima-roupa, na nuca, no tórax e no coração. Sr. Presidente, esta foi uma
operação de guerra, não justificável sob qualquer aspecto.
Clama o País por justiça; clama a Nação para que haja ações no
sentido de efetivar-se a reforma agrária, ações no sentido da transformação social
do Brasil e nó .sentido em que apontou o próprio Presidente, então. eleito, em seu
último discurso ao Senado, quando afirmou como sendo seu propósito na
Presidência da República realizar justiça em nosso País.
Sr~ Presidente, vou ler o editorial do jornal Fo.lha de S. Paulo de
domingo último, 21 de abril, "O outro lado da moeda", porque, de forma feliz, retrata
é:oino que num raio de luz este clamor da Nação.
Diz o editada! de primeira página daquele jornal:
O tecido social brasileiro e~tâ chegando· ao seu ponto·limite de
esgarçamento. Dívida social, uma expressão que nasceu com sabor
acadêmico para designar as brutais. carênciàs do país nessa área,
ganha, cada vez mais, rostos e locais .concretos: os mortos de
Cc;>rumbiara e Eldorado de Carajás, de Vigário Geral e da Candelária,
os mortos-vivos que desfilam sua condição subumana em cada uma
das esquinas das grandes cidades e, crescentemente, das cidades
· ·
·
· ·
médias. · ·
O caminho fácil, mas demagógico, Ja ensaiado pelos que
imaginam beneficiar-se eleitoralmente de uma situação como essa, é
o de culpar o Governo de turno pelas. mazelas acumuladas há
décadas, talvez séculos.
É inegável que a atual administração tem sua parcela de culpa,
pelo menos por inação. Ainda assim, deve-se reconhecer-lhe o mérito
de ter, acima de tudo, mantido a estabilidaçle económica, com
inegáveis benefícios para as camadas mais pobres. E também o de ter
proposto uma ampla reforma do Estado e das regras económicas que
são necessárias, urgentes e modernizantes.
Mas não basta. Cresce a impaciência com o abandono da
:·: agenda social tão nítida e claramente definida no discurso de posse
· do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi ele quem apontou a
"falta de justiça social" como "o grande desafio do Brasil neste final de
século". Fernando Henrique convocou, então, "um grande mutirão
nacional para varrer do mapa do Brasil a miséria e a fome".
É mais do que tempo de transformar a retórica palaciana efn
prática de governo. No que se refere à miséria absoluta (caracterizada
por renda inferior. ao necessário para alimentar-se e à família), um
estudo do Banco Mundial, recentemente resumido pela Folha, mostra
que com apenas 0,7% do PIB ao ano (o que eauivale hoie. qrosso
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modo, a R$4,2 bilhões), seria possí.vel retirar da. marginalidade
absoluta todos os 17 milhões de miseráveis que maculam de
vergonha o mapa do Brasil.
Não é uma quantidade assombrosa de recursos. Ainda mais se
compara ao fato de que, para auxiliar o sistema bancário em
dificuldades, o governo· vai alocar uma quantia aproximadamente três
· ··
vezes maior.
Esse contraste mostra que se trata de definir prioridades. E o
próprio Presidente, pelo menos na sua posse, disse que a prioridade é
enfrentar a miséria e a fome. Urge voltar a ela e, mais do que isso,
·
sair do mero discurso.
Esta Folha reconhece, como é óbvio, que o desafio é imenso e
árduo. Mas, a partir do pressuposto de que é tambémde urg~ncia
inquestionável, inicia à partir do próximo domingo uma série· .de
reportagens e editoriais que tentarão ir além da crítica fácil.
Há iniciativas quê dependem apenas de decisão política para
serem implementadas. Um exemplo. é o chamado imposto de Renda
negativo; uma· tese que tem aceitaÇão à direita e à esquerda, que
permitiri;;~ êlar. !Jma renda. mínima· aos que hoje vegetam na miséria
absoluta.
· ·
·
.
·
Mas há também ações indispensáveis nas áreas çie ed!Jcação e
saúde, sem as quais o ciclo da misêria se .eterniza. Crianças cujas
mães se · alimentam mal, para dizer o mínimo, terão imensas
dificuldades de aprendizado, quando há consenso hoje de qwe o
grande ativo de qualquer país . do mundo globalizado é o
conhecimento.
Há também que ·se enfrentar questão da terra, sabendo-se
que todos os países que se desenvolveram ou estão se
desenvolvenc'o no mundo - dos Estados Unidos no século passado
aos "tigres asiáticos" de hoje - fizeram algum tipo de reforma agrária.
Já passa da hora de resgatar a dívida social. Ou se começa a
fazê-lo já ou o país estará condenado a ouvir, a cada posse
presidencial, o lamento: "Falta justiça social". Na ausência de ações, o
lamento vai-se transformar na deplorável certeza de que o país-se
.dividirá em duas parte irreconciliáveis: uma, capaz de engajar-se no
processo de globalização, e outra, excluída dos requisitos mínimos de ·
cidadania em sua própria pátria.
Eis como o jornalista conclui o editorial da Folha de S.Paulo, Sr.
Presidente. Será importante que estejamos atentos a esses clamores.
Muito obrigado.

a

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EDUARDO
SUPLICY EM SEU DISCURSO:
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Exército maru.ia PMficar no quartC4 Patrullra a região e, com~ Ministério da]f!Stiça~ iilvestiga o massacre d~ ~m-te~ra

Pará sofr~jntérvéitção "branéà"
.• EDITORIAL

OOUTRO LADO
DA MOEDA
O tecido social brasileiro esd che-gando ao seu Ponto limite de esgarÇ2mento. Dívida soc~l~ urna expres-

São qUe nasceu ronaa.bor a~êmi·
co pai2 desiinar 2S bruais m@ucias
do país nessa área. ganha, cacb vez
mais. rostos e locais concretos: os
mortos de Corumbiara e Eldorado de Carajás, de Vig.lrio
Geral e da Candelária, os mortos·vivos que desfilam sua
conc;lição subumana em cada uma das esquinas das

grandes cidades c, crescente-:ncntc, da:scid:zdes médias.
· O caminho f:ícil. mas demagógko. j:i ensaiado pelos
que imagin:un bcncfii:iar·se eleitoralmente de uma si·

Çuação com() essa. é o de culpar o governo de turno pelas
in2z.elasacurnuladas há décadas, talvez. séculos.
-·é inegávCI qu~ a arual adminisua.ção tmt sua parcebde

Culpa, pelo menos por inaçio. Ainda assim. deve-se re:o mé:ritó de ter, acima de rudo, mantido a
estabilidade econt"lmia. com inegáveis beru:ficios.para

c.onhecer~lhc

às camadas ma i!' pobres. E tambéme o de ter proposto
uma ampl2 refoCina do Estado e das regras econômias
que do necessárias. urgentes e modemizantes.
Mas n:lo basu.. CrC!'te 2 impaciéncia com o :abandono ·
d~ n'l!end:1 !'oC"EiCf.:to nítida·~ cl:Jr.imente definida no dis·
..:~ ck pune do prc-~ldC'nle N:rru:ndo Hennt~uC" ürdu-

..,_ foi ele quem apontOU a "&lta de ju.•tiço social., como ''o gr:ande desafio do Brasil nesu: linal de século"'.
FHC convocou. entlo, ''um ~nde mutir:lo nacionl1
p.1r.1 ~rrerdomap.1do Br.1sil :.z miséi'Ueafome·•.
E mais do que tempo de tr3nsfonn:u a rctória palada·
rt2 em pd.tica de gtw.:mo. No que se refere~ miséria ab·
solut2 (C2J;2cterizada por rend.1 inferior 30 neccss:irio
p:u-a aJimcntu·se e .1 família). um estudo do B:lnco
MendiaJ, recentemente resumido" pela folh2, mostr:l
que. com apenas o.]% do PIB:aoano{oaueequinleho-

r

ie. grosso modo. :a RS 4.2 bilhões). seria possfvel retir2r
da m:ngin.alidade absoluta todos os 17 milhões de mi·
SC'r.iveísquem:acul.1m de vergonh;a o mapa do Snsil.
N.io é um.J quanrid;1dc :1ssombrosa dC' recursos. Ainda
1ll3lS se comparnda .;~o t3.ro dC' que, par:a au."'ili:~r o ~tê-
ma banclrio em dificuldad~s. o governo vai alocar uina
qt13ntia~proximad:~mente três v(zes maior.
.
Esse contnste mosu.a que se tr.al2 de definir priorida:
des. E o próprio presidente, pelo menos 02 sm posse.
disse que 2 prioridade é enfrentar a miséria e a fome. Urgevolcuaela e~ mais do que isso. s.2irdo mero discurso.
Esta Folha reconhece, como é 6bvio, que o desafio é

imensó e :lrduo. Mas, a P=U do pressuposto de que é
também de urgência inquestion.áve~ inicia a partir do ·
ptóximo domingo uma série de reportagens e editoriais
quetetttu:lo ir além da crítica fácil.
. . ._

H2 iniciativas que dependem apenas de d~ polfti·'
a para serem implemenudzs. Um exemplo é o chamado Imposto de: Renda neg:n:ivo~ UI'D2 teSe que tem a~
t:ação ~direita e à esquerda, que permitiria dar uma r.eU...
damíoim:uoS:quehojevegeczmna~.abso~uta.. :·/
Mas há ~mações indispensáveis,.. :Ir= de ecl1>'
açio esaú~~ semasqua.i•o ciclo da~se ~..
za. Crianças ·cujas mães se alimenczm mal, para diz.Cr'o .
mlnimo, ledo imenS2S dificuldades de aprendizado~
q112ndo b3 c;oiiõenso hoje de que o grande ao:i.Dde qualquer país. no mundo glotwiza.do é o conhecimento.
·
Hi12mbém que se enfren12r a qucstio da terra. sabcn- ·.
do-seqàe!Odos os países quesedes<uvol.eramou esão
R desémolvendo nc> mundo '-dos Estados Unidos no
século pasSàdo 201 "tigres asiáticos'• de hoje- fizer.am ·
algurD:ripoderefonnaagciria.::
. ·
·Já p.:r.ssa da hor.a de resgatai a dfvidá 'social. Ou se começi a f.izê-Io já ou o país eswá condenado 2 ouvir. 2
cad.a posse presidencial. o lamento: ''Fal12 justiça so-cial"~ N:Z ausênci.a de açõcs, o J2111e:nto vai se tt:~.nsfor

.oiar 112 deplorável .certeza de que o p:ús se dividicl cm
du3S partes irreconciliáveis: uma, c:apãz de eng:ajar~se
no processo de globalização. e. out:ra. excluída até dos
r~quisitos mfalimos de cidadania em sua própria pátria.

< '
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - V. Ex" terá a tr1;1nscrição nos
Anais desta Casa, de acordo com o Regimento Interno, do editorial da Folha de
S.Paulo, publicado no domingo, que retrata de forma muito clara a situação vivida
no campo em nosso Brasil.
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, como último orador
inscrito nesta noite. Em seguida, transfiro a Presidência ao Senador Josê Sarney.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apenas hoje me havia
inscrito para ocupar o tempo regimental e fazer uma referência à data
comemorativa da polícia.
Entreguei meu pronunciamento à Mesa para considerá-lo como lido. O
dia 21 de abril, dia de Tiradentes, o Patrono das Polícias, foi, por decreto
presidencial, considerado o Dia Nacional das Polícias.
Sr. Presidente, venho ocupando esta tribuna para denunciar o
descaso com as instituições policiais dos Estados e com a própria Polícia Federal,
hoje profundamente angustiada pelo desinteresse e descrédito da população que,
até hoje, via na polícia a sua proteção, a sua segurança.
Não há nenhum tipo de investiménto nem de preparo, nem de
reciclagem nas polícias. Por esta razão, a polícia que até então intervia no·
processo para garantir a ordem pública, passa a ser parte do processo e, muitas
vezes, é indiciada pelo seu resultado.
Está aí o exemplo do Pará, numa hora triste em que teríamos para
comemorar, na esperança de que o Dia da Polícia fosse um dia festivo.
Lamentamos o que ocorreu no Pará, onde a polícia foi intervir num processo, por
determinação governamental, e passou a ser a responsável por uma desgraça que,
infelizmente, não se tem como reparar, quando 19 trabalhadores do campo foram
mortos de forma injusta e, às vezes, por um excesso de violência, resultado talvez
do ódio gerado pelo clima em que a polícia trabalha.
As explicações que aqui foram dadas pela comissão que esteve no
Pará nos entristece. Não acreditamos que a polícia seria capaz de fazer isso, se
tivesse preparo psicológico e profissional para intervir nesses processos.
Os assassinatos, como o Senador Eduardo Suplicy acabou de
mencionar, foram cometidos com instrumentos como a foice. Os corpos tinham
ferimentos perpetrados posteriormente aos tiros que colocaram os sem-terra por
terra, dilacerações praticadas com seus próprios instrumentos de trabalho.
Isso é inaceitável. Não podemos, de forma alguma, defender uma
posição como essa por parte da polícia. Mas também não posso aceitar decisões
improvisadas como a do Ministro da Justiça de criar uma guarda nacional com o
objetivo de intervir em questões sociais. Hoje foram os sem-terra; amanhã poderá
ser os desempregados. Jamais uma organização como a guarda nacional pode ser
destinada a intervir em questões sociais. Em todos os países onde existe, a guarda
nacional é uma organização paramilitar. Como se vai colocar para enfrentar um
grupo de desempregados, de sem-terra, uma força paramilitar com canhões,
metralhadoras? Não acredito que isso obtenha êxito.
Temos a certeza de que este Senado, sob a Presidência do Senador
José Sarney, colocar-se-á em defesa da ordem jurídica e saberá, na hora certa,
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f:::ze~ com que se apreciem os projetas que estão surgindo ·de idéias que .:fio

conflitantes. Temos a responsabilidade de nos manter serenos para aprovar aquilo
que seja objetivamente do interesse público.
Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma, o Sr. Antônio Carlos Valadares,
Suplente de Secretário; deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
José Samey, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência recebeu
expediente do Presidente do Comitê Parlamentar de Combate ao Anti-Semitismo e
à ><:enofobia, sugerindo a reali7ação de uma sessão especial do Congresso
Nac1onal sobre a luta contra o rac1smo, a xenofobia e o anti-semitismo.
O expediente vai à publicação.
É b seguinte o expediente recebido:

Jerusalém, 19 de março de 1996
28 Adar 5756
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília, Brasil
Prezado Senador Sarney,
Há três anos, em fevereiro de 1993, tomamos a iniciativa de escrever aos
presidentes dos parlamentos de todo o mundo solicitando· a realização de uma
sessão especial sobre a luta contra o racismo, a xenofobia e o anti..s
o.
ugenmos a epoca que a sessão fosse realizada no Dia do Holocausto, marcado
pelas comunidades judaicas em Israel e em todo o mundo no ano em curso para o
dia 16 de abril. Em nome do Knesset (Parlamento de Israel), respeitosamente
solicitamos que o senhor réalize a sessão mais uma vez este ano.
Todos os homens de boa vontade acreditavam que a lição do holocausto
tivesse sido aprendida pelo mundo. Seis milhões de judeus, um terço do povo
judeu, foram sistematicamente exterminados pelos nazitas durante a Segundã
Guerra Mundial o que foi a mais diabólica tentativa da história para exterminar
todo um povo. Das cinzas do holocausto surgiu uma vontade irreprimível de
estabelecer um estado judeu e de assegurar que aquele genocídio desenfreado
jamais aconterá de novo.
O povo judeu contempla com assombro as horríveis manífestações de
racismo, xenofobia, neo-nazismo e anti-semitismo que se tomaram lugar comum
apenas cirtqüenta anos depois que aq11elas atrocidades indescritiveis foram
cometidas.
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As comunidades judaicas em Israel em outros países dedicam ·um dia por
ano, que se denomina Yom Hashoa (Dia do Holocausto) à memória das vítinia;;.
A data. o vígésimo dia do mês hebraico de Nissan, que este ano cai em 16 de
abril, foi escolhido para celebrar a revolta do Gueto de Varsóvía em 1943. Em
1996, faz cinqüenta anos que vários sobreviventes europeus saíram rumo ao préestado de Israel: esses sobreviventes, quebrantados no corpo e no espírito pelos
anos de opressão sob o jugo nazista, decididos a recpmeçar a partir das cinzas da
destruição judaica e a reconstruir suas vídas como um povo soberano, livre de
perseguição:
Como oficiais eleitos para representar a justiça social inerente ao processo
democrático, é nosso dever coletivo evítar que os demónios do passado ameacem
a raça humana e a civílização.

É com esse pensamento que respeitosamente apelamos ao senhor mais uma
vez para realizar uma sessão especial do Congresso para marcar a luta contra o
racismo, a xenofobia e o anti-semitismo no dia ou próximo ao Dia do
Holocausto. Essa sessão encorajaria a resistência e a condenação dessas
tendências que causam tanto sofrimento.
Com a mais alta consideração,

Atenciosamente,
Ovadia Eli, M.K. . ·
Porta-Voz Adjunto
Presidente do Comitê Parlamentar
de Combate ao Anti-Semitismo e à Xenofobia

Prof. Shevach Weiss .
Porta-Voz

n 'l:rl :ll'l
KNESSET

Jerosalem, 19 March 1996
28Adar 5756
Senator Jose Samey
President of the Federal Sena te
Brasília, BRAZIL

,_..

Dear Senator Samey,
Three years ago, in Febroary 1993, we took the initiative to write to the heads of parliaments
around the world to urge that a specia/ session on the strogg/e against racism, xenophobia and anti-
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semitism be held. We suggested that the sesskm be held on Holocaust Memorial Day, marked by
Jewish communities in Israel and around the worid this year on April 16. On behalf ot the Knesset
(lsrael's Parfiament), we respectfully call upon you again to hold such a session this year.
Ali men of good will had sure/y hoped that the lessons of the Ho/ocaust would have been leamt
by the worfd. Six million Jews, one third of the Jewish people, were systematical/y exterminated by the
Nazis during the Worfd War 11 in what was the most diabolical attempt in history to extermina/e an entire
people. Out of the ashes of the Holocaust arose an unstoppable will to estab/ish a Jewish state and to
ensure that unbn'dled genocide wou/d neve r be able to happen again.
The Jewish people /ook on in dismay as ugly manifestations of racism, xenophobia, neo-nazism
and anti-semitism have become commonp/ace just over fifty yeé!/S since those unspeakable atrocities
were committed.
The Jewish communities in Israel and in other countries dedicate one day every year, ca//ed
Yom Hashoa (Holocaust Memorial Day) to the memory õf the victims. The date, the 27th day of the
Hebrew month of Nissàn· which falis this year on April16, was chosen to commemorate lhe rev.olt of the
Warsaw Ghetto in 1943. This Year we mark fifty years since the flight of many of lhe suNivon; from
Europe to pre-state Israel: these survivon;, broken in body and spirit by yean; of oppression under the
Nazis, resolved to. reclaim fite from the ashes of Jewish destruction and to rebriild their lives as a
sovereign people, free from persecution.

As elected officials representing the social justice inherent in the democratic process, it is our
col/ective duty to preveni the demons of lhe past from once threatening mankind and civili~ation.
lt is with these thoughts that we respectfully appea/ to you again to ho/d a special session of
Partiament to mark the struggle against racism, xenophobia and anti-semitism on or near Ho/ocaust
Memorial Day. Such a session wou/d encourage resistance to and condemnation of these troubling
trends.
.

With the highest consideration,
Youn; sincere/y,

Ovadia E/i, M.K.
Deputy Speaker
Chairman of the Parliamentary Committee
to Combat Anti-Semitism & Xenophobia

~.vp
Prof. Shevach Weiss
Speaker

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. Senadores· Luiz
Alberto de Oliveira, Gilberto Miranda, Romeu Tuma e Lúcio Alcântara enviaram·
discurso à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
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O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB-PR) - Sr. Prcsid~ote, Sr"s
e Srs. Senadores, Paranaguá, cidade matriz da expansão portuguesa rumo ao
Brasil meridional, elevada à categoria de Vila, já em 1648, é, por seus desígnios
históricos, um dos mais importantes baluartes do processo civilizatório do período
colonial.
Não obstante seu passado longínquo, quase a se perder na noite
dos tempos, pouca tem sido a produção historiográfica alusiva à cidade-berço do o
Brasil Meridional que ousou espraiar-se a quem e além de Tordesilhas.
Agora, a partir dos estudos e pesquisas de um incontível amante de
Paranaguá, o Doutor Alceo Tramujas, a bibliografia histórica de meu Estado recebe
sobeja contribuição, na forma do texto monográfico "Histórias de Paranaguá, dos·
Pioneiros da Cotinga à porta do Mercosul no Brasil Meridional".
Trata-se, Sr. Presidenie, Srs. Senadores, de uma pesquisa de rara
oportunidade, seja pelo seu ineditismo documental, que traz a lume preciosas
informações, seja pela beleza do gesto, de escrever-se sobre o torrão natal, na
nobilíssima atitude de doar-se pela palavra às gerações adventícias.
Deve-se destacar ainda o trabalho de tratamento e organização do
texto de Alceo Tramujas, levada a efeito pelo jornalista e pesquisador Guilherme
Urban, que debruçou corajosamente sobre os escritos originais, para dar forma
definitiva ao texto final, feito de copiosa paixão e de farto e incontável material
pesquisado.
Não posso deixar de assinalar também o trabalho de outro ilustre
parnanguara, eminente homem público e que emprestou a esta Casa Congressual
muito de seu privilegiado intelecto e de suas incontáveis virtudes, o Senador pelo
Estado do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto. Bento, ao saudar o tricentenário
de sua cidade-natal, em memorável sessão de 29 de julho de 1948, em testemunho
indelével assim se manifestou: "... A civilização paranaense nasceu em Paranaguá.
Fixou-se aí. O planalto era a passagem, a instabilidade. De Paranaguá partiram
homens que subiram a Serra e foram ajudar a empurrar o Meridiano de Tordesilhas
até o rio Paraná. Em Paranaguá construíram-se os nossos grandes sobrados
coloniais, os únicos do Paraná, a bordejar suas ruas deliciosamente tortuosas,
inclusive a Rua Direita, que é torta como todas as ruas direitas. O Paraná adquiriu
caráter próprio no Planalto, mas nasceu, perpetuou-se, lançou raízes indeléveis
entre a serra e o mar''.
Não · poderia omitir neste momento outro vulto que marcou
profundamente a história desta Casa, também filho ilustre de Paranaguá, o saudoso
Senador Accioly Filho, que em muitas ocasiões se referiu de forma emotiva à sua
cidade natal, o que bem demonstra a prodigalidade com a qual a generosa terra
litorânea gera bons frutos.
· Congratulo-me, finalmente, com toda a população do Estado do·
Paraná e, em especial, com a brava e valorosa gente do pouco extenso, mas
pujante litoral paranaense, que certamente saberá ·valorizar o dignificaJlte exemplo
·do Doutor Alceo Tramujas.
Se é verdade que a grandeza dos lugares é a fiel projeção da
grandeza de seus homens e mulheres, não há dúvida, Sr. Presidente, Srs.
Senadores: que Paranaguá que sempre foi grande, por vultos como Munhoz da
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Rocha e Accioly Filho, está agora maior, pelo trabalho sincero e edificante de Alceo
Tramujas.
- - - -Por todo exposto, solicito a inclusão da pesquisa "Histórias de
Paranaguá, dos Pioneiros da Cotinga à Porta dq Mercosul", nos Anais desta Casa,
na devida forma protocolar e regimental.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LUIZ ALBERTO DE
OLIVEIRA EM SEU DISCURSO.

Alceo Tramujas

HISTÓRIAS DE PARANAGUÁ
(Dos pioneiros da C otinga à porta
do Mercosul no Brasil Meridional)

Edição e organizaçãode Raul Guilherme Urban
t• edição - 1996
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HISTÓRIAS DE PARANAGUÁ
(Dos pioneiros da Cotinga
à porta do Mercosul no Brasil Meridional)
INTRODUÇÃO

Em outubro de 1995 fui procurado por Albino Tramujas, um dos filhos do Autor, quando me foi entregue uma coletânea de textos datilografados pelo seu pai. São escritos da década de 80, contendo farta documentação histórica de Paranaguá e região, costumes populares, folclore, curiosidades. Textos aleatórios foram então ordenados, de forma a dar seguimento
a uma linha de compreensão de quem folhear o rico e farto material ora documentado. Procurei não alterar a essência do conteúdo, apenas organizando
e editando o que me foi confiado, mantendo, na integra, o que foi anotado
por um parnanguara que, como professor secundário, durante anos diretor de
estabelecimentos de ensino local, cirurgião-dentista e historiador, deixa às
novas gerações o legado de seus conhecimentos. ·
O Autor, Alceo Tramujas, demoradamente pesquisou eni inúmeras
fontes, e explica a metodologia adotada para embasar as "Histórias de ParanagiÍá", criteriosamente datilografadas D.o andar do tempo. Segundo ele,
"na época compreendia entre 1976 e 1985, a pesquisa principal estava centrad/1 na 'História dos Governantes do Brasil', compreendendo os
períodos colonial e imperial. No entanto, quando nesses livros apreciam
notícias referentes a Paranaguá, elas eram registradas num outro Jrabalho, que acabou se transjormand/1 nestas 'Histórias de Paranaguá '.. Muitas
crónicas foram posteriormente baseadi1s em notícias publicadi1s em jornais, revistas e almanaques. "
As demais fontes consultadas pelo Autor constam da bibliografia, publicada na parte final desta obra. Às referências históricas locais acrescentaram-se dàdos e elementos enriquecedores, por parte deste organizador e
editor, frutos de pesquisa e busca em fontes seguras, com isso oferecendo ao
leitor a wssibilidade de, ao longo do compêndio, buscar o que precisa para
aclarar idéias, informações e dados sobre a região que foi nascedouro do
Paraná, até 1853 QUinta Comarca de São Paulo.
A titulo de informação e esclarecimento aos leitores, todas as referências bibliográficas consultadas por este organizador também constam, de
forma independente, na parte final do compêndio, com o objetivo de facilitar
aos leitores o acesso às fontes alternativas de pesquisa. Valendo-se dos
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textos do Autor, os diversos ternas e assuntos, originalmente escritos sem
maior preocupação com urna seqüência, foram divididos em capítulos, a
começar pela História de Paranaguá, para então dar seqüência a outros
pontos abordados, sem com isso se perder o fio da meada. Diferentemente
dos diversos livros já existentes sobré a história parnanguara, todos de respeitáveis e conhecidos autores, este trabalho transmite em seu bojo também
urna opinião personalíssima do Autor, que, ao longo das linhas, expressa
profundas vivências pessoais, tomando-nos participes de um passeio que
leva aos meandros de uma Paranaguá nem sempre conhecida por completa.
Ao texto, como se observa, deu-se um tratamento narrativo, quase jornalístico, fruto dos longos anos vividos por este organizador em veículos de
comunicação, em assessorias de imprensa e, em especial, em endereços
voltados ao estudo profundo da pesquisa urbana. Ao contrário dos trabalhos
correlatas já existentes, deixou-se de lado, propositadamente, a linguagem
científica da pesquisa. Todos os fatos foram; tão e só, ordenados, oferecendo ao leitor uma ampla visão do nascer, do desenvolvimento e do futuro de ·
urna cidade e região.
'
Alceo Tramujas mergulha no tempo, e mostra porque Paranaguá ocupa
papel de relevo na história regional e do país. Da chegada dos primeiros
colonizadores à Ilha da Cootinga, vindos de São Vicente, no século XVI,
aos diaS de hoje, quando Paranaguá é a principal porta de entrada do Mercosul no Brasil Meridional, há muito o que contar.

Raul Guilherme Urban, jornalista
Curitiba, fevereiro de 1996

1. O PERSONAGEM
É de 5 de junho de 1923 esse parnanguara, filho de José e Albina Martins Tramujas, também filhos da terra, que freqüenta o pré-priir.ário no anti-

go Colégio São José, então existente no quarteirão hoje ocupado por um
posto de gasolina e a agência da Caixa Econômica Federal. O curso primário é feito na Escola Normal Dr. Caetano Munhoz da Rocha, concltúdo em
1934. No ano seguinte, em Curitiba, freqüenta o curso preparatório para o
exame de admissão e ao curso ginasial no Lyceu Rio Branco, em Curitiba,
no Batel.
··
São cinco anos de convivio com professores como Jóão Loyola, João
Estêvão dos Santos, Ambal Bond Carneiro, Lício de Castro Vellozo, Fran-
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cisco Villanueva, além de se imtão, Joaquim Tramujas. Orador· da turma de
1940, escolhe a Odontología corno futura profissão. Matricula-se, no ano
seguinte, no Curso Pré~rnédico do Ginásio Paranaense, em Curitiba, à noite,
que preparava os candidatos ao exame de admissão aos cursos de Medicina,
Farmácia, Odontologia, Agronomia e Química Industrial. Tem aulas com
professores de expressão, corno Porthos de Castro Vellozo, Duilio Calderari, Orlando Sprenger Lobo, Pedro de Macedo; Enúlio Sounis e Guilherme
Buttler. Estuda à noite, trabalha durante o dia com o irmão, responsável pela
transmissão diá,ria dó resultado da Loteria. Agripino Tramujas, o imtão, herda do pai a principal banca do jogo do bicho, também distribuidor das loterias federal e estadual do Paraná.
Tempos difíceis, os da década de 40. O Brasil vive tempos de um governo com poderes absolutos, e o jogo, uma contravenção, sofre terríveis
camp311has. Os freqüentes riscos dão lugar ao .primeiro emprego: Silzeu Pereira Alves, gerente do recém-fundado Café Alvorada - o primeiro estabelecimento em que se toma café em pé, no térreo do Palácio Avenida, na
Travessa Oliveira Bello - , convida Alceo Tramujas a trabalhar na empresa. Silzeu e Alceo são companheiros de quarto na Pensão Cândida, então
existente na Avenida João Pessoa, 75, hoje Avenida Luiz Xavier, hoje um
espaço popularmente conhecido como Boca Maldita.
Meses depois, no período diurno, toma-se propagandista de produtos
farmacêuticos fabricados pelo Instituto Bioquímico. O horário é flexivel, e
uma vez por dia Alceo Tramujas presta contas da atividade a Egidio Pereira,
no escritório que ficava na esqUina das avenidas Marechal Floriano Peixoto
e Sete de Setembro. O estudante visita e conhece médicos, farmacêuticos,
hospitais. Faz amigos, vive bem, recorda das memoráveis noitadas regadas a
saraus, serenatas e caminhadas. Em 1940 presta serviço militar no Tiro de
Guerra Rio Branco, em Curitiba. Cola grau no mesmo ano e é orador da
turma, nos salões da Sociedade Duque de Caxias, que reúne alemães e seus
descendentes na velha sede da Rua Doutor Muricy, espaço hoje ocupado
por uma loja de departamentos, na capital.
Joaquim Tramujas, o irmão, casa, em 1941, com Vera de Souza e Silva, em Paranaguá. Alceo aproveita os festejos e assiste uma partida de bola
ao cesto no Clube Olímpico. Conhece e corteja Ivone, também pamanguara,
com quem conversa, namora, noiva e casa, constituindo fanúlia em 1946.
Uma paixão que neste 15 de junho de 1996 completa 50 anos. Vencido o
ciclo ginasial, em 1941, Alceo Tramujas matricula-se no curso Pré-médico
do Ginásio Paranaense. Opta pela Odontologia, apesar do apelo paterno que
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quer vê-lo guarda-livros. Presta vestibular em 1943 e, três anos após, recebe
o diploma.
Ainda em pleno curso, em 1945, recebe o convite para lecionar a cadeira de Ciências Físicas e Naturais no Colégio José Bonifácio, em Paranaguá. Mesmo inexperiente no magistério, é nomeado professor catedrático
mterino pelo interventor Manuel Ribas, após audiências com a direção da
escola e o diretor-geral da Educação no Paraná, Antenor Pamphilo dos
Santos. Foram 25 longos anos dedicados, simultaneamente, ao magistério e
à odontologia, no consultório instalado na Rua XV de Novembro, 57, anexo
à Farmácia e Drogaria União, em Paranaguá. Além do Colégio José Bonifácio, dedica-se ao ensino de Biologia no curso científico da Escola Normal
"Dr. Caetano Munhoz da Rocha". Na segunda metade dos anos 50, assume
· também a direção dos dois estabelecimentos. Deixa a função em 19 de maio
de 1959, mas não abandona as salas de aula e o consultório. Leciona até.
1969, quando se manifestam os primeiros sinais de depressão só contornados seis anos após sucessivos e traumáticos tratamentos médicos.. Afastado
de toda e qualquer atividade desde então, só em abril de 1976 reabre o consultório odontológico.
· Hoje, aposentado, Alceo Tramujas dedica seu tempo disponível à pesquisa histórica de Paranaguá. Seus escritos, contendo dados históricos; curiosidades, fatos pitorescos do folclore local e lembranças várias, estão reunidos neste compêndio. Um legado a ser consultado pelas gerações que buscam os elementos necessários à compreensão dos fatos que são a marca da
Paranaguá nascida na Ilha da Cootinga, e hoje porta de entrada do Mercosul, no Brasil Meridional.

2. HISTÓRIA E FATOS
Anos a fio, apesar da dedicação ao magistério e à prática odontológica,
Alceo Tram.ujas reservou seu tempo para pesquisar e anotar dados e fatos da
história ·pamanguara. Conviveu com vultos eméritos, desde o tempo dos
professores do curso primário às expressões culturais e políticas locais. Bebeu em fontes incontestes de historiadores; freqüentou a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, visitou as paragenS locais, sempre em busca de elementos enriquecedores da história local. Soube resgatar, ao longo dos escritos, valores parcialmente já esquecidos pelas novas gerações.
História e fatos, narrados nas páginas seguintes, nos convidam a um
passeio pelo tempo. É como se o Autm:, em nossa companhia, fosse o cicerone que, com orgulho, nos mostra, passo a passo; as entranhas e os mistéri-
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os da secular Paranaguá a ser redescoberta e revista com os olhos de quem
encontra a remanescente faísca que nos leva aos primitivos veios auríferos
dos chegados, ainda no século XVI, da região de São Vicente. Ao organizador e editor coube apenas adaptar os textos do Autor, acrescentando dados
históricos relevantes, de interesse geral, e informações complementares,
para fácil compreensão dos leitores.

PREITO ÀS HISTÓRIAS DE PARANAGUÁ

Hábito salutar, o de narrar fatos notáveis.
Idades e acontecimentos, que não podem ser esquecidos,
Sabedoria qualificada, moral, cívica ou social;
Tesouros a ser desenterrados,
Obras que sempre serão exemplos,
Reunidas na cidade-berço da vistosa civilização paranaense
Inspirada na grandeza dos seus filhos,
Aqueles que deixaram suas terras distantes,
Sofrendo e perdendo a vida na sua colonização.
Dotados de uma energia inigualável,
Estiveram imponentes, em todos os combates.
Padeceram, mas venceram,
À beira mansa do Rio ltiberê.
Realizaram seus sonhos iniciais.
Avançaram e conquistaram a terra do Interior, além das serras.
Nenhum obstáculo os deteve.
As raízes que plantaram ,se multiplicaram em todos os Planaltos.
Ganharam, pelo mérito, importantes cargos na administração.
Unidos e ufanos, construíram a história de Paranaguá,
A terra de tantos e tão notáveis vultos.

Alceo T~ujas
Curitiba, 4 de novembro de 1994
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HISTORIAS, REMINISCENCIAS
Parte 1
- P.dlanaguá naDbada Cootioga(da; a:igem à:fun<JÇi> da Vila)
Parte 2

- Vila da Nossa Senhora do Rosário de Paranaguâ
* O Capitão-Povoador e os Caminhos
* A Capitania de Paranaguá
* Detalhes da Emancipação.
Parte3

- Os Jesuítas. a Igreja de São Benedito.
a Igreja de NossaSenhora do Rosârio
e a Irmandade da Ordem Terceira
CAPÍTULO I
HISTÓRIA, REMINISCtNCIAS
PARTE 1
PARÁNAGUÁ NA ILHA DA COOTINGA
IDAS ORIGENS À FUNDACÃO DA VILA>
a - Origens e a ocupação

A origem de Paranaguá é incerta, sob o ângulo histórico. É atribuída às
Bandeiras que, em 1560, partindo de Cananéia, uma das mais antigas povoações do litoral brasileiro, se dirigiram ao Sul, em canoas e pirogas. Apartaram na ilha da Cootinga, onde criaram uma povoação, como mostram os
pilares e alicerces ainda ali existentes, atestando a origem de Paranaguá,
termo indigena que significa enseada do mar, baía, como define Silveira
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Bueno, professor da Universidade de São Paulo, em seu "Vocabulário TupiGuarani-Português".
Essa nascente povoação, diminuta pela sua população, mas grande pela
força de vontade de seus fundadores, como pelo desejo de seu engrandecimento - não obstante as contrariedades e opressões que se antepunham ao
seu desenvolvimento-, foi tomando incremento. Mais tarde, a povoação
foi transferida para terra firme e localizada na margem esquerda do Rio Itiberê, então conhecido como Rio Táguaré, na parte meridional de uma plamcie alta, arenosa e sinuosa. Os anos passaram. Paranaguá se desenvolveu,
transformando-se em importante cidade. Os saudosistas, contudo, já escreveram que outra seria, certamente, a cidade de Paranaguá, se os primeiros
povoadores, avaliando com mais interesse e reflexão a posição magnifica e
elevada do terreno, e as vantagens que no futuro poderiam sobrevir, firmassem sna permanência no Alto da Cootinga. Lugar aprazível, ventilado, cheio
de encantos,Qdiante ·de um painel pitoresco que se desdobra para todos os
lados. Onde edificações construídas em degraus, nas inclinações do terreno,
de um e de outro lado, tornar~se-iam elegantes, salientes e originais.
A cidade seria descortinada por todos os lados, circundada pelo mar,
formando extensas baías, com excelente porto ou ancoradouro útil pela sua
profundidade, como pela facilidade de embarque e desembarque. Onde, por .
muito tempo, e ainda hoje, fundeiam navios de grande calado, ã espera de
atracação n~ sempre congestionado Porto Dom Pedro II. Verdadeira doca
natural, sendo ela, a cidade -se assim o fosse o centro de um belo panorama, digno de apreciação - , bem diferente do local em que foi erguida depois. Defendendo a Cootinga como local privilegiado de um núcleo urbano,
afirmavam os historiadores que, onde hoje se encontra, nenhuma vista aparatosa oferece ao viajante que se aproxima e que, curioso, busca encantos arrebatadores pela novidade que espera contemplar, por causa dos manguezais
e matas que, elevando seus galhos capados, cercam-na para os lados Nordeste e Leste. A grande e montanhosa Catinga é mais um obstáculo para que
ParanagUá não possa ser vista em toda sua extensão.

b- A Baía e o Povoamento
(As predacões e o ciclo do ouro)
Ainda no século XVI, quando da chegada dos primeiros colonizadores,
a Baía de Paranaguá exercia um importante papel, sob o prisma geográfico:
sua entrada correspondia ao limite da segunda parte da Capitania de São
Vicente, com 46 léguas de costa. Começava em Bertioga, no litoral paulista,
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estendendo-se até a altura da Ilha do Mel; na costa paranaense. Em 1549, o
alemão Hans Staden, que apartou no Brasil a bordo de navios portugueses e
aqui permaneceu, refém dos indígenas durante bom tempo, constatou que
Superagui abrigou o primeiro inícleo de lusos. Era de Superagui que partia o
caminho, desde o mais remoto tempo conhecido pelos indígenas, que levava
a Cananéia. Foi esse núcleo povoador que depois se radicou na Cootinga,
ocupando, mais tarde, terra firme.
.
Até meados do século XVI -··a exemplo do que ocorria em toda a
costa meridional e, por extensão, do país - a principal atividade econônúca, além do plantio de pequenas áreas, foi o tráfico de bugres nativos. Hans
Staden revela em seu livro, em que conta sua passagem pelo Brasil, que a
captu::a e o tráfico era facilitado, porque os povoadores, no correr do tempo,
se uniram às chefias indígenas em virtude casamentos e parentescos. Ainda
na primeira metade do século XVI, as áreas habitadas do Brasil Meridional
eram insignificantes. Donos das terras, os portugueses fundaram Santo André da Borda do Campo, São Paulo de Piratininga, mantinham as capitanias
litorâneas em território paulista, e só mais tarde deram origem a Paranaguá.
Os castelhanos mantinham modestos núcleos na costa catarinense, desde São Francisco do Sul, antigamente conhecida por Babitonga, até o Porto
dos Patos, na Ilha de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis. Entre
lguape, em São Paulo, e Babitonga, em Santa Catarina, aí incluindo Paranaguá, restava a terra de ninguém. Portugueses e castelhanos freqüentavam a
região, pelo mar, ou usando as veredas dos bugres, também conhecidas dos
povoadores brancos.
Mas foi em 1560 que o pequeno povoamento se estabilizou, quando foi
erigida a capela em louvor a Nossa Senhora das Mercês, na Ilha da Cootinga. Ao padre Baltazar Fernandes, contemporâneo dos primeiros colonizadores, restava a mágoa de ver desabitadas grandes glebas de terras férteis,
próprias para o cultivo de alimentos. Só no século XVII a costa do Brasil
Meridíonal foi sistematicamente ocupada, permitindo o progresso dos povoamentos. Alguns deles foram elevados à !:<Qndição de Vila: lgllllpe, em 1635;
São Sebastião, no ano seguinte, e, Ubatuba, em 1638. Mais ao Sul, incrementava-se o povoamento junto à Baía de Paranaguá. Seus moradores já
percorriam caminhos, por terra ou via fluvial, que levavam ao sopé da Serra
do Mar. Pode-se dizer que de meados do século XVI a meados. do século
seguinte, a feição dominante da existência econônúca dos povoadores, concentrados ainda em sua quase totalidade no território de São Paulo, foi a que
se ligou ao apresamento e ao comércio de bugres cativos. Uma atividade
que remontava aos primeiros contatos de brancos com indígenas na faíxa
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costeira, e que serviu como base fundamental para o progresso do povoamento nessa região do Brasil.

***
Não tarda para que, na segunda metade do século XVI, os colonizadores descubram uma nova vertente econômica. Constatam que a região é rica
em minérios, em el?pecial o ouró. Sabe-se que em 1560, uma expedição
chefiada por Brás Cubas, em companhia do mineiro prático Luís Martins,
descobre ouro em Caatiba, Bacaetava e no Morro do Jaraguá. Ouro tão bom
como o das Minas Gerais, e dos mesmos quilates. Mais tarde, entre 1570 e
1584, revelaram-se jazidas auriferas na costa meridional de São Paulo e no
atual território do Paraná, descobertas durante expedição organizada e diri:
gida por Heleodoro Eubanos. Não era à toa que os vereadores de Piratinin~
ga, em carta ao donatário da Capitania, em 1606, diziam, textualmente:

"Tem ouro, e esperamos que haja prata, pelos muitos indícios que há,
mas faltam recursos, mineiros e fundidores experimentados. "
O declinio e o desaparecimento do tráfico de escravos indígenas foi a
contribuição, ainda que de forma indireta, para estimular o prosseguimento e
incentivo da pesquisa e exploração das minas auriferas, nas regiões onde,
por tradição, já se realizavam trabalhos de mineração, e em outras, notadamente no Sul de São Paulo, como a região de Ignape e do Vale da Ribeira.
Restavam ainda as terras do futuro Estado do Paraná, como Paranaguá,
Curitiba e o Assungui. O mesmo quadro: segundo os historiadores, foi
constatado em outros núcleos do Brasil Meridional.
O ouro parnanguara, ao contrário do imaginado pelos colonizadores,
não gerou grandes riquezas. O. aparente rico filão esgotou-se rapidamente. A
exploração é regular do final do século XVI e as décadas seguintes, mas só
em 1651. Eleodoro Ébano Pereira, enviado à região de Curitiba provavel.
mente em 1639, por ordem do governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e Benevides, relata que

"Nos campos de Curitiba, serlão desta ·baía, descobriram-se outros
ribeiros de lavagem, donde já estive e fiz experiências, haverá doze anos,
vindo em visita destas Capitanias por ordem do Governador Salvador Corrêa e Sá Benevides, de que lhe levei amostras. "
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O cronista português Antêmo Vieira Santos (Porto, 1784 '/ Marretes,
1854), refere que Gabriel-de Larajá se encontrava no litoral paranaense, em
1640, seis anos antes de manifestar à Câmara paulista a descoberta de ouro
nas encostas da Serra Negra. Em 1649, surgia em Paranaguá a Casa da
Fundição, para barretagem, marcação e quintagem do ouro explorado nos
sertões de Curitiba e do Assungui, nas minas de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira e do Ribeirão, desde 1678 e até o final do século, por
Antônio de Campos e Salvador Jorge Velho.

PARTE2
VILA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE PARANAGUÁ
O CAPITÃO-POVOADOR E OS CAMINHOS
a- Paranaguá e Gabriel de Lara
Bandeirante, nascido em Parna.tba, São Paulo, provavelmente em
1600, Gabriel de Lara, filho do espanhol Diogo Ordofiez de Lara e de Antônia de Oliveira, exerceu um importante papel .no proces59 de desenvolvimento de Paranaguá a partir de 1646, quando, em 6 de janeiro daquele ano,
com autorização de Duarte Corrêa Vesqueannes, governador do Rio de Janeiro, ergue o pelourinho de Paranaguá. Foi Gabriel de Lara quem, em no~embro de 1646, manifestou ante a Câmara Municipal de São Paulo, a descoberta de minas de ouro, nas encostas da Serra Negra: A vinda do bandeirante ao Sul tinha lá seus motivos. Casado com Brígida Lourenço Gonçalves, depois de residir em lguape, de 1628 a 1632, transfere-se ao litoral paranaense por volta de 1640, com a patente de Capitão-Povoador, a mando
do conde de Monsanto. É o temor de investidas holandesas no Sul, a presença de corsários no Litoral e, sobretudo, as notícias da existência de ouro
na região .que transformam Grabriel de Lara na principal autoridade local.
Patriarca, valente, transferiu o povoado da Cootinga à terra firme.
Em 4 de maio de 1647 Gabriel de Lara requereu ao Rei a criação da
Vila de Nossa Senhora. do Rosário de Paranaguá, o que foi deferido por
Carta Régia de 29 de julho de 1648. Meses depois, em 26 de dezembro,
procedeu, como Capitão-Povoador, a eleição das justiças, dando-lhes posse
em 7 de janeiro de 1649, quando se instala a Câmara Municipal da no~
Vila. Passam os dirigentes, por meio da influência do patriarca, a ganhar
importância e prestígio. A ponto de, mais adiante, fazer frente aos desmandos e à prepotência do governador da Capitania de São Paulo. Foi com Ga-
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briel de Lara que governo e justiça formaram o binôlnio responsável pelas
condições estáveis de um desenvolvimento seguro. No final dos anos 40 do
século XVII, enquanto Gabriel de Lara é a principal autoridade pamanguara.
pioneiros saídos do Litorallniciava a ocupação dos campos de Curittba.
Em 1656, o bandeirante foi nomeado pelo Marquês de Cascais Capitão-Mor, Ouvidor tY Alcaide-Mor da recém-criada Capitania de Paranaguá,
independente das demais. Lara é empossado pela Câmara Municipal local
em 15 de maio de 1660.
Com a instalação da Câmara, sob a presidência de um juiz, três vereadores, um procurador e um escrivão, a ordem passou a ser respeitada no
núcleo. Como primeira e fundamental conseqüência, os aventureiros - que
eram muitos e de várias nacionalidades - passaram a respeitá-la. Mas Ga. briel de Lara controlou o desenvolvimento e a organização da Vila Quando
foi levantado o pelourinho local, apenas quinze nomes constavam do Termo
de Ajuntamento. Noventa e cinco habitantes elegeram os primeiros administradores da Vila Como governador da Capitania de Paranaguá, Gabriel de
Lara visita o sítio de Curitiba em 1668. Encontra um modesto povoado habitado pelo gentio e alguns indígenas, alguns ali instalados desde cerca de
1661. E em meados de 1666, são provavelmente os parnanguaras que originam os povoados de Sahy ou Guaratuba.
· Gabriel de Lara morreu na Vila Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá em 25 de dezembro de 1682. Como Capitão-Morda Capitania de Paranaguá, concedeu sesmarias no Litoral e no Planalto, e também autorizou o
levantamento do pelourinho de Curinba, em 1668.
---

-

-

-

---

b - Os caminhos da conquista
Só no século XVII, depois de muitas tentativas frustradas, cruzar as até
então intransponíveis escarpas da Serra do Mar tomou-se uma realidade. Só
uns poucos, na primeira metade daquele século, alcançaram os campos de
Curitiba ·e ali se instalaram, fundando um pequeno povoamento. Relatam
historiadores que, em 1743, dois moradores pamanguaras se propuseram a
construir um caminho seguro entre Paranaguá e Curitiba. Teria oito braças
de largura, prestando-se ao trânsito de cavalos para o transporte de cargas,
até então realizado ãs costas de indígenas escravizados. O empreendimento
não vingou, em virtude da oposição dos que exploravam o transporte feito
pelos silvícolas, em comboios.
O velho caminho da Itupava era, então, o principal elo entre o Litoral e
o Planalto. Sem infra-estrutura, precariamente permitia trânsito regular de
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pessoas e animais, difictútado nos meses de chuvas fortes. Embora conhecido desde os tempos da presença de Gabriel de Lara nos campos curitibanos,
as primeiras notícias sobre a Estrada da Graciosa -. na verdade não mais
que um simples caminho - são de 1721, quando o ouvidor Pardinho recomenda sua abertura.
Só em 1770, Affonso Botelho ordena a reabertura da trilha, obra interrompida 12 anos após em virtude do embargo imposto pelo contratador das
canoas do Cubatão, o que perdurou até 1807, quando Curitiba e Antonina
obtém a reabertura do capitão-general Antonio José de Franca e Horta.· O
impasse ressurge com a retirada do governador, iniciando-se a disputa entre
Antonina, Paranaguá e Marretes. Cada cidade quer ser o centro das atividades comerciais no Litoral. Foi com a emancipação política da Provincia, em
1853, que a Estrada da Graciosa éreiniciada por ordem do presidente Zacarias de Góes e Vasconcellos, e entregue em 1873 pelo engenheiro militar.
Monteiro Tourinho. Transformou-se em via carroçável, própria para veículos motorizados, em 1913, no governo de Carlos Cavalcanti.
Desde o séctúo XVII, como atestam documentos diversos, inúmeras
expedições percorreram trilhas e caminhos do território paranaense. Mas é o
botânico francês Auguste Saint Hilaire que descreve em seu livro "Viagem à
Provincia de São Paulo e Santa Catarina", publicado em 1851, que nos relata, com detalhes, sua visita de quatro meses ao Paraná, em 1820. Além de
percorrer o caminho das tropas, com passagens em Castro e Ponta Grossa, o
périplo de cerca de 700 km inclui o trecho Curitiba-Paranaguá. Saint Hilaire
desce a Serra do Mar e, a partir de Paranaguá e Guaratuba, dirige-se à costa
catarinense. Descreve, em minúcias, a flora local, com ênfase para a Araucaria brasiliensis, o nosso pinheiro nativo. Revela o respeito dos colonos
pela árvore, só abatida em caso de necessidade. Saint Hilaire descreve não
só a natureza, mas fala dps hábitos poptúares, dos costumes, do vocabtúãrio
indígena e das nuances da fala regional. Observa a ausência de negros no·
Paraná, o que se confirma com a visita do também francês e artista Jean
Baptiste ~bret, que ilustra sua passagem pela região em 1827.

A CAPITANIA DE PARANAGUÁ
Em momento algum, desde os primórdios coloniais, São PaUlo mostrou qualquer interesse na separação da Comarca. Voltemos no tem"po para
uma melhor compreensão dos fatos históricos. Em 1640, Gabriel de Lara
chegou ao povoado, e seis anos após levantou o Pelourinho, que representa-
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va a justiça real, por ordem do governad()r do Rio de Janeiro. Em 29 de julho de 1648, D. João IV, de Portugal, deu o Foral, elevando a aldeia a Vila.
E em 5 de fevereiro de 1842, pela lei número 5, Paranaguá se transformou.
em cidade. Se o desinteresse paulista era flagrante, em 1850 foram colhidos
os primeiros fiutos de uma luta iniciada no longínquo 1660, quando o governo do Rio de Janeiro criou a Capitania de Paranaguá, com os territórios
que antes formavam a Capitania de Sant' Anna. A autonomia durou até
1711, quando a região se transformou na Quinta Comarca da Provmcia de
São Paulo. O povo~ descontente, considerou a decisão um retrocesso, iniciando a luta em busca de um governo autônomo. A população local, ao ense-jo da visita do ouvidor Rafael Pires Pardinho, em 1727, manifestaram com
veemência seu desagrado.
Em 1808, desembarca no Rio de Janeiro o principe-regente D. João. A
situação melhora. Paranaguá e região sofrem diversos beneficios. Mas a luta
prossegue, tendo à frente nomes como Paula Gomes, o Tropeiro; Bento Vi~
anna; Honório Hermeto Carneiro de Leão, o Marquês do Paraná, além de
João da Silva Machado, depois Barão de Antonina. Todos participam do
movimento revolucionário liberal, que em 1835 desemboca na Revolução
Farroupilha. Apesar dos esforços, dez anos são perdidos.
Só em 1850, quando da criação da Provmcia do Amazonas, renovamse as esperanças da Comarca, desde 1821 chamada de Comarca de Curittba
e de Paranaguá. Carneiro de Leão e Cruz Machado lideram a campanha que
resulta na aprovação da autonomia paranaense, conforme a lei número 704,
de 29 de agosto de 1853, sancionada pelo imperador D. Pedro II. A Provmcia do Paraná nasce oficialmente em 19 de dezembro de 1853, mas para decepção do povo parnanguara, a capital escolhida é Curitiba, e não Paranaguá. Em 1854, lideranças parnanguaras mostram a importância e o papel de
sua cidade na primeira reunião da Assembléia Provmcial, na presença do
primeiro presidente da Provmcia, o conselheiro Zacarias de Góes e V asconcellos. Este, porém, confirma CuritJ.ba como capital, alegando tratar-se de
cidade .eStrategicamente localizada,. populosa e meio-terno dos. principais
núcleos urbanos representados por Paranaguá, Castro e Guarapnava.

DETALHES DA EMANCIPAÇÃO
Em 6 de julho de 1811, a Câmara Municipal de Paranaguá tomou a
iniciativa de representar junto ao .principe-regente, solicitando a emancipação da Coinaréa e a criação de nova capitania, em virtude da grande distân- ·
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cia de São Paulo. Baseava sua petição no estado de indigência e miséria emque vivia a Comarcà, por total ausência de governo, que lhe animasse a
agricultura, o comércio, os rendimentos reais e a adoção de rápidas soluções
administrativas. Argumentava a Câmara que, para o progresso da população,
da agricultura e do comércio, seria necessário um governo desligado de São
Paulo, separando-se, em conseqüência, a Comarca. Propunham os vereadores que Pedro Joaquim de Castro Corrêa e Sá fosse indicado governador da
nova Provmcia.
Novamente, quando do juramento das bases da Constituição de Portugal, em 1821, fizeram os pamanguaras ver sua vontade de emancipação político-administrativa. Prepararam a conjura separatista. Durante a cerimônia
do juramento proclamariam, perante o juiz-de-fora, o desejo de instalarem
um governo independente de São Paulo. Em 15 de julho de 1821, feito o
juramento e as saudações de praxe, com vivas ao rei e à religião, Floriane
Bento Vianna apresentou oralmente o seu requerimento:

"Ilustríssimos senhores. temos concluído o nosso Juramento de Fidelidade, e agora queremos que se nomeie
governador provisório que nos
governe, em separado de São Paulo. "

um

O gesto de Bento Vianna, mesmo aplaudido, não vingou. De imediato e
conclusivamente, o juiz-de-fora Antônio de Azevedo Carvalho despacha o
requerimento apresentado:

"Ainda não é tempo. Com vagar, e na época certa se há de apresentar
a Sua Majestade. "
Somente Floriano Bento Vianna retruca o despacho, permanecendo
calados os demais presentes. Todos queriam a separação, mas se acomodam
ante o despacho do juiz. Vianna diz, porém, que

"o remédio se aplica ao mal quando este aparece e, portanto, não há
ocasião miilhor, nem mais oportuna".
O brado foi oportuno. A partir dai, a Comarca ganha importância.
Destaca-se pelos melhoramentos, com reflexos no comércio de gado e o expressivo início de exportação da erva-mate pelo porto de Paranaguá. Mas as
aspirações só se concretizaram em 19 de dezembro de 1853, com a chegada
do conselheiro Zacarias de Góes e Yasconcellos, enviado como primeiro
presidente do Par~ que escolhe Curitiba como capital oficial, decepcionando a população parnanguara.
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PARTE3
OS JESUÍTAS. A IGREJA DE SÃO BENEDITO.
A IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
E A IRMANDADE DA ORDEM TERCEIRA
a - Os Jesuítas em Paranaguá
Somente no fuÍa1 do século XVII, quando a Vila de Nossa Senhora do
Rosário de Paranaguá já despontava como importante pólo litorâneo, a
questão religiosa ganhou relevo entre seus moradores. Em 1682, conforme
petição da Câmara Municipal da Vila de Paranaguá, solicitarani seus habitantes ao Superior Geral da Companhia de Jesus a vinda de padres jesuítas,
aptos à educação dós filhos e à realização das chamadas Missões Anuais.
Nessa época, os jesuítas já exercem importante papel de educadores na região de Guairá, no outro extremo do Estado. Nova petição é enviada em ·
1685. Cinco anos após, a Câmara Municipal se dirige ao provincial da
Companhia de Jesus, solicitando seis padres. Promete construir uma casa
para eles, dando-lhes ainda dinheiro para aquisição de escravos e terras para
que realize1ã silas atividades agrícolas. Em troca, os religiosos garantem o
ensino de Latim e de Religião aos alunos do curso primário. Os primeiros
jesuítas desembarcam em 1697, quando recebem seis escrituras de doação.
Em agosto de 1704,. a Câmara registra a decisão do Provincial em fixar residência de padres da Companhia de Jesus em Paranaguá. Em nome do
povo, e para efeito da fundação de um convento, foram doados à instituição,
por Antonio Morato, os bens e alfaias da capela de Nossa Senhora das Mercês, além de gado nos campos de Curitiba, metade da Ilha da Cootinga e
terras no Varadouro.
Em 2 de maio de 1707, a Câmara Municipal doa sete mil cruzados para
a construção da igreja, de dois currais, além de 400 cabeças de gado e terras
para plantações e pastoreio. Em 14 de maio do ano seguinte, os padres Antônio da_Cruz e Thomaz de Aquino chegam à vila e fundam a Casa dos Jesuítas. Começa a construção do colégio - na verdade não mais que uma
modesta casa escolar-, reservado ao ensino fundamental de Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Geografia, História e Ciências. Mas o ouvidor João Saraiva, de São Pàulo, embarga a obra em 3 de fevereiro de 1709,
alegando a falta de autorização e licença real. A pequena casa se transforma
em colégio em 1O de dezembro de 1752, transferindo-se para as novas instalações em 1754. O impasse perdura até 19 de março de 1755, quando o
Colégio dos Jesuítas é inaugurado. Nesse período, materiais de construção
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foram pacientemente armaZenados, à espera do final desse unpasse burocrático. Novas obras se estenderam até 1759. Com a expulsão dos padres jesuítas do Brasil, por decisão do Marquês de Pombal, ministro do rei português
D. José I, o colégio foi abandonado, com obras ainda incompletas. Hoje, o
colégio, que precisou de cerca de cem anos para ser construído, é uma lenda. Sequer se sabe se, efetivamente, funcionou regularmente.
·
Os muitos impasses
Construir e fundar o Colégio dos Jesuítas de Paranaguá exigiu esforços
hercúleas da comunidade e dos religiosos, um problema que se estendeu por
décadas, como apontam documentos oficiais.
Em sessão de 8 de outubro de 1710, por se haver terminado o tempo
consignado em anterior escritura, os Oficiais da Câmara de Paranaguá firmaram nova escritura de obrigação com os padres jesuítas, decidindo, em nome
do povo, dar o restante dos sete mil cruzados, prometidos pelos seus antecessores em Escrituras mais antigas, doações em dinheiro, materiais de
construção, plano de construção do Colégio e detalhes técnicos da construção.
Em 1720, novos embaraços. Pelo provimento número 60, o ouvidor
Rafael Pires Pardinho não reconheceu como legítimas as doações de metade
da Ilha da Cootinga e das terras do Varadouro, sustando as obras do colégio. Em 17 de março de 1722, nova petição da Câmara exigia o prosseguimento das obras. Em outubro de 1722, em oficio à Sua Majestade, propõe a
Câmara construir o colégio com recursos próprios. Em 1726, o Primeiro
Ouvidor Geral e Corregedor da Ouvidoria de Paranaguá, Antonio Álvares
Lanhas Peixoto, pelo provimento número 5, reformou as decisões do ouvidor Pardinho, reconhecendo as doações feitas à Companhia de Jesus.
Em 1731 são restaurados os provimentos anuladores do ouvidor Pardinho, mas a Câmara pede licença para que os padres possam construir uma
"Casa Colegial" na Vila, pois que, os mesmos já dispunham património suficiente. Em 26 de março de 1736. o ouvidor geral, Manuel dos Santos Lobato, dirige-se ao Rei de Portugal, relatando a falta de professores, por não
haver ali convento de religiosos .. Havia padres, mas nada podiam fazer, por
falta de licença real.
O ouvidor informava que as doações em dinheiro, suficientes para a
construção e a sustentação dos padres e seus escravos, seriam obtidas com o
produto de suas fazendas e da pesca, abundante nos mares daquela região.
Parecia-lhe que Sua Majestade deveria conceder a licença e uma ajuda de
custo, se fosse do seu real agrado. Cópia do traslado da escritura da obriga-
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ção da Câmara para com_ os padres jesuítas foi remetida à Metrópole em 8
de outubro de 1710. O auto de testemunho foi feito na Vila, em 23 de março
de 1737, para se conhecerem os bens dos referidos padres.
Erri 18 de junho de 1738, manifestou-se o Conselho Ultramarino, referindo-se à petição de 1733 e às informações do ouvidor geral, de 1737. O
procurador da Fazenda era de parecer que se fizesse justiça, mas o procurador da Coroa acrescentou que, se os jesuítas recebessem a licença pretendida, lhes seria vedada a aquisição de novas terras. Em 19 de setembro de
1738, finalmente, foi autorizada a licença aos padres para fundar e construir
o Colégio dos Jesuítas na Vilade Paranaguá, pelo secretário do Conselho
Ultramarino, Manuel Caetano Lopes de Lavre.
A obra e a expulsão dos jesuítas
Os muitos documentos consultados pelo Autor, relativos à atividade jesuítica em Paranaguá atestam que
....,1.,.

"Na Vereança de 2 de dezembro de 1739 compareceu o padre Antonio da Cruz, solicitando a ajuda dos ofiCiais da Câmara, para que fosse
possível materializar a obra, aprovada. Os presentes se declararam favoráveis, oferecendo a ajuda que viesse a ser necessário em pedras e do
serviço de seus escravos. "
Em 1740, teve início, de fato, a construção do edifício do colégio,
prolongando-se as obras até 1759, quando os padres jesuítas foram expulsos
do Brasil, por decisão do Marquês de Pombal, na época conselheiro do rei
português D. José I. A-construção estava inacabada.
O historiador paranagüense Antônio Vieira dos Santos descreve assim
a construção do colégio:
·

"Majestoso edifício, do lado do mar, com grande aparato. Composto
de dois sobrados no corpo do convento, com uma igreja anexa. Feita de
pedras de cantaria primorosamente lavradas. No frontispício da igreja há _
frisos, cordões, meias-canas e outros louvores, principalmente no nicho,
onde seria colocada a imagem de Santo lgnácio de Loyola, patriarca dos
jesuítas. Duas janelas lhe dão claridade. Seus portais, umbreiras e a própria cimalha do remate do edificio, são de cantaria.
"A data canônica de suafondação é de 10 de dezembro de,1752. A
transferência dos padres para a nova casa, bem como dos serviços religiosos para a nova igreja, aconteceu· em 1754. Porém, a inauguração oficial
do colégio foi realizada em 19 de março de 1755. Pensou-se em invocar a
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igreja à devoção de Santa Bárbara, e o colégio, sob a proteção de Nossa
Senhora do Terço. Contudo, pouco tempo tiveram os jesuítas para desenvolver as atividades do colégio, pois, em 1759, a Ordem da Companhia de
Jesus foi banida do Brasil, e os padres jesuítas, presos e deportados. Em
19 de janeiro de 1760, foi procedida a ação de seqüestro dos seus bens em
Paranaguá. Terminava tristemente um trabalho de muitos anos.
"O desembargador Serafim dos Anjos Pacheco de Andrade veio a Paranaguá para confiscar os be~ e proceder o inventário, principalmente do
colégio, apresentando-se à Câmara na vereança de 4 de junho de 1760,
acompanhado do capitão Antonio Ferreira Matoso, depositário geral do
mesmo confisco. Nessa mesma visita }oram seqiiestradas as fazendas do
Superagüi, Emboguaçu, Rio Cubatão .e Borda do Campo, e demais terras
pertencentes aos jesuítas. Em 1766, dom Luiz Antonio de Souza relata o
abandono dos bens e sugere a sua venda. Novos inventários foram realiza:
dos em 1771 e 1803.E, em 1806, a Real Junta da Fazenda participava li
Câmara de Paranaguá a decisão de serem vendidas em praça pública as
fazendas pertencentes aos jesuítas. _O Colégio dos Jesuítas, abandonado .
por mais de·setentà anos, logo se transformou em utópicas ruínas. " ..

......
A exemplo de tantos outros núcleos povoados e colonizados pelos
portugueses, no Brasil, Paranaguá mostra toda a profunda religiosidade de
seu povo. As tantas centenárias igrejas existentes na cidade mostram a influência que a Igreja exerceu sobre os povoadores e seus descendentes.

......
Igreja de Nossa Senhora do Rosário
A religião sempre exerceu um forte papel sobre a comunidade de Paranaguá. Quando o pequeno vilarejo, 85 anos após a descoberta do Brasil, se
transferiu da Ilha da Cootinga ( da expressão indígena Coo = roça, povoação + tinga =de brancos, ou seja, povoação dos brancos) para o continente, ganhou seu primeiro templo religioso, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, hoje a mais antiga do Paraná. Ainda por volta de 1560, quando o povoado ocupava a ilha, só não transferido antes para terra firme com receio dos
ataques indígenas, construiu-se a capela em louvor a Nossa Senhora das
Mercedes, ou Mercês. A Igreja Nossa Senhora do Rosário data de 1585, e
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não demorou por ser conhecida como Matriz, por ser o principal templo da
região, capaz de abrigar grande número de fiéis. Ao longo dos anos, sofreu
uma série de melhoramentos, dois deles primordiais: o de 1857, que garantiu
o acabamento de forma magnifica, a cargo do comendador Manuel Antonio
Guimarães; e o trabalho dos padres redentoristas, em 1946, que substituíram
os padres josefinos até então presentes.
Dom Bernardo Nolker, então vigário da Paróquia, comandou, com a
cooperação da comunidade, uma das mais notáveis obras, transformando
por completo a igreja, dando a ela o aspecto atual. Com a criação da Diocese de Paranaguá, a Igreja Nossa Senhora do Rosário foi elevada a Catedral.
Além dos padres seculares, que foram párocos da Igreja Nossa Senhora
do Rosário, exerceram as mesmas funções os jesuítas, da Companhia de
Jestis, fundada por Ignácio de Loyola, chegados a Paranaguá em 1699; os
franciscanos, da Congreg!lção de São Francisco Xavier, em 1732; os car-.
melitas, da Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em 1753; os josefinos, da Congregação de São José, em 1914; e os redentoristas, da Congre- ·
gação do Santíssimo Redentor, fundada por Afonso Maria de Ligório, em
l945.
Durante os quatro séculos de existência, a Igreja Nossa Senhora do
Rosário foi palco de memoráveis eventos, alguns pouco conhecidos. Em
1665, lá se celebraram as exéquias do rei Dom João IV, de Portugal, e da
rainha, Dona Maria I, de Portugal, em 1816.Lá se celebraram os solenes Te
Deum pela ascensão ao trono de Dom João V; pelo nascimento de Dom
João VL(que em 1808 desembarcaria no Brasil); e pelo nascimento e casamento dos principes e princ~sas bragantínos pertencentes ã Casa Imperial do
Brasil. Em 1822, o clero, a nobreza e o povo de Paranaguá escolheram a
igreja como local para realização do ato de aclamação de Dom Pedro I
como primeiro imperador do país. Nela, ao longo desse longo período, foram celebrados atos litúrgicos por todos os relevantes eventos registrados no
Império. e na República. Ainda no século passado, as autoridades civis a utilizaram para a realização das eleições municipais, as chamadas "eleições
paroquiais", instalando-se a urna para os votantes, que escolhiam seus candidatos com a merecida ordem e respeito.

Igreja de São Benedito
Por volta de 1677, Manoel de Lemos Conde, com a ajuda de fiéis, ergueu a Ermida de Nossa Senhora das Mercês, na ilha da Cootínga. Em
1699, o filho de Conde, Antonio Morato, obteve autorização do Bispado do
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Rio de Janeiro para demolir a chamada Ennida da Cootinga e, com o mesmo
material, reconstruí-la na antiga Garnboa, a hoje Rua Conselheiro Sinimbu,
onde atualmente se encontra a Igreja de São Benedito. A reconstrução da
capela, na Garnboa, se deu entre 1700 e 1701, dando lugar ao atual templo
com a demolição das ruínas, em 1783.
Em 22 de outubro de 1733, a câmara Municipal representou a sua Majestade, o rei de Portugal, solicitando resposta a representação anterior, feita
por intermédio do Conselho illtramarino, em 23 de agosto de 1732. Foi obtida a necessária autorização real para que a Câmara se tornasse protetora
da Irmandade de Nossa Senhora das Mercês, que se achava em ruínas,
"podendo dispor de algum rendimento do Conselho da Vila".
Nessa ocasião, a Irmandade dos Negros Escravos. freqüentava o que
restava da Capela da Gamboa. Como era preciso levantar a nova igreja, os
negros se transferiram para o Bom Jesus dos Perdões, onde praticavam suas
devoções, até o término da obra. Em 29 de dezembro de 1783, a Irmandade
de São Benedito assinou ajuste, com o mestre-pedreiro Mathias Gomes da
Silva, para a construção, respectivamente, da igreja,. da sacristia e do campanário, pela quantia de 400 mil réis. O pagamento foi ajustado em três
partes. A primeira parcela seria paga na assinatura; a segunda, no meio da
obra;. a última, no término dos trabalhos. A Irmandade colaborou, foril.ecen- ·
do pedra, cal e o material retirado da igreja demolida. Assinaram-o Térmo
de Ajuste o juiz Ricardo Carneiro dos Santos; otes9.!1I'eico Joaquim· de Araújo; Mathias Xavier Balieiro, além do mestre-de-obras e pedreiro Mathias
Gomes da Silva. A igreja foi concluída em 1793, passando a ser posse definitiva da Irmandade de São Benedito.
Foi então que surgiu um impasse até hoje não solucionado. A Cúria de
Curitiba procurou incorporar a igreja ao seu patrimônio, não logrando êxito.
Luta idêntica, também sem resultados, foi realizada pela Cúria de Paranaguá. A batalha da anexação prosseguiu, apesar da posterior criação do Bispado de Paranaguá. A Irmandade de São Benedito apoia-se no princípio de
que a igreja resulta de iniciativa privada, com administração própria. Mais
recentemente o imóvel foi inteiramente restaurado pelo Patrimônio Histórico
e Artístico do Estado e da União, e hoje é importante pólo turístico.
-

Igreja da Ordem Terceira
de São Francisco das Chagas
Dezoito anos da expulsão dos padfes jesuítas, por decisão do Marquês
de Pombal, os religiosos desempenhavam um importarite papel na vida de
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Páranaguá. A Vila, em 1741, ganhava a Igreja de São Francisco das Chagas
da Ordem. Terceira. O relato é do professor e historiador Manuel Viana.
"A Igreja da Ordem Terceira de São Franciscodas Chagas foi edificada em 1741. Tinha ela o seu pátio na frente e à esquerda. No lado direito estava o cemitério da Irmandade, no qual seus membros eram sepultados. O pátio dafrinte ia até as ribanceiras do Rio Taguaré (Itiberê). A pequena torre foi constr:uída em 1841 e inaugurada em 1842,juntamente com
o sino. Em 1842, os cidadãos João da Cunha Mendes Guimarães e Antônio
Luís do Nascimento requereram os terrenos de Marinha fronteiriços à
Igreja da Ordem. A Câmara Municipal se opôs, alegando que tal terreno,
para a construção de prédios, tiraria a beleza da igreja e do pátio. A própria Irmandade da Ordem Terceira procurou defender os seus direitos de
posse. Em consei[üência, foi concedido apenas o aforamento do terreno,
que ficava na Rua da Praia, considerado "terreno de marinha".
"Na parte alta, em pleno barranco, a Irmandade mandou construir
um paredão, marcando, dessafonna, o terreno do pátio. Mais tarde, por
força da lei, no alinhamento da atual Rua XV de Novembro, esse discutido
pátio desapareceu, para dar continuidade à Rua XV. levantando-se, na divisão da rua, um muro com gradil de ferro.
"Ficou apenas o pátio, à esquerda, até hoje conservado. Tinha ele
uma escada de quatro degraus, que ficava para a Rua Prisciliano Corrêa,
e não como atualmente está, por onde entravam os escravos com as
"cadeirinhas", que traziam as senhqrg} da alta sociedade. O templo, em
estilo colonial brasileiro, é simples. No passado foi freqüentado pela fina
flor da sociedade parananguara, e era privativo dos irmãos da Irmandade.
Com o passar dos anos, os que dirigiam a Irmandade foram desaparecendo e, com a Proclamação da República, em 1889, a Confraria terminou.
"Daí em diante, a Igréja da Ordem, que viviá em ]Unção da riqueza.
de seus membros, entrou em abandono, e apenas ao ensejo da Páscoa se
realizava a procissão do Senhor dos Passos, que se destinava a encontrar
a procissão de Nossa Senhora das Dores, no largo da Rua XV. Era a célebre Procissão do Encontro.
"Os palres Josifinos a usavam em ouJubro, para o tríduo em louvor a São Francisco das Chaf§:zs. com missa solene, procissão e Te-Dezun. Os palres Redentoristas a
reativaram, reali7mtb cerimônias que lotavam a igreja Em 1950, elafoi uma das sedes
das MISSiJes que se realizaram na cidade. Nessa época, vândalos a invadiram e a incendiaram, sendo ela novamente alx:Drlalada. Atualmente, restaurada pelo Património Histórico, vem sendo usada comolvfuseu de Artes Plásticos. "
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CAPÍTULOll
A EDUCAÇÃO EM PARANAGUÁ
Parte 1
- A Evolução e o Desenvolvimento do Ellsino
Parte2.
- A Proliferação das Escolas e seus Métodos de Ensino
CAPÍTULO II
A EDUCAÇÃO EM Pf\RANAGUÁ
Educador durante longos anos de sua vida, o Autor teve o cuidado de
traçar um completo panorama da educação em Pã'iahaguá, desde o tempo
dos primeiros povoadores até os dias atuais. Religiosas, particulares ou
públicas, as escolas se sucederam uma a uma, cada uma trazendo novos ensinamentos e experiências à comunidade.

PARTE 1
A EVOLUCÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
a- Dos colonizadores pioneiros a 1819
Se aos jesuítas coube a formação espiritual dos habitantes de Paranaguá, o. colégio por eles edificado, e jamais concluído, mostra a importância
que a Igreja dava ao ensino. Mas a preocupação com a educação de toda
uma comunidade, na região, remonta a períodos anteriores, como o Autor
atesta ao longo .das pesquísas feitas sobre o tema. Vem do tempo dos colonizadores pioneiros esse cuídado, apesar dos poucos esforços da Coroa
portuguesa em suas colônias. Portugal tinha como objetivo dificultar a divulgação da cultura entre os colonizadores, mas os povoadores de Paranaguá eram, em sua maioria, pessoas dotadas de certa educação intelectual,
moral e religiosa. Pertenciam a fann1ias vicentinas, que aqui apoqaram em
missões de caráter militar, para defender portos e sertões. As costas eram
ameaçadas por franceses e holandeses; o interior, pelos castelhanos. Gabriel
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de Lara, o Capitão-Povoador, veio em companhia das principais famílias de
São Paulo, trazendo o máximo para o desenvolvimento da vida em áreas
despovoadas, habitados apenas pelos silvicolas, entre eles os Carijós. Sabendo ler e escrever, os povoadores transmitiam essa escolaridade aos demais habitantes, por volta de 1649, mesmo não existindo registros oficiais
da existência de escolas régias, para o ensinamento primário.
Os padres da Companhia de Jesus, do Colégio de Santos, costumavam
enviar missões volantes de.instrução e de pregação evangélica, educando em
Paranaguá e regiões adjacentes. A partir de 1690, quando se iniciaram as
negociações para a construção do Colégio dos Jesuítas de Paranaguá, podese afirmar que começou, de forma regular, a ser divulgado o ensino primário. Provisoriamente os religiosos se instalaram na Capela da Nossa Senhora
das Mercês, na Rua da Gamboa, fimcionando de 1708 até ·setembro de
1741, quando inauguraram o Colégio da Ribanceira. Para lá transferirani
seus pertences e as imagens. O colégio foi mantido até 1759, quando se deu
a expulsão dos jesuítas de todas as terras dominadas por Portugal, inclusive
as do Brasil. Com o· encerramento·das atividades do educandário em caráter
definitivo, tomou-se precária a situação do ensino em Paranaguá. Após
1759, até 1783, não há indícios de ensino primário. Apenas o registro de que
a Câmara, em vereança de 26 dé jUlho de 1783, representou à rainha -de
Portugal, D. Maria I, a situação lastimável doensino local. Só José Bemar- ·
do da Silva, de forma precária, ensinava as primeiras letras, em 1788.
Mas a reposta da Corte não tardou. Em 26 de abril do mesmo ano, a
rainha nomeia Francisco Ignácio do ·Aiífàfa! Gurgel como professor, com o
ordenado de 120$000 (120 mil réis) anuais. Gurgel lecionou até 1807. De 4
de fevereiro de 1808 á 1815, a tarefa cabe ao padre Antônio da Silva Neves,
nomeado pela rainha. O ensino fica abandonado até 8 de setembro de 1819,
quando assume o professor nomeado Bernardino Alves dos Reis.

b - O ensino de 1826 a 1856
A educação de Paranaguá ganha novo impulso em 11 de fevereiro de
1826, quando comparece à Câmara, Hildebrando Gregório da Cunha Gamito, solicitando exame de habilitação como professor de Primeiras Letras.
Examinado por uma banca designada e aprovado, em 27 de maio do mesmo
ano apresenta à Câmara seu título de nomeação, assinado pelo presidente da
Província. O ordenado é de 120 mil réis. Ao todo, 31 alunos freqüentam as
aulas, mas em 1835, segundo os registros, eram 56.
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Em 15 de outubro de 1835, o prefeito Manoel Antônio Pereira, com
informações da Câmara, propõe ao governo a nomeação da professora Joaquina Maria de Mello, para ensinar em uma Escola de Meninas. Em 1841, o
presidente da Província instala uma escola primária em uma das salas do
extinto Colégio dos Jesuítas. Pela lei número 13, de fevereiro de 1844, foi
criada a segunda cadeira de Primeiras Letras, para o sexo masculino. As
aulas são ministradas pelo padre Albino José da Cruz. A escola se inaugura
em IOde junho de 1845, com cerca de 60 alunos matriculados. Em 6 de setembro de 1768, o padre Ignacio Pinto da Conceição foi nomeado professor
régio de Gramática Latina. A mesma cadeira é ocupada, de 1782 a 1788,
por José BeJ;Ilarçio da Silva, sucedendo-se diversos professores dessa cadeira até 1823.
·
Registro~ ;:ipontani que em 1816, o professor Luís Vicente Freire da
Fonseca mantinha uma escola escolar, com bons resultados. Em 6 de marçq
de 1843, a lei número 12 acrescenta ao ensino a cadeira de Francês. Em
1849, ma~e Jessica James e sua filha, ambas professoras, funda, na Rua
Boa Vista, o Colégio Para Meninas, em regime de internato e externato. A
taxa para as internas era de 20$000; para as externas, 4$000. Pensionistas
pagavam apenas 8 mi1 réis mensais. Na escola ensinava-se Doutrina Cristã,
Leitura, Caligrafia, Aritmética, Língua Portuguesa, Francês, Inglês, Geografia, História, Música, Pian?, Dança, Desenho e Bordado.

PARTE2
A PROLIFERACÃO DAS ESCOLAS ·
E SEUS MÉTODOS DE ENSINO
Colégio Paranagüens~
Em 2 de abril de 1856, o jornal "O Dezenove de Dezembro", de Curitiba, publicava que a professora Zoé F. Taulois e suas filhas, Gabrielle Jeanne e V. Cadeac, instalaram em Pai:anaguá o Colégio Paranagüense. Eram os
imigrantes franceses dando sua contribuiÇão cultural ao Paraná Como o ensino da lingua francesa era habitu'll na rede pública e privada de então, poucos franceses se dedicaram ao magistério no Estado. Mais tarde, ordens religiosas vindas da França se instalaram no Paraná, o que deu à penetração
francesa maior importância no campo educacional. O vasto programa de
ensino proposto iria revolucionar pela sua importância e extensão o ensino
local, "destinado somente a donzelas", como informava a notícia da época.
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O dia-a-dia dessa escola merece registro especial, em virtude da proposta
renovadora de ensino - ao menos para aquela época.
O colégio começa a funcionar no dia 1° de abril de 1856. O anúncio
publicado no jornal, na verdade um extenso texto próximo de uma reportagem, dizia, literalmente:
"Não existindo ainda na Província do Paraná um estabelecimento que
proporcione aos pais defaml7ia os meiàs de darem às suas filhas uma educação que esteja ao par de seus desejos, ·e· dos deveres que elas serão chamadas a preencher como mães ·de faml7ia, madame Taulois e suas filhas,
madame Gabriel/e Jeanne e madame V. Cadeac, se propõem a remover
essa dificuldade,fimdando na cidade de Paranaguá um colégio de meninas·
que se abrirá no dia 1° de abril deste ano de 1856. As condições são as,
seguintes:
"O ensino -abrangerá: leitura, escrita, gramática nacional, língua
francesa e inglesa, elementos de aritmética, princípios gerais de geografia
universal com desenvolvimento especial concernente à história sagrada, e
história e geografia do Brasil, música, canto, piano, dança, desenho, pintura e prendas domésticas, compreendendo todos os trabalhos de agulha,
tapeçaria, bordados e croché. Para que todas as meninas aprendam facilmente a língua francesa, no colégio se não falará outro idioma. As pensionistas internas pagarão adiantado a mensalidade de 25$000 sem o piano, que são lições particulares e 30$Q.Q_(J querendo que entre o ensino deste
instrumento. As externas pagarão adiantado a mensalidade de 10$000 sem
incluir o estudo do piano, e mais 5$000 incluindo-o.
"As despesas de livros, papéis etc, serão à custa dos pais. As diretoras tiveram a intenção primeiramente de estabelecer o seu colégio na cidade de Curitiba, mas a dificuldade de transportes, de pianos, móveis etc.,
indispensáveis para um estabelecimento dessa importância, a falta de casa
espaçosa; e a carestia dos mantimentos, fizeram-lhes anuir·aos desejos dos
habitantes de Paranaguá que tão bom agasalho lhes prestaram, agradecendo muito aos i/mos. srs. de Curitiba que tiveram a bondade de se ocupar deste negócio, e esperando que, tanto aqui, como em toda a Província,
os pais defamz1ia se dignarão confiar-lhes uma tão importante tarefa..
-

-
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REGULAMENTO DO COLÉGIO
Pensionistlls
Às segundas, quartas e sextas:
Às 6 horas, levantar-se, vestir-se e rezar
Às 7 horas, estudar as lições do dia
Às 8 horas, almoço de gaifo
Às 9 horas, ler, escrever, contar, gramática portuguesa
Às 11 horas, desenhar e pintar
Às 12 horas, segundo almoço ligeiro; dança
À 1 hora, trabalho de agulha, croché
Às 372 horas, jantar.
Repouso ou passeio
Às 6 horas, estudar as lições do dia seguinte
Às 7 horas, cear
Às 8 horas, rezar e deitar-se.

Às terças, quintas e sábados:
Às 6 horas, levantar-se, vestir-se e rezar
Às 7 horas, estudar as lições do dia
Às 8 horas, almoço de gaifo ·
Às 9 horas, ler o francês, escrever, contar
Às 11 horas, geografia e história
Às 12 horas, segundo almoço ligeiro; dança
À 1 hora, trabalho de agulha e bordado
Às 3 72 horas, jantar
-

Repouso ou passeio
Às 6 horas, estudar as lições do dia seguinte
Às 7 horas, cear
Às 8 horas, rezar e deitar-se
O Piano é constantemente lecionado.
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Externas
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"Estas seguirão a mesmo regulamento, unicamentevirão para o colégio às 9 horas e sairão às 3 e meia.
"Cada matéria ensinada separadamente no colégio se pagará: por
doze lições, 6$000, sendo só ocupada a horÇJ que se convencionar. As pessoas que desejarem tomar lições particulares em suas casas pagarão
1$500 por hora. ,
"As meninas que dormirem no colégio devem trazer: sua roupa e um
vestido preto para ir à missa, roupa de cama, colchão e travesseiro, um
espelho, pente-fino, dito de alisar, escova de dentes, dita de. unhas, banha
para o cabelo, e sabonete. "
A experiência em Paranaguá durou só três meses, como mostram os
registros da época. Noventa dias após abrir~ portas na costa, o educandá-"
rio fimcionava em Curitiba. Madame Taulois estava, na verdade, de malas
prontas para partir. O mesmo "O Dezenove de Dezembro" publica em sua
edição de 30 de junho de 1856 a seguinte nota:

"Madame Taulois desejava retirar-se, porém, tendo recebido peditórios de diferentes pais de faml1ias para ficar no colégio de Curitiba com
sua filha d Gabriela, declara que, no prazo de três meses da abertura do
colégio, que vem a ser até fins de setembro, possam reunir-se, pelo menos,
· as vinte meninas prometidas. Neste caso se julgará muitofeliz por poder
provar os ilmos. srs. que merece a confiGf!ça que se dignam mostrar-lhe. "
Não se sabe, em virtude da ausência de registros, se vinte meninas foram, de fato, reunidas, mas o colégio de madame Taulois deixou de dar
qualquer sinal de vida poucos meses após.
·

"'"'"'
Ainda nesse ano, Noel Gurllet, conhecido artista plástico da época que
se dedica a pinturas em óleo, instala o curso secundário em Paranaguá, consolidando assim as três fases fimdamentais do ensino: primário, intermediário e secundário. Em 1856 - portanto, três anos após a emancipação politica do Paraná-, o ensino estava consolidado em Paranaguá. De Noel Gurllet ~poucas referências, mas os educandários que surgem após são ricos
· em histórias que ilustram o avanço educacional de Paranaguá ao longo de
tempo.
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O papel da

lnstrucão-~úblka-

Documentos consultados pelo Autor mostram que a instrução pública,
paralelamente às escolas particulares existentes, ocupa. papel de relevo jã no
final do século passado, em Parana~~- Acerca do asstu1to. a Câmara registra o seguinte, em 25 de dezerilbro·ae 1884:· ·
··

"Em sessão de 25 de dezembro de 1884, presidida pelo Exmo. Conselheiro Manoel Francisco Correia, a convite do ['residente da Câmara, cidadão Arthur Ferreira de Abreu, estando pr?Sf!ntes autoridades, professores e pessoas distintas desta ·cidade, foi feita a. distribuição de prémios aos
alunos das escolas primárias que, submetidos cios exames finais, foram
·aprovados com disffncção. Duas são as escolas públicas para o sexo mas·
culino e três para o feminino.
"São professores públicos: _Julio Theodorico Guimarães, Lyndolpho'
Pires da Rocha Pombo. D. Maria Benedicta Cordeiro, D. Francisca de
Andrade e D. Maria Laynes.
"Há mais uma .escola municipal notuma, confiada ao Professor Normalista, Julio Theodorico Guimarães, que, dedicadO como é ao ensino, não
poupa tempo para atender as três escolas que tomou sob a sua direção,
empenhando todo o seu saber em beneficio de seus alunos. Tem sabido
esse qualificado Professor, captar a estima e a consideração dos habitantes de Paranaguá, lutando contra os preconceitos sobre a sua classe. "
Apesar de todo o empenho com a qualidade de ensino local, o professor Honório Décio da Costa Lobo não andava muito satisfeito com a instrução pública, deixando o seguinte comentãrio a respeito:
"Naquele tempo, o estímulo aos Professores Públicos era um incentivo cheio de vigor, que os convidava parà o cumprimento dos seus deveres.
A consideração que lhes era dispensada, era animação para cumprirem
suas obrigações. A Vigilância dos diretores do ensino, um apoio vigoroso
para a instrução.
"O pagamento mensal de seus vencimentos, uma obrigação para bem
corresponderem. Eram fatos que ·Chamavam a atenção dos professores, a
serem dedicados, qssúluos e caprichosos, no desempenho do cargo que
exerciam com a melhor boa vontade"
"Aquele fervor, aquele interesse, hoje faltam nesta cidade, onde ela
sempre foi o apanágio glorioso que enobrecia Paranaguá, cqmo .uma das
primeiras cidades apontadas como modelo da instrução pública, aproveitada pelos alunos, sob a vigilância assídua .de seus -iir::::or.~s"
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Gvmnásio Paranagüense
Criado entre os anos de 1896 e 1904, seguia o modelo do já tradicional
Gyrnnásio Paranaense, de Curit:J.oa. Funcionava em uma das salas do andar
térreo da Casa da Câmara, cedida pelo coronel João Guilherme Guimarães,
uma das personalidades locais interessadas em melhorar continuamente a
qualidade de ensiiio local. Importante, para Guimarães, era o padrão intelectual dos alunos, todos ansiosos em obter matrículas em escolas de nível superior; tanto no Distrito Federal (na época em que a capital da República era
o Rio de Janeiro), como no exterior.
Abdon Petit Guimarães Carneiro era o diretor do educandário; João
Coelho de Moreira, o vice-diretor, e Júlio Theodorico Guimarães, o secretário. O corpo docente era assim composto: Júlio Guimarães, além de secretário, lecionava Português, Geografia, História e Corografia do Brasil; Geraldo Ribas, Francês e História Universal; Francisco Pio Pedro, Matemática. O
vice-diretor João Coelho Moreira, Física e Química. Ao coronel Lourenço
Pereira de Carvalho cabiam as disciplina& de Escrituração Mercantil e Inglês. Latim era ministrado pelo capitão Honório Décio da Costa Lobo, enquanto o diretor, Abdon Carneiro, lecionava Geografia Geral e Ciências
Naturais.
Ao longo dos anos, novas disciplinas incorporaram o currículo escolar.
O estímulo aos professores era um incentivo, e a consideração a eles dispensada animava-os a não arrefecer, prosseguindo sua luta por um ensino melhor. O pagamento mensal de seus vencimentos correspondia à confiança
neles depositada pelo governo e, em especial, pelas fann1ias que mantinham
seus filhos ali matriculados.

Escola Normal Dr. Caetano Munhoz da Rocha
Foi em 30 de janeiro de 1936 que o governo estadual, por intermédio
do Decreto 1929, durante o governo de Vargas, instituiu o curso ginasial em
Paranaguá na Escola Normal "Dr. Caetano Munhoz da Rocha". Se legalmente a situação estava normal e o ano letivo transcorreu normalmente, inspetores federais designados só chegaram à cidade quando a parte letiva estava prestes a ser concluída, mas sem qualquer validade legal, porque o inspetor federal não reconheceu as provas realizadas. Assim, o curso ginasial
votou a ser instalado no ano seguinte. No Ginásio, o Autor, além de çlirigir a
instituição durante breve período, lecionou de 1945 a 1970 disciplinas correlatas às Ciências Naturais, paralelamente ao exercício de odontólogo ein
consultório próprio.
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Ginásio I Colégio Estadual José Bonifácio
Em 1941, ainda durante o governo de Getúlio Vargas, conforme a Circular número 13, de 12 de dezembro, nasceu o Ginásio "José Bonifácio",
uma homenagem ao patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrade
e Silva, e que funcionava anexo à Escola Normal "Dr. Caetano Munhoz da
Rocha". Em dezembro de 1944 passou a colégio estadual, sempre anexo à
Escola Noimal. No ano seguinte, o Autor começou a lecionar no estabelecimento, uma experiência que durou 25 anos, em substituição ao professor
Dario Nogueira dos Santos.
Foi na década de 70 que o colégio transferiu suas instalações para o
prédio que havia sido construído pelo Ministério da Marinha, na Alameda
Coronel Elísio Péreira Alves, que abrigaria a Escola. de Aperfeiçoamenta
Profissional dos Subalternos da Marinha- o que jamais se concretizou. Em
virtude do convívio com outros mestres o Autor afirma que destacar nomes
seria temerário pela injustiça irreparável que se cometeria, olvidando alguns,
principalniente os já desaparecidos. Não só os professores, mas até os mais
simples funcionários do estabelecimento deixaram seus marcos de grandeza
e não podem ser esquecidos.
Entre seils ex-alunos estão engenheiros, médicos, farmacêuticos, dentistas, químicos industriais, pesquisadores, políticos hábeis, oradores, administradores de empresas, espalhados pela cidade, pelo Estado e pelo Brasil.
Sedimentaram os alicerces de sua cultura nos ensinamentos recebidos ao
longo dos anos que estudaram no Colégio Estadual José Bonifácio.
Ensinar a um jovem, colaborar à sua formação intelectual, cívica e
mental, amalgamando os seus caracteres, burilando as arestas, não é trabalho fácil para um educador. É árduo, desgastante, mesmo para os que pensam ser fortes e capazes de suportar a jornada. As pressões terríveis do magistério exercem sobre a mente do professor cargas insuportáveis. Deixam
seqüelas incuráveis e o afastam da .profissão, do que um dia foi a razão da
vida de 1.liU professor.
Afastado do magistério, reconhece que chegou ao fim da jornada como
educador. Sente as lágrimas fluir dos olhos, mas, no íntimo, o coração aceita
a situação. Tem a inabalável convicção de que cumpriu com o seu dever.
Educar, no entender do Autor, é um sacerdócio, um ministério, que deve ser
valorizado e compreendido, em especial num país como o Brasil, com milhares de crianças fora da rede escolar.
·
Em 1987, quando o complexo Escola Normalléolégio completou o seu
cinqüentenário, o Autor, que o dirigiu dur<gJte·párte de sua vida, o homena-
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geou _com o acr?~tico apoiado na frase "Colégio Estadual jcí5é Bonifácio no
teu C1ncoentenarro, Parabéns.
'

PREITO AOS 50 ANOS DO COLÉGIO

Caudal impetuoso
Orgulhoso de seus discípulos,
Luminária em festa;
Eco que se propaga,
Grito que se ouve ao longe,
Inspirado no conhecimento;
Obra-prima de uma época.
Equipado para a luta,
Sobranceiro e dominante
Tio de condição superio;
Academia de ciência e arte,
Desvelo vigilante,
Uníssono em seus clamores;
Altivo e nobre,
Letivo permanente.
Justo nas decisões,
Onipotente e poderoso,
Sodalício de estudos
É o portal do êxito obtido.
Balança prodente e ponderada,
Organizado metodicamente·
·Ninho onde não se dorme '
'
Interventivo na hora certa.
F_orma de matéria derretida,
Abaco aritmético,
Crista/límpido e puro,
Impulsivo como o joguete,
Orientador habilitado.

Natal glorificado,
Obreiro de talhas.
Teodolito infalível,
Eternamente imutável
Usado sem cessar.
Comandante-em-chefe
Infalível, jamais errando,
·
Nave Condutora,
Céu ilimitado,
Oceano do Saber,
Empreendimento seguro;
Notável louvor,
Têmpera de aço,
Escudo protetor,
Núcleo de concreto armado;
· Abastecedor forte,
Rumo marcado,
Idealista consumado
Olhando à frente.
Pastor de jovens:
Aragem oportuna,
Reflexo do saber,
Arauto de um exército;
Baluarte inexfmgnável,
Enxame de uma colmeia;
Netuno de um sistema,
Sol que não se apaga.
Alceo Tramujas
Outubro de 1987
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CAPITULOill
PARANAGUÁ E A REVOLUÇÃO FEDERALISTA
Parte 1
- A Participação e a: Conscientização Política
de Paranaguá no Raiar da República
Parte2
- A Esquadra dos Revolucionários
e os Desmandos em Paranaguá

CAPÍTULO III
PARANAGUÁ E A REVOLUÇÃO FEDERALISTA
PARTE 1
A PARTICIPACÃO E A CONSCIENTIZACÃO
POLÍTICA DE PARANAGUÁ NO RAIAR DA REPÚBLICA
Ao lado do desenvolvimento cultural, social e econômico, Paranaguá,
no final do século XIX, é palco de importantes e efervescentes momentos
políticos. Em 1893, explode no Rio Grande do Sul a chamada Revolução
Federalista, conduzida pelo presidencialista e caudilho Júlio de Castilhos.
Antagoniza com o fervor parlamentarista republicano de Silveira Martins.
As circunstâncias poderiam admitir soluções de restauração da Monarquia
O próprio Silveira Martins apontava que o acerto principal consistia, para
Monarquia ou República, mas na instauração do Parlamentarisele, não
mo. Nuni primeiro momento, o palco dos debates se restringe, tão e só, ao
Rio Grande do Sul, mas alarga fronteiras e ganha os Estados do Sul.
O Rio Grande do Sul está preparado para deflagrar a revolução entre
federalistas e castilhistas. Não desejando a guerra civil, e com o retomo dos
castilhistas ao poder, os federalistas desarmam suas tropas, renunciam às
suas lideranças, retirando-se para o Uruguai. Mas a vitória dos adeptos de
Júlio de Castilhos viola a palavra empenhada. Ocorrem desmandos e excessos, desencadeando-se a revolução. Silveira Martins é o chefe ideológico do

em
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movimento que, em companhia de lideranças rtrilitares comandadas ·por Joca
Tavares, Gumercindo Saraiva e Vasco Martins, invadem o Estado gaúcho,
em i893, vindos do Uruguai. Estoura a guerra civil entre pica-paus e mai-agatos. Estes, formados pelos castilhistas, assim chamados em virtude das
divisas brancas usadas em seus uniformes, lembrando a ação do pássaro que
picava fimdo e a tudo destruía. Maràgatos eram os federalistas, identificados
por suas fitas vermelhas com o dístico "Viva Liberdade". Os federalistas
vencem as primeiras lutas, mas são detidos por Pinheiro Machado, às margens do arroio Inhatidui. Separa-se o exército revolucionário.
Presidente da República, o marechal Floriano Peixoto, ante a marcha
dos acontecimentos e o avanço dos federalistas; procura deter a caminhada.
Nó Paraná, três regiões tem importante papel no andar da Revolução Federalista: Paranaguá, Tijuca e Lapa. No tocante a Paranaguá, o almirante Custódio de Mello, no Rio de Janeiro, rebela-se contra Floriano Peixoto e co.:.
manda a Armada. Auxilia os federalistas. Articula a reação pelo mar, com a
esquadra. Força a passagem pela Ilha do Mel, onde, conforme informações
recebidas, sabe que a resistência oferecida é mínima. A defesa da cidade
está a cargo do comandante do Distrito Militar, general Pêcego Júnior.
Admitindo que o desembarque se dará em Antonina, concentra as tropas em
Morretes. Mas a esquadra, ao contrário do planejado, entra pela barra de
Paranaguá, onde se esboça um pequeno, mas heróico, ato de defesa.
A propósito desse episódio, o historiador paranaense David Carneiro,
em seu livro "O Paraná na História Militar do Brasil", descreve detalhes da
Revolução Federalista em territórios paranaense e catarinense. Escreve o
mestre, e aqui reproduzimos os trechos al~ivos à luta em terras do Paraná:

a

"Forçado pela coluna do Norte, Gumercindo Saraiva, com todas suas
forças, penetra no Estado de Santa Catarina, conseguindo aí novos_ e mui
preciosos elementos, de maneira que se propôs a invadir o Estado do Paraná, levtm4q seu impulso, se possível, ao Rio de Janeiro, onde pensou que
pudesse faZer que o marechal Floriano abandonasse o poder.
"Em· oUtubro de 1893, em plena luta contra a esquadra, na GUanabara, Floriano deCide mandar elementos ao Paraná, a fim de evitar a invasão.
"Nomeia comandante do 5° Distrito Militar, o general Francisco de
Paula Argolo, que traz consigo oficiais do Exército e da Guarda Nacional,
todos os que quiseram acompanhá-lo. (. ..) Toda essa comitiva vem pelo
litoral,- de Santos a Paranaguá, atravessando o Varadouro. Sai do Rio em 3
de outubro e chega dia 17. "
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A força militar se divide entre os Estados do Paraná e Sánta Catarina.
Tropas militares se estabêlecem em Curitiba, na Lapa em boa parte dos
municípios da região Norte catarinense, em especial São Bento do Sul,
onde, em 1Ode novembro, o general Argolo acampa e se proclama presidente do Estado. No dia 20, na localidade de Rio Negrinho, ocorre o primeiro
combate com as forças opositoras, mas a chegada de um reforço de 132 praças do 18° Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional repele o inimigo. Decide-se pela retirada, pondo-se a coluna de Argolo a caminho da Lapa, mas
encontra, smpresa, destruída a ponte sobre o Rio da Várzea.
O general Argolo envia bilhete ao coronel Hercílio Luz, um dos componentes de sua equipe, com o seguinte teor, segundo David Carneiro:

"Amigo Dr. Hercz1io Luz
Não temos tempo a perder. Sigo desta, iis cinco horas da manhã, com
destino à Lapa. Acabo de receber telegrama de Vicente Machado, dizendo
ter Arthur Oscar chegado ao Tubarão a 17, havendo Salgado oito dias
antes ali chegado, não o esperando para combate e seguindo para Laguna.
"Onde já estará Salgado? NiJo virá pelo litoral para atacar Paranaguá? Já se vê que andamos acertados, voltando por aqui. Mandei hoje ao
Avencal explorar PH'agibe que se retira apressadamente. Trabalhe toda a
noite, afim de não haver demora na nossa passagem. Mande um próprio
conosco encontrar-se e diga como vai de trabalho.{a) Do Argolo."
Mas Paranaguá foi tomada pelos revolucionários. Em 20 de janeiro de
1894, Custódio de Mello está entregue ã própria sorte, em Curitiba. Começa
a dura etapa da repressão. Os legalistas ~magam os federalistas. Os considerados colaboracionistas, como, por exemplo, lldefonso Corrêa, o Barão
do Serro Azul, e !IlaÍ& cinco companheiros, foram sumariamente fuzilados na
altura do quilômetro 65 da ferrovia Curitiba-Paranaguá.
O pajlel do Barão do Serro Azul é mostrado mais à frente, quando da
análise dos muitos ciclos vividos pela mais antiga cidade paranaense. Paranaguá, desde sua fundação, viveu os ciclos do ouro, da madeira, da ervamate (e é aí que lldefonso Corrêa exerce importante papel), do café e, mais
recentemente, da soja. Além de político e empresário, o barão destacou-se
também na área como fundador do Club CuritJ.oano e 'da Associação COmercial do Paraná,·como veremos nos capítulos seguintes.
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PARTE2
A ESQUADRA DOS REVOLUCIONÁRIOS
E OS DESMANDOS EM PARANAGUÁ
Glórias e charme não marcam, propriamente, a história dos participes
da Revolução Federalista em Paranaguá. De 13 de janeiro a 24 de abril de
1894, a cidade vivenciou momentos de incerteza e de desmandos. No início
do ano, chegou ao porto o vaso de guerra "República", acompanhado de
três navios mercantes - "Urano", "Esperança" e "Íris" - , metamorfoseados em embarcações de combate. Dois dias após, iniciaram, da baía, um intenso ataque à cidade, que, segundo os registres existentes, se estendeu das
sete horas da manhã às cinco horas da tarde. Foi no final da tarde de 13 de
janeiro que, enfim, os integrantes da esquadra revolucionária desembarca·ram no Porto Dom Pedro II, para repelir as forças legais. ·
Estas, cansadas e enfraquecidas pelos constantes combates, dirigem-se
à cidade e dela tomam posse, após renhido tiroteio registrado na Rua XV de
Novembro. A cidade é abandonada pelos moradores, que se refugiam em
sítios, matas e municípios próximos, procurando escapar das perseguições.
O drama só acaba em 24 de abril, com a chegada da esquadra legalista. Aos
revolucionários não resta outra saída, nesse dia, senão deixar o porto às
pressas e rumar para o Sul. A pai volta a reinar, mas fica na História local a
tristeza, o sofrimento e o terror de quem, durante três meses e nove dias,
precisou conviver com tantos desmandos. Ao fazer essas pesquisas, compreendo, hoje, porque, quando criança, tantas vezes, em companhia de meu
pai, Joaquim Tramujas, visitei o Sítio do Imbocoim.

,

CAPITULO IV·
A PARANAGUÁ DE DIFERENTES ÉPOCAS
Parte 1
- Do Povoamento Primitivo aos Dias de Hoje
(Um Passeio pelas Mudanças Urbanas)
Parte2
-Um Retrato de Paranaguá em 1900
Parte3
- Paisagens e Lembranças
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CAPÍTULO-IV
A PARANAGUÁ DE DIFERENTES ÉPOCAS
PARTE UM
DO POVOAMENTO PRIMITIVO AOS DIAS DE HOJE
(UM PASSEIO PELAS MUDANCAS URBANAS)
Um caminhar pela Paranaguá nascida no século XVI, tornada Vila no
século seguinte e elevada a cidade no início do século XVIIT, hoje importante pólo econômico do Litoral paranaense, mostra que a cidade está atrelada
às suas raízes, buscando, porém, mostrar seu papel local e regional. Estabelecida em terra
às margens do Rio Itiberê, em 1570 construiu-se a
primeira igreja, sob invocação de Nossa Senhora do Rosário. Em tomo dela,
as construções formaram o primeiro núcleo urbano. Com a chegada do Capitão-Povoador_Gabriel de LmÇcóm a missão de defender o território cobiçado pelos castelhanos, a parte urbana evoluiu consideravelmente, em especial por causa do alto poder econômico dos que chegavam a Paranaguá,
no intuito de se estabelecer.
.
O afluxo de habitantes aumentou. A povoação tomou-se Vila, ganhou
importância. Tomou-se ponto de irradiação de povoamento e de organização
das Bandeiras. O número de casas cresceu, e não tardou para o surgimento
dos primeiros sobrados. As ruas, embora tortuosas, eram traçadas e revestidas com pedras brutas. Em 1711, com a criação da Capitania de Paranaguá,
ocorreu o surto de remodelação urbana; Paranaguá ganhou novo aspecto, em
função de suas construções. De vila passou a cidade.
O progresso trouxe mudanças, em especial com a chegada dos primeiros imigrantes. Os alemães chegaram em 1829. Os italianos, no biênio
187111872, estabelecendO-se junto às fr~das da Serra do Mar, onde deram
origem a yárias colônias, como Alexandra, hoje distrito de Paranaguá. Os
poloneses, chegados em 1896, se estabeleceram na Colônia de Santa Cruz.
Depois chegaram libaneses, sírios, japoneses, todos contribuindo de alguma
forma para Illudar o aspecto urbano da cidade.
A República, proclamada em 1889, mudou radicalmente o aspecto urbano. O tradicional traço arquitetônico colonial deu lugar às fachadas modernas. Os beirais, comuns nas casas da época, cederam espaço às chamadas platibandas. Andemos pelas ruas para, com atenção, verificarmos essas
, mudanças urbanas. Percorram-se as ruas Direita, hoje Rua Marechal Deodo' ,tp; a Rua da Fonte, atual Conselheiro Sinimbu. a. Rua do Fogó, que hoje

firme;
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homenageia o historiador Vieira dos Santos; as praças Fernando Amruv,
Euphrásio Corrêa e Manoel Ricardo; a Rua Doutor Leocádio ~ tantas outras,
que mudaram de aspecto no correr do tempo. Um, quadro que se repete no
Largo da Estação Ferroviária, na Rua General Carneiro, na Rua Quinze de
Novembro e na região do Mercado Municipal.

a -A varíola de 1899
Apesar da constante evolução urbana, as condições sanitárias locais
exigiam atenção redobrada das autoridades. De julho a outubro de 1899, um
surto de varíola aterrorizou a cidade. Originária de Santos, tendo como portador uma pessoà conhecida apenas pelo nome de Gaspar, não demorou em
se propagar Paranaguá afora. O primeiro caso consta do oficio datado de 8
de julho de 1899, redigido pelo médico Jaime Drummond dos Reis, então
inspetor de Saúde dos Portos, endereçado ao prefeito municipal. Este já fora
previamente informado pelo médico municipal, Abdon Petit Guimarães, que
havia visitado o enfermo, encontrando-o em estado de supuração.
Apesar das providências adotadas, a varíola se propagou rapidamente,
em virtude do desleixo e da ignorância dos moradores, que pouco sabia.In
sobre o assunto, facilitando a transmissão. Prefeito e governo estadual imediatamente tomaram medidas profilâticas, tentando controlar os casos, fazendo os contaminados permanecer em quarentena, dentro de suas casas.
Mas os resultados foram quase nulos. As ruas Senador Dantas e Conselheiro
Sinimbu literalmente foram transformadas em hospitais a céu aberto, porque
raras foram as moradias onde a varíola deixou de fazer vítimas. Habitantes
sadios, cercados de pavor, trataram de se transferir, às pressas, para Curitiba, Morretes, Antonina e sítios nas cercanias da cidade. O comércio entrou
em colapso, paralisando as atividades do dia-a-dia urbano.
Dois ~cios foram transformados em unidades de isolamento: um, na
margem esquerda do Rio Itiberê, pouco além do Matadouro Municipal; outro, que servia como Asilo, no Campo Grande. Nas enfermarias, médicos
como AbdÓn Petit Guimarães Carneiro e José Justino de Mello se dedicavam integralmente aos doentes. Incentivaram a campanha de inoculação da
vacina, em conjunto com o então diretor de Higiene do Estado, médico
Randolpho Serzedelo, especialmente enviado a Paranaguá para encontrar
uma fórmula capaz de contornar a epidemia. Nenhuma das pessoas vacinadas foi atacada pela varíola, só debelada após intensos trabalhos de profilaxia e vacinação durante os quatro meses em que a doença se fez presente na
cidade, levando à morte centenas de habitantes.
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PARTE2
UM RETRATO DE PARANAGUÁ EM 1900
Cronistas anotam a paisagem de Paranaguá no último ano do século
XIX, dita "atraente,
fase de desenvolvimento". O relato é minucioso,
conforme anotações da época:
"As suas roas, na direção de Nordeste a Sudoeste, na parte antiga,
são tortuosas, pelo defeito de terem sido aproveitadas pelos primeiros edi. ficadores as elevações do terreno sem o alinhamento e o nivelamento nece,ssários ao aformoseamento de uma cidade. Todas são calçadas, tendo
passeios acimentados, na largura de dois metros, de um lado e do outro
·
lado, com valetas para o escoamento das águas pluviais.
"Na direção de Nordeste para o Sudoeste elas tem nomes: General
Carneiro, José do Patrocínio, Benjamim Constant, Quinze de Novembro,
Visconde de Nácar, Pêcego Júnior, MareChal Deodoro,. Senador Dantas,
Doutor Leocádio, Rodrigo Silva, Independência.
"Na direção de Leste para Oeste, os de São Benedito, Pescadores,
Cemitério, João Alfredo, Rosário, Ypiranga, Silva Lemos, Treze de Maio,
Floriano Peixoto, Paysandu e Cinco de Junho.
. "As roas General Carneiro e Quinze de Novembro eram comerciais,
e as mais transitadas nos dias úteis, e as do Conselheiro Sinimbu e Marechal Deodoro, aos domingos e nos dias santificados, pela concorrência do
povo que se dirigia às alamedas do Campo Grande, gozar da fresca da
tarde e recrear-se em seus passeios até o Asilo (a atual Santa Casa de Misericórdia), Cemitério ou Estradinha (a atual Avenida Coronel Elísio Pereira).Esse lugar era muito povoado até a distância de um quilômetro.
"A cidade tinha de comprimento 1.250 metros, e de largura 540, com
uma população de oito mil habitantes, e o Município a de 30 mil, distribuídos por trinta e dois quarteirões, dos quais só a cidade compreendia sete.
"No seu quadro urbano, contava com 880 casas térreas e 69 sobrados, send_o. muitas das construções modernas e elegantes, e outras reformadas, segundo os padrões estabeleCidos pela Câmdra,.. .,
"Era toda iluminada por 120 lampeões, a keroseríe, das seis da tarde
às cindo da manhã. O sel"Viço era feito por um contratante pago pela Câmara Municipal, como também era da limpeza geral, feita diariamente, no
transporte, em carros, do cisco varrido das roas e do lixo recebido das ca· ·· ·
sas,- em horas determinadas no contrato respectivo.
,
"A capinação e a. limpeza dos campos que margeavam a cidade do
SUdoeste para o Nordeste, até o mar, eram foitas por administração, pro-
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porcionando pela sua -limpeza passeios agradáveis. PreparaVa-se um cúrral para recolher animais vacuns e cavalares, pastando pelos campos dqcidade."
a - Anotações e lembranças
Também de 1900, conforme pesquisas feitas pelo Autor, datam apontamentos diversos, hoje lembranças de uma Parãnaguá ainda colonial, mas
que ainda guarda traços profundos de suas origens. É o registro, entre outros, da entrada da barra; do sistema de abastecimento de água e outros melhoramentos; da implantação da primeira linha de bondes; do sistema de
iluminação pública. Além do anotado pelo professor Honório Décio da
Costa Lobo, apresentando considerações ao então prefeito sobre a· lavoura, a
indústria, a velha Al:fãndega e as estradas.
O que se descreve sobre a entrada da barra de Paranaguá, em pleno fi.nal do século XIX, é ilustrativo aos navegadores que, hoje, se valem do Ca~
na! da Galheta para atracar no cais Dom Pedro II. Dizem as informações da
épocaque
·

"... o porto de Paranaguá pode ser penetrado por dois canais: um ao
Norte, outro ao sul da ilha e banco das Palmas. O Canal Norte está marcado por uma bóia pintada de branco, colocada na ponta extrema do Banco das Palmas ao rumo Nordeste. O Canal Sul é marcado por uma bóia
encarnada, colocada na ponta extrema do mesmo banco, em rumo de sudeste.
"O Canal do Norte é mais estreito, menos procurado e menos conhecido pelos navegantes, tendo ao longo dele as lagoas Itacolomi marcadas
por uma bóia pintada de preto.
"O Canal do Sul, por onde geralmente se faz a navegação, além da
bóia de entrada, tem ao se~ longo, ainda fora da ba"a, uma outra bóia
marcando um navio submergido, e depois da entrada tem duas bóias uma preta e outra branca -, quase em frente à fortaleza, e por entre as
quais se jaz a navegação, que marcam as lajes da Bahia e do Ipanema.·
"O Cima/ do Norte tem na baixa-mar seis metros de profo.ndidade,
fo.ndo que vai gradativamente aumentando até o porto de Dom Pedro II,
até 20 metros de profo.ndidade.
"Este é o porto natural do Estado, formando uma grande bacia, com
bastante prpfo.ndidade, até mesmo junto ao cais ou pontes que foram
construídas pelas companhias Chemins de Fer Brésiliens, São Paulo-Rio
Grande, Paraná Industrial e por negociantes da praça, para que paquetes
e navios à vela atraquem para ca"egar e descarregar.
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"O porto de Paranaguá ainda poderia ser penetrado pela barra·de
lpopetuba, ao Sul, cujo canal tortuoso e irregular toma perigosa a navegação, embora tenha uma profundidade de oito metros, se os bancos de
areia ali existentes, sobre os quais se arremessam com toda a sua fúria em
uma arrebentação estrondoza que faz arrepiar ao mais temerário navegante, não fossem um obstáculo à entrada e saída dos navios.
"Do Porto Dom Pedro II para Paranaguá existem dois canais: o da
Catinga, se bem que um pouco mais longe e mais largo, e o Furado. Como
o nome indica, não passa de uma pequena abertura feita pelas águas, pelo
qual pequenas embarcações navegam, encurtando, assim, a sua viagem.
Ambos esses canais são balizados por meio de balizas de ferro com bandeirolas em sua parte mais superior, e estendidas ao longo d 'eles, de um e
d'outro lado. Algumas substituições e reformas se fazem necessárias, as
quais dependem do zelo e atividade do Capitão dos Portos, que não deve
poupar ocasião para atender ao que convém e é preciso fazer. "
A questão do abastecimento de água municipal, em 1900, é assim colocada, conforme documento da Câmara Municipal:

"Duas são as fontes de alvenaria,· de propriedade da Câmara Muni~
cipal, que abastecem d'água a população da cidade: a primeira é situdda
ao Sul, na parte extrema da l?JJa Pêcego Júnior, entre o Campo -Grande e o
Rio ltiberê; a segunda, em uma baixada junto ao leito da Estrada de Ferro.
"N'aquela, as águas são filtradas pelo planalto do Campo Grande
sobre um raio de 500 a 800 metros, e nesta, dos sulcos sinuosos de terrenos baixos abertos de matas, na parte Oeste da cidade.
"Duiis também sãq as fontes de lavanderias: uma na baixada do
Campo Grande, na parte Sul, próxima do Asilo Infantil, chamada Ponte de
cima; e outra, próxima ao leito da Estrada de Ferro, entre a cidade e a
segunda fonte de alvenaria, chamada de Fonte Nova.
"A Câmara Municipal, ao empenho de trazer para a cidade de Paranaguá uni:-lnelhoramento, cuja falta é muito sentida, contratou um estudo
detalhado sobre o abastecimento d'água à população, trazida por canalização, do Rio Miranda, na Serra da Prata, a 16 quilômetros de distância.
"Esse estudo foi apresentado à Câmara, que o submeteu à apreciação
do Dr. Cândido Ferreira de Abreu, Secretário das Obras Públicas do Estado, para dar o seu parecer, como realmente o deu, aprovando, e sobre_ o_
mesmo fazendo algumas considerações.
"O documento que existe na Repartição Técnica da Câmara, dará
esclarecimentos suficientes aos proponentes para a realização de tão útil,
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quanto necessário, serviço, pelo qual, segundo o volume d'águado mencionado Rio Miranda, será a-cidade abastecida, · na estação seca, por 720
litros por segundo, e na ch_uvosa, por 2.496.
"Também existe -um estudo completo com o respectivo orçamento
para o serviço de esgoto de matérias fecaes e águas pluviais, que facilitará
a execução de tão útj_l,cquanto higiênico serviço, que se faz necessário para
melhorar a salubridade pública, ainda tão prejudicada pelo sistema em
uso.,
Nesse mesmo documento, a iluminação pública e a construção de um
teatro merecem importância, bem como uma menção ao transporte coletivo
locaL Paranaguá, no raiar do século XX, ainda conta com lampiões nas ruas,
e a exemplo de outras cidades, faz projetos para implantar a rede elétrica,
para maior segurança e comodidade da população.

"Existe mais outro (projeto) para iluminação pública por eletricidade,
que depende de estudo._ Também há uma planta e orçamento para a cons~
trução de um Polytheama (teatro para vários gêneros de representações), no
Largo Caxias._ O prefeito está autorisado a contrair um empréstimo de cem
·
contos de réis, para esse fim.
"Há seis anos, mais ou menos, foi estabelecida na cidade a linhà de
"bonds" a vapor da Empresa de Transportes, que empregam-se na condução de cargas para a Estação de Estrada de Ferro, e desta, para as cas~s
comerciais. Estes "bonds" fazem, em um outro dia, trajetos da cidade (JO
Rocio e ao Porto Dom Pedro /L "
·
Uma análise da infra-estrutura
Se à Câmara cabia tomar importantes decisões para oferecer à população o desejado nível de qualidade de vida, aos camaristas cabia também
atender as reivindicações vindas dos moradores; analisando idéias e sugestões enviadas. Questões ligadas à lavoura, à nascente indústria, à Alf'andega
(então distante três quilômetros do porto, em instalações incompatíveis) e ao
sistema .rodoviário, mereceram a atenção do professor Honório Décio da
Costa Lobo. Cada um desses pontos mereceu a consideração seguinte:
"A lavoura segue, no município a rotina antiga, faltando-lhe os instrumentos, próprios para os lavradores, que, seguindo o método mais fácil,
sentem ser o suficiente pará os seus trabalhos ,a enxada, o machado, a
fouce, a pá e o facão ~-a espada. São os instrumentos mais usados na lavoura, nesse manancial de riquezas que dá vida e força a uma Nação, que,
pelos seus habitantes sabe bem, compreendê-la para a sua elevação.
'
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Aqui se destacam as lavouras do café, ctrfoz, mandioca, milho, feijão,
batatas, abóbora, cebola, banana, melancia, cereais, fnitas diversas e legumes, cujo produto auferido destina-se mais ao consumo próprio do que
para a exportação. O algodão, cuja indústria representa grande riqueza,
tem sido esquecido pelos lavradores, que apenas conservam alguns pés
para as necessidades domésticas. "
A indústria merece o seguinte comentário de Costa Lobo:

"Este é outro ramo de riqueza. Apenas existem o curtume de preparação de couros;fábricas de sabão e velas de sebo; de velas de cêra; de fogos de artifício, de pólvora, de cal, de aguardente, do vinho, de tel/JaS, de
tijolos, de louça de barro, de vassouras e de farinha.
'
"Em sessão de 23 de janeiro do corrente ano (1900), a Câmara Municipal, pela Lei número 62, fez concessão gr(ltUita de 33.939 metros quadrados de terreno, no Rocio (Jrande, próximo da cidade, aos Srs. Plaisant
& Ferràz, para o plantio de amoreiras, destinadas à criação do bicho-daseda e, conseqüentemente, sua futura industrialização
"Os Srs Alfredo, Eugênio & Cia., negoCiantes nesta praça, estão fazendo edifícios, no Porto Dom Pedro II, para montagem de uma fábrica de ·
ph6sforos, com concessão da Câmara Municipal, por vinte anos, isentando
de direitos municipais a produção da fábrica."
Pouc<fí5 anos antes da construção do prédio que até os anos 70s abrigou
a Alfândega- transformado em Museu do Homem do Mar após sua desativação - , Honório Lobo, ainda ao longo de suas considerações à Câmara,
em 1900, assim descrevia o velho imóvel, impróprio para tal uso:

"Esta repartição federal de Fazenda funciona em um edifício inadequado, o antigo Colégio dos Jesuítas,. sem arquitetura, irregular e inconveniente, que não está à altura que requer uma repartição dessa ordem.
Vergonhoso é dizer-se para os que aqui chegam que nela funciona a Alfândega de Paranaguá.
"Estando ela distante do fundeadouro de todos os navios· de alto bordo, a três quilómetros, não pode por isso a fiscalização ser profícuo por
uma boa, fácil e regular vigilância, vista como o porto meridional, à margem esquerda do Rio Jtiberê. Quer em largura, quer em profimdidade, não
comporta senão pequenas embarcações do tráfego de porte, devido às
obstruções que, de dia em dia, aumentam pela acumulação dé .areia que as
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correntezas das águas depositam, e onde a fiscalização aduaneira não se
faz necessária, senão para os pequenos vapores de transporte.
"O problema se agravou com o naufrágio, no meio do canal do Rio
ltiberê, em frente à Capitania dos Portos, do vapor 'Adolfo de Barros '. "
As considerações do professor Honório Costa Lobo concluem com a
análise das estradas então existentes na região. Diz ele:.

"A única estrada de rodagem que possue Paranaguá, é a que se dirige para o rumo Sudoeste da cidade, para as colónias italianas, nas proximidades da Serra da Prata. Precisa de reparos e apeifeiçoamentos. De
Paranaguá a Marretes, a estrada só permite viajar-se a cavalo ou a pé. E
com dificuldodes. Para Guaratuba há uma picada, que, passando pela
Colônia Pereira, vai terminar no Cubatão, pela qual transitam viajantes,
quando não o fazem pela Praia da Costa do. Mar, do Pontal ao Caiobá, ·
defronte daquela Vila. "
b - Os núcleos e as colônias
Para que entendamos melhor as considerações feitas por Honório Costa
Lobo em· seu longo descritivo à Câmara Municipal, no início de 1900, convém lembrar que já na época Parariaguá contava com inúmeros núcleos e
colônias habitados, principalmente, por imigrantes chegados ao Paraná ainda
no final do século XIX. A 14 quilômetros da cidade está o núcleo de Visconde de Nácar, então prioritariamente habitado por italianos. Maria Luiza,
mais à frente, é ocupada por italianos e alemães. Também vêm da Itália os
colonizadores das colônias Quintilla, Santa Cruz e Taunay. A primeira, na
parte inferior da Serra da Prata, com acesso ao núcleo de Maria Luiza. Perto
dali está Santa Cruz, enquanto Taunay situa-se à margem esquerda da estra- .
da de fez;o. Resta o núcleo de Cândido de Abreu, à frente de Quintilla, onde
se registram os primeiros assentamentos de imigrantes poloneses da região.
Todos esses núcleos e colônias foram fundados pelo Minístério da Agricultura, na tentativa de assentar contingentes de imigrantes vindos das mais diversas partes da Europa e que constituíram a nova força de trabalho regional.
Como a Itália foi a que mais enviou imigrantes, dois pontos não podem
ser esquecidos como referencial de povoamento: Colônia Alexandra, hoje
distrito de Paranaguá, além do Núcleo Pereira. A fundação desse núcleo
foge às origens convencionais. Resultou do esforço feito por um empreen-
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dimento, Pereira Alves, Bendaszeweki & Cia., cabendo na liquidação da
firma ao sócio e coronel José Antônio Pereira Alves, hoje pertencente aos
seus herdeiros.
c- A economia e a sociedade, em 1900

É rico e abundante o material disporuvel para consulta, no que se refere
à Pai-anagt:iá de 1900. Desde 1894, a cidade dispõe de um sistema de transporte servido por "bonds" a vapor, explorados pela Empresa de Transportes,

"... empregados na conducção de cargas para a Estrada de Ferro e,
desta, para as casas comerciais. Estes "bonds" fazem, em um e outro dia,
trajetos ao povoado do Rocio de Nossa Senhora".
As parcas informações alusivas ao sistema de transporte local revelam ,
apenas que, a partir de 3 de setembro de 1893, ·quando a cidade ganhou esse
beneficio, três tipos de bondes ligavam o Mercado ao Rocio, pela empresa
administrada pelo coronel Eugênio Gonçalves Marques. Os bondes deixaram de operar na cidade em 1938.

Os jardins públicos não são omitidos nas estatísticas da época, bem
como cemitérios, o Mercado, igrejas, clubes, sociedades beneficentes e carnavalescas, a assistência médica, os edifícios federais, municipais e sociais,
além de um rol de profissionais então disponíveis. Dizem as informações,
acerca dos jardins:

"Existem cinco jardins, às expensas da Câmara Municipal, em cu}ÇJ
asseio, ajormoseamento e conservação ·estão empregados dois zeladoreS.
O primeiro, junto ao edificio em que fimciona a Câmara; o segundo, no
páteo em quadro, da Casa Escolar Faria Sobrinho; o terceiro, na Rua XV
de Novembro, chamado "Comendador Cameiro"; o quarto, na mesma
rua, chainà-se "Rd. ·chavantes"; e o quinto, nos páteos da Casa Escolar
Humanitária Paranaertse. "
Acerca dos cemitérios, é essa a anotação registrada pelo Autor:

"Um CemitérioMuntcipal, noqual a Câmara trata de fazer um augmento
condigno ao fim para que é destinado, cercando-o por muro e gradil de .
fe"o, como .se nota na parte existente, ê na frente, um p6rtico elegante e
apropriado.
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"Dois outros cemitérios; nos quqis já não se ·~;tiJ.Y.am mais cadáVeres, sendo um junto à Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, e
outro, situado na Matriz, há pouco tempo aplainado para jardim. "

Localizadas às margens do Rio Itiberê, junto à Rua da Praia, as instalações do então ainda novo Mercado Municipal mer.ecem as seguintes considerações:
"A cidade conta com um Mercado e um Chalet para a venda de peixes, muito fartos, avaliados em Rs 45:000$000 (sic). No Mercado estão 24
quartos para quitanda, quatro para açougue, um para farinha e cereais, e
um mais para depósito de toucinho, queijos, charque etc., quando trazidos
de fora do Município.. No centro do grande páteo interno, uma caixa
d'água, cuja serventia é feita por meio de uma bomba. Na parte externa,
sob o muro do Jardim Doutor Chavantes, um outro quarto, onde está loca·
lizado um sanitário para uso dos locatários. " ·

A vida social sempre exerceu importante papel em Paranaguá. À época, eram três os clubes mais importantes: Republicano Recreativo, Operário
e o Club Literário, fundado por doze jovens amántes da cultura, em 1872.
Depois de vários contratempos e contrariedades, a entidade tomou vulto,
tomando-se uma das primeiras sociedades locais, pela freqüência de seus
sócios e o aparato de sua estabilidade social. Curioso é o registro alusivo às
então quatro sociedades carnavalescas existentes: Bilontras, Belzebuth,
Temíveis e Satanaz. Já as sociedades benefiçentes ganharam a seguinte
consideração, devidamente anotada:
"Temos duas sociedades beneficentes: uma, a Protetora das Faim1tas, que, pelo seu balanço aprésentado em sessão de 17 de janeiro de 1900,
verifica-se ter · sido a sua receita no .ano próximo passado de Rs
39: 782$227e a sua despesa de Rs 31:835$981, sendo de subsídio pagos ,ás
faml7ias dÓs sócios falecidos a de Rs 26:534$600. E a outra, a Caixa Beneficente, que já tem pago ás famz1ias de sócios falecidos á cada uma, Rs
I 00$000, como auxz7io para o enterro do sócio. "

A<Ída social de Paranaguá, entretanto, tem um breve registro anterior
ao da época de 1900. É de 25 de novembro.de.l856 a anotação referente à
Sociedade Terpsichore, criada no ano anterior, também, provavelmente,
pri:pleiro centro cultural aberto às mulheres. Apesar das poucas informações
disponíveis quanto à. existência da agremiação, o discurso proferido pelo
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na:

sócio-fundador, Manuel Euphrásio Corrêa,
data acirrla, i uma das poucas
alusões à agremiaçãp sócio-cultural parnanguara. Durante as comemorações
de mais um aniversário da entidade, diz Manuel Euphràsio Corrêa:

"Senhores! É hoje a primeira vez, que, com o coração repleto de
prazer, venho a minha voz erguer para, entusiasmado, vos anunciar o
faustoso vinte e cinco de novembro, aniversário desta associação; desta
nossa tão predtleta filha, que há bem pouco tempo, com trémulos e vacilantes passos, de uma infante ainda no berço, mal podia sustentar-se nos seus
fracos membros. E se não fosse a coragem, persistência e vontade férrea
de muitos de seus consócios, teríamos hoje de chorar a morte prematura
desta Sociedade Terpsichore, que, agora, radiante, de mil alegrias, nos
·oforece no dia de seus anos!
"É hoje o dia, senhores, pelo prazer que sentimos, que os mais falhos da inteligência tornam-se sábios, os mais circunspectos, graciosos, e '
os mais rudes, eloqüentes.
· ·
"Esta associação foi fundada à custa de muitos esforços por quatro
membros apenas; viu com prazer, no dia de sua instalação, treze que se
inscreveram como sócios, e a maior parte deles conservando-se.
"Tanto trabalharão para o aumento de tão civilizadora instituição,
que hoje contas no s~u seio quarenta e um, que, com ufania, digo, são quase todas pessoas dds mais gradas deste País.
"Não findarei, ilustres consócios meus, sem vos pedir auxl7io e prdteção para esta pobre criancinha, que, apenas contando com um ano, não
poderá trilhar a senda da vida sem o vosso valioso apoio.
"A estas nossas reuniões nunca deixou de concorrer um grande número desse sexo frágil, que faz a alegria dos salões, e a quem faltaríamos
ao nosso mais rigoroso dever se olvidássemos nesta ocasião de júbilo, na
qual bebemos à prosperidade da Sociedade Terpsichore, da diretoria, da
dos fundadores, da de todos os sócios, e à felicidade daqueles que .freqüentarão suas rew1iões. "
..

À assistência médica cabe o registro de que a cidade já conta cor.1

"... um hospital, com o nome de Santa Casa de Misericórdia, cuja
Irmandade sobe a mais de 160 assoCiados; um Asilo Infantil, que acaba de
ser construído por danativos, situado no Campo Grande, ao Sudoeste da
cidade, cuja arquitetura moderna muito realce dá ao edifício que apresen·
ta três fachadas elegantes".

0045!

00452

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1996

Nominam-se, ainda em 1900, edificios federais e instituições como

"Capitania. Casa e Quartel de Aprendizes Marinheiros, Convento
dos Jesuítas, Quartel Pravisório do Exército, Estação Telegráphica, Phgrol, Fortaleza e o Lazareto da Ilha das Cobras. "
Aos edificios municipais reserva-se espaço para

"O Mercado; Chalet de Peixe, Barracão, Lazareto Municipal, Cemitério do Carmo, Matadouro, Cadeia, casas escolares "Faria Sobrinho" e
"Humanitária Paranaense ", Depósito de Pólvora, Depósito de Inflamáveis, Chafarizes e Lavanderias. "
Curiosa é a pequena, mas interessante, relação dos chamados edificios sociais, assim formada, conforme registras de então":

"Santa Casa de Misericórdia, Asilo, Loja Perseverança, Club Lite. rário, Caverna, Bilontras e Caverna Belzebuth. "
Ainda em 1900, um rol de profissões mostra que Paranaguá já conta
com completa infra-estrutura de comércio e serviços. Às autoridades mUnicipais coube cadastrar todas as atividades, nominando-as em termos quantitativos. Curioso, porém, é apurar, na leitura abaixo, que, na ausência de números conclusivos, os registros utilizam, sem cerimônia, a palavra "muitos",
deixando entrever que já naquela época, levantar dados estatísticos.concisos
exigia atenção redobrada de quem promoveu a contagem. Fica claro, porém,
que a cidade conta, respectivamente, com

"Um dentista; um farmacêutico; três medicas; quatro enfermeiras de
caridade; nove professores; um advogado; um solicitador. um tabelião;
três agrimensores; um magistrado; um escrivão distrital; um prornotor
público; dois padres; três juizes distritais; um engenheiro municipal; um
médico municipal; dois professores aposentados; muitos pescadores; quatro empreiteiros; dois vaqueiros; muitos marítimos; quatro cocheiros; dois
maquinistas; trinta e oito empregados federais; quinze empregados municipais; muitas lavadeiras; muitas cosinheiras; sete telegrqfistas; oito pintores: um retratista; doze barbeiros; setenta pedreiros; cento e trinía negociantes; um construtor naval, e cento e quinze empregados no comércio. "
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d - O Poder em 1900

.

As preocupações com a política e o poder foram também sempre uma

constante de uma cidade que legou ao Paraná, ao longo dos séculos, expressivos nomes públicos, do que nos ocuparemos mais à frente. Ainda no
que se refere à época de 1900, vale a transcrição, na íntegra, de informações
escritas e selecionadas pelo Autor, concernentes ao periodo da gestão do
coronel João Guilherme Guimarães na prefeitura local.

"O Poder Executivo está confiado, por eleição municipal, ao coronel
João Guilherme Guimarães, cidadão attvo, de fácil expediente, honrado,
de altas aspirações e amante de seu torrão natal, como o é de todo o Brazil, para cujo engrandecimento não poupa sacrifícios. Pelos_seus desejos e
pelas suas aspirações, sentimentos estes que o-caracterizam, certamente·
teria transformado o Município de Paranaguá em um jardim de flores
aromáticas e preciosas, se as rendas municipais fossem bastantes para
acudir o que precisa, para atender, o que o melhoramento de Paranaguá
pede.
"Despido de interesse pessoal e sem ligar importância ao direito
que lhe assiste de usufruir o subsídio de Rs 6:000$000 anuais que lhe tem
sido concedidos pela Câmara Municipal em seus orçamentos, os tem convertido para a ornamentação da Casa da Câmara e a atos de beneficência,
doando á Santa Casa, ao Azilo Infantil, á Igreja Matriz para a compra de
um relógio, á Ordem Terceira, para compra de paramentos, bem como
para outros fins humanitários.
"Esta cidade muito lhe deve e dele ainda muito precisa e espera,
porque os bons desejos lhe sobram, o seu trabalho não cessa para o engrandecimento da terra que o viu nascer.
"O Poder LegisÍativo está confiado, também por eleição, aos cidadãos: tenente-coronel Manuel Bonifáci~ Çqrrzrtiro{ capit_ão Ri:oJdQlp/Jo_
Gomes Veiga; Joaquim Tramu}as;,-J()ão-Bapffsta Frecieiro; capitão Antonio José Vieira de Araújo; capitão Thiago Pereira de Azevedo; tenente
Manuel Antonio Correia e João Baptista Bório.
"Tem sido Presidente e continua no mesmo cargo o tenente-coronel
Manuel Bonifácio Carneiro, pela confiança merecida que lhe depositam os
demais camaristas. Pelo seu caráter sincero, como pelo desejo que tem de
ver a cidade de Paranaguá, onde nasceu e tem vivido, caminhar.nas raias
·
do progresso.
"São suplentes da Câmara Municipal João Bento de Miranda; João
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Gomes Raposo; Nicolau Dacheux Nascimento; Elysio de Siqueira Pereira
Alves; José Gonçalves Lobo e Antonio Felippe Nery Dias de Paiva.
"A Câmara Municipal tem prestado relevantes serviços a Paranaguá, desde a sua instalação a 29 de ;ulho de 1648. Seus camaristas, eleitos
pelo povo paranagüense, foram sempre merecedores de toda a consideração e respeito. "

e - Caminhos do orogresso
É 1927, e a construção da Escola Normal "Dr. Caetano Munhoz da
Rocha", nome que homenageia o presidente da Província do Paraná, mostra
a mudança dos tempos. O prédio tem traços arquitetônicos arrojados, modemos, é ponto de destaque da nova urbanização pamanguara. Ainda existem remanescentes coloniais, mas a cidade está totalmente modificada no.
seu aspecto urbano.
Passado e presente convivem sem conflitos. O asfaltamento das ruas
marca uma nova fase do desenvolvimento uroano. Os núcleos residenciais
do Rocio, Samambaia, Vila Guarani, Primavera, São Vicente e Divinéia,
ganham nova fisionomia. As ruas ganham arborização. Os anos 80s testem~as profundas mudanças urbanisticas. O antigo Largo Monsenhor Celso,
não mais que local que abriga o Obelisco do Tricentenário comemorado em
1948, é revitalizado, pólo de atração turística, com folhagens, lampiões e
bancos que revivem a era colonial. Avenidas como a Coronel José Lobo e
Santa Ritta ganham arborização e palmeiras imperiais. Aos pedestres reservam-se ruas antes tomadas pelos veículos, tomando Paranaguá uma cidade
mais humana. Ainda nessa época, gestões junto à Rede Ferroviária Federal
pedem pela reabertura da Avenida Gabriel de Lara, no trecho entre a Avenida Manoel Ribas e o Rocio, este o tradicional bairro que abriga turistas e
devotos que buscam, todos os anos, a capela de Nossa Senhora do Rocio,
padroeira local.
Ao longo das décadas deste século, a arquitetura mostra suas muitas
facetas. Em 1927 é a vez da Escola Normal, na Praça João Gualberto. Mais
tarde, o Club Literário, na Praça Fernando Amaro. recentemente, edij:icios
como o Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora do Rosário e o então imponente Palácio do Café - constnúdo quando o café representava a expressão econômica nacional e regional - tornaram-se marcos significativos. Até
o modesto Cine Santa Helena ganha imponência, depois de reformado, ou
mesmo o Club Republicano. Sem esquecer o Palácio de Esportes Dr. Joaquim Tramujas, a Biblioteca Leôncio Corrêa, a Faculdade de Filosofia, Ci-
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ências e Letras, afora a rede hoteleira, que ganha estrelas com o Dantas Palace, Monte Líbano, Líder e Graciosa, além das suntuosas residências espalhadas cidade afora.
Aos saudosistas resta a lembrança da velha cidade com ares ainda coloniais, como o panorama que se inicia no velho aeroporto e passa pela Rua
da Praia, oficialmente Rua General Carneiro, com seu casario colorido, para
terminar no aterro junto ao Mercado. Em tranqüilo lugar, às margens do Rio
Itiberê, o novo Mercado e a Estação Rodoviária dividem espaço com o lazer
de quem vê, às margens do rio, o tempo passar, olhos postos ua ponte que
leva à Ilha de Valadares, bucólico ponto de encontro com o passado tão
cheio de histórias.
·

PARTE3
PAISAGENS E LEMBRANÇAS

O antigo e o moderno sempre conviveram harmonicamente em Paranaguá. As pedras de moleque, que durante séculos pavimentaram as ruas,
deram lugar aos paralelepípedos e ao asfalto. Ao lado dos tantos edificios
está o coJorido casario com arquit~tura colonial. Percorrer a cidade, é conviver com uma permanente aula de História. É descobrir, aqui e ali, marcas e
marcos dos colonizadores, dos imigrantes, das tantas gerações que pisaram
aquele chão desde os primórdios do Brasil Colônia.
Fonte Velha

É desses tempos coloniais a chamada Fonte Velha, ou Fontinha, que
data do século XVII. Está ali, no final da ladeira da antiga Rua da Fonte,
hoje Conselheiro Sinimbu, que desemboca na altura da Rua Pêcego Júnior,
frente ao Rio Itiberê, nos lados do antigo Campo Grande. Construída em
1656, oito anos após a elevação do povoado a Vila, em 29 de julho de 1648,
abasteceu sempre a população de água potável e as embarcações chegadas a
Paranaguá, ancoradas ao longo do velho Rio Taguaré, hoje Itiberê. Uma
obra jesuíta toda feita em pedra portuguesa, esquecida durante longo tempo,
depois restaurada e hoje fonte de referência turística
Antônio Vieira dos Santos, historiador local, descreveu-a como

" (..J

construção colonial ao ladÔ do Campo Grande, de parte do
nascente, sendo o edifício construído de. cantaria. É a fonte de beber água
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da· Cidade. Contém três bicas e a um ·lado uma escadaria de pedra, poronde se desce ao pavimento ladrilhado de cantaria. A Fonte Velha está si"
tuada numa ladeira, cujo calçamento que a rodeia se ainda mantém com as
pedras originais. Essas pedras, com que se calçavam as vilas coloniais do_
Brasil, eram conhecidas com o nome de Pedras de Moleque".
Com o correr do tempo, a Pontinha tornou::.se referência para muitas
lendas. Uma das mais curiosas narra a existência de uma passagem secreta e
subterrânea, ligando-a ao Porto dos Padres, no Emboguaçu. Mesmo rica em
antigüidades coloniais, Paranaguá perdeu muito de seu patrimônio. Ao longo
do tempo foram demolidas inúmeras casas nas ruas da Fonte e do Fogo, hoje
Rua Vieira dos Santos. Outras estão completamente em ruínas ou desfiguradas, apesar dos reparos e reformas que descaracterizam por inteiro os traços
originais dos imóveis. Mas a Fonte Velha manteve seus traços, e hoje é um.
monumento da cidade.
Casa do Monsenhor Celso
Data do final do século XVIII o casarão onde nasceu Celso Itiberê da
Cunha, no Largo da Matriz, hoje Largo Monsenhor Celso. O imóvel, hoje, ·
tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico, está em frente ao obelisco de
granito comemorativo aos300 anos da cidade, em 1948. hmão mais moço
do músico e diplomata Brasilio Itiberê da Cunha, filho de João Manuel da
Cunha e Maria Lourenço Munhoz da Cunha, nascido em 11 de setembro de
1849, estudou em Curitiba, ordenou-se padre, e durante a Revolução Federalista (a que já nos referimos em capítulo anterior), abrigou revoltosos e
políticos - independentemente do lado a que pertenciam - temerosos de
cair nas mãos dos inimigos. Era o tempo em que exercia o sacerdócio nalocalidade de Apiaí, então passagem obrigatória para quem se dirigia a São
Paulo.

Hotel Tristão
Andar pela Rua da Praia, oficialmente Rua General Carneiro, é reencontrar entre as muitas casas em ruínas um endereço que marcou época em
Paranaguá no final do século: o Hotel Tristão, logo adiante do casarão que

um dia ab.rigoü o Telégr-afü }{acional. Tristão Alves, qüe se

or~·;lhav-a

em

dizer ter siqo cozinheiro do imperador D. Pedro II, quando da visita do mo.,
narca à cidade, durante o lançamento da pedra fundamental da Estrada de
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Ferro Curitiba-Paranaguá, em 5 de junho de 1880, era um personagem suigeneris. Bonachão, apesar de seus modos bruscos, conquistava facilmente
seus hóspedes. Era ele quem sempre repetia "Olha, meu amo! Quem comer
aqui uma vez, fica como gato, não larga a casa".
Pinheiro Machado, conhecido líder político e revolucionário gaúcho,
em suas andanças pelo Paraná, não deixava, após mais uma viagem no vapor que escalava e atracava no cais local, de se hospedar no hotel e experimentar as iguarias do mar. Aos conterrâneos, quando de retomo do Rio de
Janeiro, não cansava de alardear que "uma viagem ao Rio Grande, sem um
almoço no Hotel Tristão, de Paranaguá, ficaria incompleta, porque os camarões preparados pelo Tristão são de dar água na boca".
O tempo passou, o velho Tristão morreu, o hotel passou a se chamar
Fonseca, um nome jamais assimilado pelos parnanguaras. Carinhosamente, a
exemplo dos antigos nomes das ruas, a população insistia em indicar o Hotel .
Tristão aos viajantes que buscavam abrigo no antigo endereço, agora com ·
novo nome. Hoje, restam apenas ruínas e lembranças de um passado, presente nas pálidas cores do casario da Rua da Praia.
Santa Casa de Misericórdia
Numa época em que, Brasil afora, as condições sanitárias e de higiene
deixavam muito a desejar, também Paranaguá buscava soluções para contornar o problema. Já em 1835, o comendador Manoel Francisco Correia
Júnior visitava os pobres em seus casebres, dando-lhes amparo, consolo e
alívio para seus sofrimentos. Correia Júnior integrava a Sociedade Protetora
. dos Defensores da Independência e Liberdade Constitucional, existente na
cidade desde 1826.
Em 26 de julho de 1835, propôs à Câmara Municipal a inclusão da Irmandade da Santa Càsa de Misericórdia. A proposta foi aceita por unanimidade, e em 8 de dezembro de 1836, na capela do Senhor Bom Jesus dos
Perdões, a Irmandade ganhou vida própria, tomando por protetora a Virgem
Nossa Senhora da Conceição. Os primeiros resultados ·não tardaram. A
principal preocupação era a de construir-se um hospital capaz de receber os
doentes e necessitados. Pela Lei Provincial número 30, de 31 de março de
1838, concedeu-se auxílio no valor de 2:000$000 (dois contos de réis) para
as obras do edificio, e pala União Paranagüense, um empréstimo pagável em
prestações. As obras duraram de 1838 a 1841, ocupando o terreno localiza~
do na esquina das ruas Leocádio Correia a Treze de Maio. Ali o pobre recebia todos os cuidados dispensados pela Irmandade, representada por uma
. provedoria, responsáveis pelos seus destinos.
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Durante todo esse tempo, inúmeros .foram o~fprovedores que marcaram
com seu trabalho a presença a frente da entidade: entre outros, o tenentecoronel Joaquim Cândido Correia, responsável pela posterior reforma do
imóvel; Manuel Antonio Guimarães, o visconde de Nácar, que sempre amparou os pobres com gestos de caridade; e seu filho, o coronel João Guilherme Guimarães, que em sua gestão ampliou as instalações e construiu,
com donativos recebidos, um asilo no Campo Grande.

Câmara Municipal
Em 29 de julho de 1648, quando o pequeno povoado foi elevado a
Vila, ainda nos tempos de Gabriel de Lara, Paranaguá .gailhou sua Câmara
Municipal. Presidida por um juiz. contava ainda com três vereadores, um
procurador e escrivão. Só mais tarde o número de vereadores elevou-se para
oito e, posteriormente, para quinze, eleitos pelo voto direto, número que ·
perdura ainda até hoje. Mas só em 1677 decidiu-se pela construção de uma
casa para a realização de sessões. As obras iniciaram-se apenas em 1721,
depois dé aJ?rovado o pedido, mas a conclusão da chamada Casa do Conselho só se deu após quase cem anos, em virtude de diversos embaraços ocorridos ~t-; · kingo da construr..ão. A permanência na primeira .sede, porém, durou só algur.s u.x. ;::<:;;rcz. espaçosa, fez os vereadores deixar o endereço da
Rua da Ordem (hoje Rua XV de Novembro).
Além do pouco espaço, as sessões eram incompativeis com o alarido,
não raro incluindo palavras obscenas, dos criminosos detidos na prisão localizada nas partes térrea e superior da sala de trabalhos legislativos. Câmara e cadeia dividiam o mesmo espaço. Resolveu-se então mudar a casa para
o sobrado pertencente a Càetano Gomes Henrique, na Rua da Praia. A nova
mudança não tardou, dessa vez para outro sobrado, pertencente a Manoel
Euphrasio Corrêa.
Em 1897, o coronel João Guilherme Guimarães, filho do visconde de
Nácar, .foi eleito prefeito da cidade. Ativo, honrado e empreendedor, não
hesitou.em promover mais uma mudança dos camaristas, desta vez ao palacete dos herdeiros de sua faii:Jilia, onde até hoje está localizado. Solar com
traços arquitetônicos néo-clássicos, ainda em 1897 passou a abrigar nos
amplos salões o gabinete do prefeito; a secretaria municipal; o gabinete da
presidência e a secretaria .da Câmara, além dos arquivos da Casa e da municipalidade. Funcionavam tamb~ ali a tesouraria, a repartição técnica, a
aferição, bem como as salas do júri e das audiências, a chamada. sala secreta
dos juizes de fato, a sala reservada às testemunhas e a sala de Sessões da
Câmara.
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Ainda neste ano, presidia a câniara tenente-cõr'onel Manoel Bonifácio Carneiro. Foi nessa legislatura que um dos mais atuantes vereadores foi
Joaquim Tramujas, tio-avô do Autor, então prático-mor da barra. Só recentemente os trabalhos da Casa foram interrompidos, na gestão de Albino
Tramujas, filho do Autor, em virtude das necessárias obras de recuperação
do imóvel. Restaurado, presta-se à atividade legislativa que, em 1997, completa cem anos no mesmo local.

Casa Cecy
Vem de longe a lembrança que tenho do patriarca Cecy, que conheci
ainda na infância de um endereço, ao folhear livros e revistas que falam da
nossa Paranaguá. Autor das coisas da cidade, da origem à atualidade, a Casa
Cecy, fundada em 1908, desde menino até a idade adulta, é parte da minha
vida. A cada alvorecer de um novo dia, lá seguíamos à sua padaria, de onde .
trazíamos os pãezinhos quentes da primeira fornada. O tempo passou. Mais
tarde, certa vez, seu filho, Pedro Cecy, meu cliente no consultório odontológico, pediu-me para atender seu pai em casa, imposstbilitado de mover-se,
em virtude da amputação das duas pernas. Queria ele uma dentadura superior e inferior. Atendi-o na própria padaria. Ao deparar-me com aquele venerando senhor, senti-me pequeno diante de sua grandeza. Mesmo imobilizado, em sua cadeira de rodas, lá estava o Cecy satisfeito e falante. Durante o
período que precisei para confeccionar os aparelhos, longamente conversei
com o velho padeiro. Ao me despedir, ficava a pensar:

"Há pessoas que têm tudo e reclamam diante das dificuldades da
vida. Aquele homem inválido fala sobre tudo, menos da ausência das du~
pernas, e jamais o vi reclamando. Não o fazia, e sequer manifestava qualquer mágoa por sua invalideZ física. Sim, porque no seu íntimo, sua alma
era de uma grandeza imensurável. " -.Daí a razão, ao ler os joma!s de Paranaguá, em mostrar às autoridades
locais a intportância da preservação da memória urbana. Estou satisfeito em
saber do interesse da municipalidade em restaurar as tantas coisas uibanas,
inclusive, a velha Casa Cecy, que hoje só coloca à mostra as ruínas do velho
fomo de quem desce a ladeira onde outrora existiu a padaria. É minha homenagem ao homem para quem confeccionei um par de dentaduras usadas
até sua morte, num inédito trabalho domiciliar como odontólogo, experiência
mais tarde repetida, e com sucesso, no Rio de Janeiro. Obrigado, meu caro
amigo.
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CAPÍTULO V
PARANAGUÁ E AS ILII..AS
. COM SEUS ENCANTOS, MISTÉRIOS E LENDAS
Parte l
--Sentinelas Avançadas e Paraíso
de seu Gentio e de Turistas
...._

-----

------

.---

Parte 2

. -: Ilha do Mel, Endereço Repleto
de Histórias; Naufiágios e Lendas ·

Parte3
- I11la das Cobras, Centro de tantas Superstições
CAPÍTULO V
PARANAGUÁ E AS ILHAS
COM SEUS ENCANTOS, MISTÉRIOS E LENDAS
PARTE 1
SENTINELAS AVANCADAS E PARAÍSO
DE SEU GENTIO E DE TURISTAS

Diversas ilhas cercam a velha Paranaguá, sentinelas avançadas para
quem, no Brasil Colônia, apartou na região, evitando invasões de corsários e
conquistadores, hoje pontos de lazer e de turismo. A Ilha da Catinga, onde
no passado se deu a ocupação regional, era patrimônio da Câmara Municipal, por provisão do ouvidor Raphael Pires Pardinho, confirmada pelo aviso
do Ministério da Fazenda, de 28 de janeiro de 1859, que tratava dos terre-1
nos de Marinha. As atrações, porém, têm nomes como Ilha dos Papagaios,
Ilha das Palmas, Ilha Rasa, Ilha do Teixeira, Ilhadas Pedras, Ilha da Galheta, Ilha do Alamim, Ilhado Guararema e llha do Guará.

----
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Duas delas, a das Cobras e dó Mel, ganham destaque especial-nesse
cenário. A primeira, por ein outros tempos abrigar o chamado "Lazare~o",
mantido pelo governo, onde eram recolhidos os doentes desembarcados de
vapores e navios aqui aportados, com tripulantes contaminados por doenças
contagiosas, ou suspeitos de portadores de epidemias. Há muito o Lazareto
deixou de existir. Hoje, o Governo do Estado mantém ali sua residência de
veraneio no Litoral, vez ou outra :freqüentadá pelo poder. À Ilha do Mel,
conhecida como principal ponto turístico nas altas temporadas, falaremos
mais à frente.
·
·
Lavoura e pesca são as principais fontes econômicas para os habitantes
das ilhas do Guararema, Palmas, Jurerê, Guará e Papagaios, em virtude da
farta disponibilidade de peixes e crustáceos. Habitações simples marcam a
presença de seus ocupantes, muitos ainda cultivando velhas tradições e
costumes trazidos p'elos antepassados. Garoupas, salgos, badejos e corvinas
fazem a delícia culinária para quem busca o :prazer da pesca· na Ilha das '
Palmas, dividida em duas, ambas sentinelas avançadas na entrada da barra
de Paranaguá. As demais, visitadas, só pouco ocupadas, situam-se dentro da_
grande baía.
_
Maiores que as demais, as ilhas da Cootinga e do Mel se destacam
nesse cenário. A primeira, abrigo dos primeiros colonizadores, é montanhosa e alta, ainda mostrando marcas que remontam ao período colonial. A do
Mel, plana e baixa, apresenta atrativos como os morros da Gruta, onde está
a velha Fortaleza, praça de segurança do porto que nos leva aos tempos do
Brasil Colônia e Brasil Império.
Inexiste~ em toda a região, acidentes geográficos como lagos e cabos.
Nem por isso deixa-se de percorrer locais como as pontas da Cruz, da Ilha
do Mel, da Prainha, das Conchas, do Bicho, do Teixeira, do Pyassagüera, do
Pasto, da Ilha das Cobras e da Ilha Rasa. Resta a Ponta Grossa, que divide
Paranaguá de Antonina e o chamado Pontal do Sul.
PARTE2
ILHA DO MEL. ENDERECO REPLETO
DE HISTÓRIAS, NAUFRÂGIOS E LENDAS

A

velha Fortaleza, marco di uma época el1l que os colonizadores aSseguravam o domínio das terras conquistadas, é a principal e imponente imagem para quem chega à Ilha do Mel, onde unidades militares até recentemente faziam a guarda territorial, tradição que remonta aos tempos das .invasões piratas. Paraíso turístico, a ilha é repleta de atrações. Percorrê-la, é dis-
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por de tempo pak 'c<?IlÍlecet, tiD;à·um, ésses ~~tivos. A partir d~ Forte, a
cerca de quilômetros a sudeste, no extremo de uma grande enseada, está o
Morro das Conchas que abriga o Farol, construído em 1872, referência para
navegantes que indica o rumo a seguir, ein busca da barra. Pouco mais ao
sul está o Morro da Prainha, banhado pelo mar.
Vaguear rumo o Norte, é reencontrar narrativas dos tantos vapores e
navios adernados ou perdidos em meio às borrascas. A cerca de trinta metros do Morro das Conchas, no passado, o vapor "Rio Branco" chocou-se
com as pedras ali existentes. Naufragou, depois destruído pelas fortes ondas.
Mais trágico foi o fim de duas outras embaréações, o brigue "Sereia" e o
bergantim "Dona Anna", ambos aprisionados pela arbitrariedade do cornalidante do vapor inglês "Cormorant", ainda no século passado, e depois
queimados.
Lendas de ninfas e sereias
Mais que referência para naufrágios e acidentes, a Dha do Mel, localizada na entrada da baia de Paranaguá, entre a ITha das Palmas e o continente, presta-se também às tantas lendas que incluem ninfas, sereias e marujos
tragados pelos seus cantos junto aos selvagens· cenários dos mares do sul
formados por praias de água muito azul e piscinas naturais. É da parte meridional da ilha, onde está a gruta natural da Prainha, que nos chega a velha
lenda recontada gerações afora.. O local, no período das marés cheias, tornase perigoso aos visitantes, em virtude do furioso embate das ondas. As
águas vencem os bancos de areia que margeiam o canal da chamada Barra
do Sul. É esse o cenário que abriga a conhecida Gruta das Encantadas, lendária referência assim narrada no andar do tempo e da tradição:
·

· "Um marinheiro, que tinha sua embarcação ancorada em frente à
Ilha do Mel, desceu para contemplar e conhecer a gruta. Foi atraído por
um canto mágico, que vinha do seu interior. Eram ninfas, que cantavam em
dialeto irzdígena, procurando transmitir a seguinte mensagem: 'Passe com
.cuidado a ponte e viva bem com os outros. Assim como eles vivem bem, tu
também poderás viver. Hão de te vir buscar, e te levarão com eles para a
tua morada'. O destemido marinheiro ficou maravilhado com o cântico,
olhos postos nas misteriosas mulheres nuas, de longos cabelos, que rodopiavam sobre a fina e branca areia da praia. Extasiado, fu:ou d olhar em
uma delas, e deu a mão à sua escolhida.
"Ajovem lhe falou ainda na língua nativa, e ele entendeu as palavras:
'Tens de partir, homem estranho. Gostei de ti, mas tens de partir'. Apaixonado, o marinheiro respondeu: 'Nunca. Jamais a"edarei os pés de perto
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de ti, meu amor! Pennite-me, por Deus, gozar de teu carinho e âa tua eter·na companhia'. A ninfa tomou afalar: 'Para que venhas comigo, é precisoque morras. Se tu aceitc;s, te convido. Vem, meu doce amor! A fonte doce
da vida nos chama. Partamos, sem-mais demora-·:
"De mãos entrelaçadas; ouvindo o cântico das demais ninfas, o casal,
lentamente, comei;'ou a· caminhar mar adentro. Ao desaparecerem sob a
água, restou a certeza do mais puro .e lindo amor. As encantadas ninfas
desapareceram, para nunca mais surgir. Daí em diante, a gruta ficou solitária, e nela quebram-se os ecos do/entes e eternos do mar. "
Lenda ou não, a história se repete ao longo das gerações. Só o afortunado marinheiro teve a visão das ninfas encantadoras. Mas há, na ilha, ainda
outras grutas, nem todas repletas de tantas descrições fantásticas. Como a
encontrada no morro que abriga o Forte, irregular, sempre repleta de águas ,
salobras, pouco convidativa para visitas. Ou a encontrada no ponto conhecido por "Nácar", um dia propriedade do coronel João Guilherme Guimarães,
filho do visconde de Nácar, que ali se preocupou em dotar o local de razoá- .
vel infra-estrutura. No Nácar erguertun:;.se, conforme antigos registros,

"estabelecimentos de socar arroz, de fazer telhas e tijolos. Lá estavam boas terras para plantar, matas de madeira-de-lei, campo para o gado
nele ser criado, além de casas de ·morar e outras, que acomodavam trabalhadores e depósitos de materiais".
Dizia-se, no andar do século passado, que o proprietário jamais deu
plena atenção a essas terras e aos estabelecimentos. Se o fizesse, os resultados colhidos certamente teriam mudado o destino da Ilha do Mel, o que não
ocorreu. Uma constatação, hoje, interessante, porque a ilha manteve sua paisagem paradisíaca, um dos poucos recantos onde a natureza reina absoluta.
Já em tempos mais recentes, mais precisamente por volta dos anos 30s
e 40s, quando a ilha passou a ser o endereço da visita freqüente de turistas, a
preocupação maior das autoridades dizia respeito à ocupação desordenada
daquela área. Às tantas colônias de pescadores nativos ali residentes, somaram-se, pouco a pouco, as primeiras residências de veraneio de paranaenses
que então haviam descoberto um novo recanto para gozo de suas férias.
Corno a ilha não dispunha de qualquer instrumento de proteção, não raro os
imóveis passaram a ser construídos em locais impróprios, nas imediações da
faixa marinha. Era o tempo em que ·a preocupaç:ão com a ecologia estava
longe de ser uma realidade. Os primeiros resultados não tardaram: o mar,
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raro,

não
avançava por sobre os terrenos e lotes, deíruhando casas recémconstruídas.
.
A isso somou-se a posterior especulação imobiliária, quando empreendedores, ávidos por lucros, aos poucos adquiriram as propriedades dos nativos. As modestas casas de madeira até ali ocupadas por pescadores e suas
familias deram lugar, gradativamente, a luxuosas edificações, um hotel, inclusive. Não tardou para que, mesmo que décadas após, os governos do Estado e da União tomassem as primeiras providências, embargando obras que
estivessem fora dos parâmetros preestabelecidos, no intuito de preservar o
locaL Hoje, não só o uso do solo na Ilha do Mel, como também o acesso de
visitantes, segue regras definidas, evitando-se a deterioração desse santuário. Estabeleceu-se, recentemente, que só um determinado número de turistas tem acesso à i1illl nos meses de alta temporada. A área dispõe apenas da
infra-estrutura mínima necessária, capaz de, mesmo assim, atender condignamente aqueles que a procuram para descanso-e lazer.

PARTE3
ILHA DAS COBRAS. CENTRO
DE TANTAS SUPERSTICÕES

Se à Ilha do Mel estão reservadas tantas lendas e trágicas histórias envolvendo naufrágios, a Ilha das Cobras, distante cerca de 40 quilômetros de
Paranaguá, tem lá também o que mostrar no imaginário popular. Já foi presídio, local de isolamento de portadores de doenças infecto-contagiosas, mas
resgatou seu espaço quando redescoberta pelo turismo. É o centro das atenções para quem navega pela baía de Paranaguá, em direção à barra, à Ilha
do Mel ou a Guaraqueçaba. Atrás do sugestivo nome está o fato da comprovada existência, no local, de jararacas. Não foram poucos os que foram
mordidos pelas cobras, mas cuidados tomados previamente evitam surpresas
desagra<!áveis, como as queimadas, ainda consideradas a melhor providência pará quem quer ficar livre de sustos. o gentio ali residente tem muitas
histórias para contar, mostrando como evitar as temíveis picadas. Uma delas
fala do morador que, munido de um dente de jacaré amarrado a uma corda,
no pescoço, via ali a solução para evitar os ataques. Pouco adiantam dentes
de alho, segundo os moradores, porque o dente de j~caré era, sem dúvida, a
·
melhor das armas.
Fatos curiosos até hoje nos são passt~dos, cómo o da existência de
cemitérios, a maioria esquecidos, onde restos de esqueletos eram encontra-
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dos pela população local. A suposta lenda pode ser pura realidade. Afinal,
muitos ali morreram, vítúnas da peste bubônica; ou mesmo internos do então
chamado "Lazareto", abrigo dos desembarcados com doenças. infectocontagiosas, especialmente leprosos. Eram marinheiros ali deixados pelos
comandantes das embarcações, antes de se reiniciar a viagem ao porto de
origem, para que morressem sós ou assistidos por uns poucos piedosos. Antiga colônia de pescadores, durante bom tempo abrigou ainda a Escola Correcional de Menores, endereço para menores de alta periculosidade. Apesar
do interesse governamental, jamais concretizado, a Ilha das Cobras deixou
de ser o retiro para a recuperação de indigentes. Local ideal, segundo as
autoridades, perderia a condição de sede·presídio para receber, recuperar e
devolver à sociedade as milhares de pessoas que perambulassem pelas ruas
dos centros urbanos. O projeto jamais saiu do· papel. Nova investida ocorrem em 1985, quando se cogitou em transformar a ilha em centro para recuperação de menores carentes, sob a· supervisão do arquiteto africano Jorge
Mendonça, ex-ministro de Trabalho de Angola. Apesar do apoio da Universidade Federal do Paraná, através de seu Centro de Biologia Marinha, do
Banco Bamerindus e do Governo do Estado, todos sensíveis à iniciativa,
também foi deixado de lado. A chamada Casa de Recuperação da Ilha do
Amor em Deus não passou de mais uma idéia sem resultados. Desses fatos
restam só pálidas lembranças. Lá estão, para contar parte da história, três
centenárias casas em alvenaria coni suas paredes espessas, afora umas poucas casas de madeira habitadas pelo gentio, além de um cais, com não mais
de 50 metros de exten_sãq,_tx.>nto seguro para o desembarque, ou mesmo o
caminho margeado por bambus que conduzem à Casa Central. Um caminho
que faz cada um contemplar o mar, em meio às goiabeiras, palmeiras e carnaubeiras.
Hoje, a Ilha das Cobras, pela sua localização, é endereço certo do turismo crescente. Aos visitantes oferece a vista do porto de Paranaguá, da
Ilha Rasà da Cotinga, da Ilha do Mel e até mesmo da longínqua cidadezinha
de Guaniqueçaba, distante uma hora e meia de barco a motor. Ali, para
quem busca inspiração, é o paraíso. Ocupada no século XVIII, tem:c.erca de
dois quilômetros de circunferência, cercada de ilhas próximas, cé)pl terras
excelentes para o plantio. Transformada em local de veraneio do <;Joverno
do Estado, só dá acesso aos visitantes munidos de prévia autorizaçJo para.freqüentar o local.
\. ·· · /

00466

ANAIS DO SENADO FEDERAL

·-

Abril de 1996

1--

CAPÍTULO VI
PARANAGUÁ E A SERRA
Parte 1
- Os Caminhos da Serra da Prata
CAPÍTULO VI
PARANAGUÁ E A SERRA
PARTE 1.
OS CAMINHOS DA SERRA DA PRATA

Vai longe o

tempo em que os primeiros colonizadores de Paranaguá,
pela primeira vez, buscaram os caminhos interioranos, em busca de novas
terras. E foi olhando para Sudeste que deram com os olhos no imenso maciço da Serra do Mar, onde eXJ)lorar minérios seria mais uma fonte da economia local. Não tardou para descobrirem filões de pmta, metal que deu
nome às montanhas, a Serra da Pmta. Uma cadeia de morros que segue para
Noroeste,· ganha nomes diferentes e forma o semi-círculo que abriga, ·em
suas fraldas, Paranaguá, Morretes, Antonina, a vila de Porto de cima. Mais
para o Sul, no extremo da mesma serm, Guaratuba. Bem defronte• à serra
está Paranaguá. Entre a cidade e a montanha estão os chamados "mamotes",
pequenos morros também conhecidos por nomes diversos.
Quem viaja para o Planalto, não tarda, ao olhar atentamente os contornos do COI1traforte da serm, a forma de um gigante, deitado de costas, os pés
voltados. parta o Sudeste, com os joelhos um pouco elevados e a cabeça recostada. para o Noroeste, sobre ela Uma. espécie de um capacete. Navegantes
têm na serra também seus votos de boas-vindas, já na entrada da barra, a
milhas de distância, com a sensação de que brota do mar e cresce à proporção em que a embarcação se aproxima da costa. É ali, na base da Serra da
Pmta, a cerca de 20 quilômetros da cidade, que florescem colônias como
SaiÍta Cruz, Maria Luiza., Quintilla, Taunay, Visconde de Nácar,' Cândido de
Abreu, Percira e Alexandm, todas já descritas em capítulos anteriores. Eri1
tempos remotos, em por trás da serra que existia um caminho usado por
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aqueles que, via Cubatão, deixavam- Morret~~:~;pé, rumo à então di~tint~- · ·
Guaratuba. Velhos liwos de História local revelam que era por essas bandas
que, não raro, indigenas com suas famílias, todos pacíficos, trafegavam regularmente, não sem esquecer as espingardas, prontos para imprevistos encontros com animais selvagens então comuns naqueles rincões.
As velhas histórias de andarilhos são só lembrança. Desde o início dos
anos 70s, a Serra da Prata e, por extensão, o Ínaciço da Serra do Mar e a
Mata Atlântica, são j:ortados pela BR-277, rodovia federal que sai de Paranaguá rumo a Curitiba e, a partir daí, leva o viajante até o extremo Sudoeste
do Paraná, onde está Foz do Iguaçu, no lado oposto do Estado. Caravanas
de andantes, liteiras, depois carroções; deram lugar ao tráfego_ intenso de
milhares de veículos de carga e de passeio, todos os dias, transportando a
riqueza econômica paranaense às várias regiões do país, ou exportando a
produção nacional por intermédio do porto parnanguara. Um ir-e-vir que, até
os primórdios daquela década, era feito, tão e só, pela centenária Estrada da
Graciosa, construída ainda no raiar do Brasil Império, ·· · ·
A referência anterior à passagem de indígenas e moradores caminhan-.
tes, entre Morretes e Guaratuba, ganha atualidade, apesar de altel!lções de·
engenharia feitas na atualidade (mas mantido o intuito do trajeto original),
aos que se locomovem ao longo da rodovia estadual que liga AlelGIDdra ao
município de Matinhos, com acesso também ao ba!neário de Caiobá e, por
extensão, Guaratuba, existente desde meados dos anos 80s. É ela que entrecorta trechos das fraldas da Serra da Prata, com passagens junto às tantas
colônias, como Pereira e o Morro lliglês, por exemplo, regiões onde seus
habitantes ainda cultiVãD:i velhos e tradicionais valores herdados dos antepassados, mas acompanhando de perto a chegada do progresso.
Do importante papel que a Estrada da Graciosa desempenhou, como
primeiro e principal acesso entre o Litoral e o Planalto, fizemos referência,
em detalhes, no Capítulo II,. Parte Um. Verdade é que Estrada da Graciosa,
para os oriundos do planalto curitibano, desembocava em Morretes, único
elo então existente para pequenos veículos tracionados por animais. Paranaguá só:era alcançável por trilhas, a pé ou no lombo de cavalos, após horas
seguidas de viagem, exigindo tempo ainda maior e imprevisível nos períodos
de chuvas fortes, quando os caminhos literalmente se tomavam intransitáveis. Daí a razão de todo e qualquer deslocamento de pessoas e mercadorias, entre as duas cidades, ser regularmente feito pelo mar, situaçãe..que.perdurou até a construção da rodovia hoje existente, estreita e sinuosa, Já incapaz de escoar o grande volume de veículos de passeio e comerciais qúe {!li
trafega, transportando turistas e produtos diversos no trecho BR7277Morretes-Antonina e vice-verSa.

..
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CAPÍTULO VII
PARANAGUÁ: SEUS PERSONAGENS,
SEUS VALORES,
SUAS TRADIÇÕES E SUAS HISTÓRIAS
Parte 1
- Curiosidades e Eatos Históricos
Parte2 ·
- Fandango, dança típica do Litoral.
uma tradiçao a ser preservada
CAPÍTULO VII
P ARANAGUÁ, SEUS PERSONAGENS, SEUS VALORES,
SUAS TRADIÇÕES E SUAS IDSTÓRIAS
.
PARTE 1
CURIOSIDADES E FATOS HISTÓRICOS

a- A visita do Zeppelin
Em 1936, três anos antes do início ·da Segunda Guerra Mundial, Paranaguá recebeu a visita do dirigível alemão "Zeppe1in". Ostentava, na cauda,
a suástica nazista. O mais importante regístro é a foto histórica, de autor
desconhecido, quando o dirigível sobrevoou a Praça Fernando Amaro, no
centro da cidade.
b-~A

Imprensa, os fatos de 1968 e a atualidade

Em meados de 1968, a imprensa local traçou um perfil dos projetes e
programas que a administração municipal implantou na cidade. Vinte e oito
anos após, revisitando os locais mencionados, o Autor revela que a concretização dos objetivos então propostos foi só parcial. As notícias, transcritas
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na íntegra, seguidas dos comentários do Autor, falam, respectiV?~Tiente, do
plano de urbanização dos bairros Rocio e CÕstelra, e da conclusão então
proposta, para dezembro, da primeira etapa do Centro Educacional de Paranaguá. Os textos aludem, inclusive, a organismos já extintos no correr dos
últimos anos, como, por exemplo, o Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis (DNPVN), então_subordinado à também já extinta Portobrás, ou mesmo à também desaparecida Secretaria de Viação e Obras Públicas do Governo do Estado, hoje Secretaria dos Transportes.
Com relação aos beneficias propostos para os bairros, diz a notícia de
junho de 1968:
"Dois bairros da cidade, Rocio e Costeira, serão altamente beneficiados com os resultados de um cantata que está sendo mantido em São
Paulo, por assessores técnicos do prefeito municipal, com o diretor regional do Deparlamento Nacional de Panos. Tal cantata tem por objetivo a '
realização da dragagem do Canal do Manetà, na Costeira, e da pane do
mar que banha o Rocio, no setor]ronteirlço à igreja.
"Os assessores do prefeito municipai estão na capital paulista, tra- ·
tando do assunto, para onde levaram imporlante material de pesquisa,
comprovadores da necessidade da realização dos anseios necessários à_
urbanização dos dois imporlantes bairros.
-···

"Na Diretoria Regional do DNPVN procurarão firmar um convênio
para aproveitamento do material que está sendo realizado pela draga, que
realiza o aprofondamento do local, onde será construído o novo cais de
inflamáveis de Paranaguá, no Rocio. Com essa providência, objetiva a
Prefeitura aurbanização da pane fronteiriça à igreja de Nossa Senhora 4o
Rocio, com a conseqüente conStrução de uma praça e um parque de diver.
sões, com ampla arborização.
"A Prefeitura vai, também, acenar, com· a visita de seus assessàfes
ao DNPVN, a dragagem do Canal do Maneta, na Costeira. Com a realização dessl:fobra, será saneada e aterrada uma faixa de dois quilómetros no
populosó bairro, sendo intenção da Prefeitura construir uma avenida beira-mar inteiramente asfaltada, além de uma praça para servir de recreio
aos habitantes do bairro.
"Paralelamente a esses acontecimentos, a Prefeitura já está levando a
efeito a pavimentação, à base de 'blockret ', de todas as ru_as do bairro,
além de completar, em breve, a mais completa arbori~ação da CosteÍra. "

Em 1995, ao reler a notícia e rever o local, o Autor constatou que o
cais de inflamáveis ainda não foi construído. Em frent~ à igreja existe o ater-
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ro e a praça urbanizada, faltando, porém, a p~;ometida arborização, bem
como uma área de recreio e o parque de diversões, só montados em novembro, quando a população homenageia a santa, no Rocio. Se o calçamento em
'blockret', constituído de módulos pré-moldados de concreto, mostrou ser
viável e prático, a sugerida avenida beira-mar é a hoje chamada Avenida
Coronel José Lobo, cartão de visita local.
A segunda notícia, alusiva ao Centro Educacional, é extensa e apresenta uma completa proposta capaz de reformular o ensino básico local. Dizia o
texto, também em junho de 1968:

"O Centro Educacional de Paranaguá terá a sua primeira etapa
concluída até o mês de dezembro. A obra estava parada há dez anos, tendo
sido reiniciada no mês passado pela Secretaria de Viação e Obras Públicas, atendendo terminação do Governo do Estado. O conjunto é composto
de quatro blocos, medindo 5.218 metros quadrados. Terá 28 salas de aula,
para atender a aproximadamente três mil alunos, em regime de três turnos.
"Os serviços estão sendo executados pelo Departamento de Edificações e Obras Especiais da SVOP, custando aos cofres do Estado, dois mil
cruzeiros novos. Na primeira etapa será terminada a construção do Grupo
Escolar, composto do pavimento superior e subsolo, em área construída de
1.804 metros quadrados, sendo dotado de oito salas de aula, sala para a
diretoria, secretaria, tesouraria, sala para reunião de professores, à orientadora educacional, médico, dentista, biblioteca, salão de festas, cantina,
depósitos, sanitários e pátio coberto.
"O Ginásio, cujas obras também fora"! reiniciadas e agora estão em
ritmo acelerado, ocupará três blocos, num total de cinco pavimentos, uma
área de construção de 3.479 metros quadrados. Conterá 15 salas de aula,
uma sala para Desenho, uma sala para Biometria, duas salas para laboratórios de ensino de Físictl e Química, uma sala para Trabalhos Manuais,
dependências para a Diretoria, Secretaria, Tesouraria, Sala de Professores, BibliQieca, gabinetes médico e dentário, Salão Nobre, vestiários masculino e feminino, depósito de materiais, sanitários e pátio coberto.~·
'·

"

Ao rever a intenção da municipalidade, o Autor, em meados da década
dos anos 90s, constatou que os objetivos foram só parcialmente alcançados.
O Centro Educacional, de fato, foi construído. O complexo, originalmente
escola-modelo para o ensino primário, porém, em pouco tempo transformouse na sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguâ. Esse
centro, na verdade, era tão só um Grupo Escolar, anexo do graride complexo
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pretendido, demonstrando a total ausência dos poderes competentes para a
construção de um prédio específico que abrigasse a faculdade.
Originalmente,· de acordo com os planos municipais, o Ginásio seria
construido junto à Praça João Gualberto. A área chegou a ser estaqueada,
mas as obras, em pouco tempo, foram totalmente abandonadas. O projeto só
voltou à tona com a adaptação de uma área existente na Alameda Coronel
Elísio Pereira, em substituição ao projeto que propunha a Escola de Aperfeiçoamento de Subalternos da Marinha naquele local. A pares restante da área
foi cedida ao Clube Literário, que ali instalou sua sede campestre.
c- Nas asas do Condor Syndikat
Estamos na segunda metade da década de 20. Num tempo em que voar
a bordo de um avião é mais que uma aventura, em virtude da precariedade ,
dos aparelhos e da indisponibilidade de sofisticadas técnicas, o Brasil ingressa na era aeronáutica. Paranaguá,. ao ·lado de outros centros do Pais,
participa dessa evolução histórica, ao ver construido, anos mais tarde, um
campo de pouso para as pequenas aeronaves procedentes de várias regiões.
Para entendermos um pouco mais desse processo, convém traçar um·breve
apanhado histórico sobre o início da aviação no Brasil. O relato (e de onde
extraímos algumas informações sobre o Condor Syndikat, empresa que
atende Paranaguá já a partir d~ 1927) é de Aldo Pereira, ei:n seu livro
"Aviação Comercial Brasileira: Asas Cortadas", publicado pela Editora
Civilização Brasileira em 1966.
Coube aos europeus, especialmente franceses e alemães, buscar o mercado brasileiro já no inicio dos anos 20s, enquanto os capitais norteamericanos eram voltados aos demais paises latino-americanos. Em 1919, a
Bolívia, com ajuda de recursos alemães, via nascer a Scadta, seguida do
Lloyd Aéreo Boliviano, em 1925. AVIdos em recuperar o terreno perdido em
1918, quando derrotados durante a Primeira Guerra Mundial, os alemães
fizeram do Brasil seu novo alvo. Em 1926 iniciaram-se os entenóimentos
com o governo brasileiro, visando à necessária autorização para o funcionamento, e com elementos brasileiros para a conveniente cobertura política.
Desbravado o cáminho, duas empresas surgiram: a Condor Syndikat, no
âmbito nacional, e a Viação Aérea Rio-Grandense (VARIG), com seu cam,!
po de ação restrito ao Rio Grande do Sul.
Em novembro de 1926 chega ao Rio de Janeiro; procedente de Buenos·
Aires, o primeiro aerobote Dornier Wall, fabricado Jfu Alemanha, em vôo de
propaganda da técnica aviatória germânica. A Alemanha, proibida de cons-
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truir aviões militares, lança-se à indústria aeronáutica clvil. A Condor inicia
regularmente suas atividades no país operando com os aviões Domier Wall,
Junkers F-13 e W-34, ambos monomotores, e mais tarde os trimotores
Junkers Ju-52, os quadrimotores Focker WulfFW-200.
Estrategicamente localizada no recortado Litoral Meridional, Paranaguá, depois de concedida pelo governo federal autorização para a exploração de serviços aeropostais e de transporte de passageiros e cargas à empresa alemã, recebe regularmente os trimotores que percorrem o eixo Rio de
Janeiro-Porto Alegre. Todas as terças-feiras e sextas-feiras a cidade vê pousar nas águas do Rio Itiberê os hidroaviões "Junkers", com saídas regulares,
respectivamente, para o Norte e para o Sul. Procedentes do Rio, fazem escalas em Santos, Paraílãguá, São Francisco do Sul e Florianópolis, com ponto
final em Porto Alegre. A mesma rota era percorrida no sentido inverso.
O atendimento aos passageiros foi aperfeiçoado quando da entrega do
aeroporto, munido de completa infra-estrutura,. como instalações adequadas
para usuários e cargas, um restaurante e um complexo destinado ao reabastecimento das aeronaves. Por cerca de dez anos essas instalações contribuíram para o crescimento turístico e econômico de Paranaguá Era o tempo em
que os passageiros curitibanos chegavam ao Litoral às 1Oh30, a bordo dom
trem expresso conhecido como "Tabela". A decolagem do Rio Itiberê, nos
dias aprazados, era sempre às llh20. A magia do Condor Syndikat, entretanto, estava com os dias contados. A partir de 1938, começou a operar uma
linha aérea entre Rio de Janeiro e CuritJ.ba, com escalas em São Paulo, com
aterrissagens no Aeroporto do Bacacheri.
À Condor, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, coube
desativar os vôos translitorâneos, além de ver o nome da empresa inscrito na
lista negra do Departamento de Estado do governo brasileiro, em princípios
de 1942, logo após o ataque a Pearl Harbour, causando a cessação de suas
operações devido à suspensão do fornecimento de combustível. Nem tudo,
porém, estava perdido. Explica Aldo Pereira, ao falar da trajetória da empresa instaia:da pelos alemães, e que, nacionalizada em 1942, se transforma nos
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul:

"Considerando a importância do transpoite aéreo naquela ocasião,
principalmente devido à ameaça dos submarinos nazistas à navegação no
Atlântico Sul, concretizada pelo qfimdamento de inúmeros navios mercantes brasileiros, o governo resolveu agirjuntoao Departamento de Estado
visando à liberação da Condor, cujas 'excepci.onais'condições operacionais
deviam ser imediatamente empregadas no esforço de guerra. O Jta_marati,
o Ministério da Aeronáutica e o Banco do Brasil, como agentes do governo

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL
'-

.--i--

brasileiro,foram os principais autores da nacionqlízaçiio da Condor. Este~
três importantes órgiios governamentais, além da Presidência da República, fizeram-se representar na nova direçiio da empresa. As cinco empresas
brasileiras colaboraram eficazmente na defesa dos interesses nacionais,
com os parcos recursos_ disponíveis. Nenhuma recebeu novos equipamentos, a niio ser a Cruzeiro do Sul, antiga Condor, que foi contemplada com
quatro Douglas DC-3 novos, em 1944, justa e principalmente por ser a
única empresa diretamente controlada pelo go1lernofederal. " As cmco empresas aéreas a que Aldo Pereira alude no trecho acima
eram, respectivamente, a VARlG, a Panair do Brasil, a francesa Latecoêre,
mais tarde transformada na Air France (citada nos muitos livros do. aviador
Antoine de Saint Éxupery, autor de "O Pequeno Príncipe", "Vôo Notumo",
e "Terra dos Homens"; entre outros, em que descreve suas epopéias como
piloto até suamorte, em plena guerra, em 1944, ao atravessar o Canal da
Mancha), a Viação Aérea São Paulo (VASP) e a Navegação Aérea Brasileira(NAB).
Em 1929, os norte-americanos seguiram as pegadas dos europeus na
América Latina fundando a empresa New York-Buenos Aires. Operava no
Litoral brasileiro, como subsidiária da Pan Amencan Airways, mas organizada como empresa brasileira com o nome NYRBA do Brasil. Em setembro
de 1930 passou a chamar-se Panair do Brasil. A Latecoêre (depois AirFrance), que durante bom tempo operou no eixo Paris-Rio, com vôos também
para a Argentina, com rotas que sobrevoavam parte da África, jamais instalou uma subsidiária brasileira, mas foi em 1933 que surgiu a VASP, ligando
o eixo São Paulo-Rio de Janeiro-:- À NAB couberam os vôos ligando o Rio
de Janeiro ao Nordeste brasileiro, via Vale do São Francisco.
Paranaguá, importante pólo aéreo durante cerca de uma década, perdeu
importância, enquanto centro econômico regional, por volta de 1938, pouco
antes do início da Segunda GÚerra Mundial: os "Junkers" da Condor Syndikat deixliram lembranças para os mais velhos, que viam os aviões amerrissar no Rio.lt:tberê, e à geração seguinte, que viu no então. novo aeroporto a
redenção regional. Ficou a saudade de um tempo em que voar nas asas das
pequenas, mas robustas, aeronaves, era mais que uma simples aventura.

d- Batalhas navais
· Se PaJ:anaguá sen:tpre foi, desde os primórdios de sua História, abrigo
seguro de conquistadores, piratas e revolucionários, embates marítimos e
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aprisionamento de navios não fogem às tradições. Dois fatos, sem entrarmos
em maiores detalhes, merecem breve registro dada a importância.
Em 9 de março de 1717, o navio pirata francês "Boloret" perseguia três
galeões espanhóis, vindos do Chile, carregados de prata. Na tarde desse dia,ao norte da Ponta da Cruz, a nau pirata foi a pique, em vírtude de um súbito
furacão vindo do Sul. À população o fato pareceu um milagre atribuído a
Nossa: Senhora do Rosário. A imagem da santafoi conduzida pelos devotos
até a frente do pal~e!!: do major Joaquím Caetano de Souza.
Mas foi em 29 de junho de 1850 que Paranaguá viveu intensos momentos de comoção. No ancoradouro da Cootinga, o comandante do vaso de
guerra inglês "Cormorant" aprisionou, de forma arbitrária, três embarcações
brasileiras: o brigue ."Sereia",. o bergantim "Donna Anna" e a galera
"Campeadora. Apesar das balas vindas da Fortaleza, que provocaram três
mortes, o navio britânico, com suas presas, atingiu a barra de Paranaguá. Em
virtude dos grandes estragos, os navios fundearam durante três dias junto à
Ilha das Conchas, para que se fizessem os devidos reparos. Mesmo assim,
só a galera acabou seqüestrada pelos ingleses, que com ela seguírain viagem. O brigue e o bergantim, a título de vingança, foram incendiados.
e- Tradicões, crendices e superstições
Aos parnanguaras, como, por extensão, às populações que se assenta~
ram na costa brasileira ainda no raiar do século XVI, cabe creditar valores,
tradições, crendices e superstições não só criadas pelos colonizadores bran:..:
cos, em especial aos portugueses e açorianos aqui chegados, mas também às
diversas raças que originaram um diversificado e rico cadinho cultural. Dan'·
ças, comportamentos, expressões típicas, provérbios, tudo pode ser contabF:.
lizado como farto patrimônio de uma civilização. Aos mais vt)lhos cabe lem-. ·
brar frases feitas, hoje quase ingênuas aos ouvidos das novas gerações, qu~ ·
trazem, entretanto, valores absorvidos dos negros, brancos e indígenas que·
aqui mes~laram suas culturas, hábitos e modus vivendi. Senão, vejamos:

* Derramar sal sobre a mesa; passar por baixo de uma escada; o gii!~
cantando embaixo de uma janela, ou mesmo um gato preto atravessando.à
frente da pessoa, eram prenúncios de doença grave;
* Deitar-se em cima de uma mesa, mais que mau agouro, era prenúncio .de
morte certa;
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* A morte da mãe era sintomática se o 'par de chinelo~ estivesse virado,
ou se a pessoa caminhasse para trás;

* Apontar para o céu dava verruga;

* Mortes, doenças e mau agouro eram o resultado do canto da coruja
perto de casa.
Havia, porém, comportamentos que resultavam em sorte para as pessoas, como, por exemplo, a coceira na palma da mão ou encontrar urna ferradura. Significava presença de dinheiro. Sorte, também, era encontrar um
trevo de quatro folhas, ter em casa a imagem de um elefante com a tromba
.voltada para cima, ver uma estrela cadente, quebrar um copo de cristal, derramar vinho ou outro líquido, por acaso, ou mesmo participar de uma festa
imprevisível.
Das crendices ainda fazem parte expressões e comportamentos largamente difundidos pelo Brasil, em especial no Litoral.. O garfo que cai no
chão significa a visita de homem; se for colher, de mulher. Vassoura atrás da
porta, virada ao contrário, faz as visitas ir embora. Figa feita com o polegar
afasta o azar, ou mesmo bater três vezes com os dedos na mesa. Quem bebe .
água na concha, não casa. E se a pessoa ganha lenços de presente, atrai briga.

a

PARTE2
FANDANGO. DANCA TÍPICA DO LITORAL.
UMA TRADICÃO A SER PRESERVADA
Dança típica do Litoral paranaense de caboclos e pescadores, o fandango, que se perde no tempo quanto às origens, pouco a pouco deixa suas
marcas, de~ando de marcar presença, a exemplo do que ocorria ainda até
meados dos anos 60s. Coube a historiadores, folcloristas e pesquisadores
manter viva essa manifestação cultural, parcialmente já esquecida pelas novas gerações. É de já velhos e empoeirados livros que extraímos, certamente, essa dança popular, mas data de 1978 a publicação "Cadernos de Folclore - Fandango do Paraná", de autoria do saudoso professor Fernando Corrêa
de Azevedo, que extraímos um completo relato dessa manifestação. Diz o
antor, na publicação então editada pelo Ministério da Educação e Cultura,
com apoio da Universidade Federal do Paraná e a Secretaria da Educação e
da Cultura do Paraná:
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"O Fandango, no Paráná, .é uma festa típica dos caboclos e pescadores hab~tantes da faixa litorânea do Estado, no qual se dançam várias danças regionais, denominadas marcas do fandango. Temos registrado perto
de trinta marcas diferentes, e muitas outras existem ainda, próprias de
cada região em que se dança o fandango. As que temos anotado são as seguintes: Anu, Xarazinho, Xará-Grande, Queromana, Tonta, Dondon, Chamarrita, Andorinha, Cana-Verde, Marinheiro, Caranguejo, Vilão-de-Fita,
Meia-Canja, Chico, Tirdninha, Lageana, Passeado, Feliz, Serrana, Sabiá,
Recortado, Caradura, Sapo, Tatu, Porca, Estrala, Pipoca, Mangelicão,
Coqueiro, Pega-jogo e outras,· umas conhecidas em certas zonas e outras,
noutras.
"As danças se dividem em dois grupos: as batidas e as valsadas ou
bailadas. As primefras se caracterizam pelo sapateado forte, barulhento,
batido a tamanco ou sapato. Abafam quase completamente a música do
conjunto. Esse bater do tamanco se chama em alguns lugares rufar. Nas
segundas não há sapateado. São uma espécie de valsa lenta, em que cada
dançarino baila em geral com o mesmo par, mais se arrastando do que
dançando.
"As marcas valsadas são intercaladas entre as batidas, para descanso dos bailarinos, intercalando-se geralmente uma valsada depois de duas
ou três batidas. O sapateado batido a tamanco, com a violência com que é
usado, é um exercício exaustivo, que deixa os dançarinos do fandango tresandando a suor e com a camisa alagada. É conhecido, no Balneário de
Caiobá, o sr. Machadinha, cujo pai tomou o nome de Machado, porque,
com a força com que batia o fandango, quebrava as tábuas do soalho. Os
fandangos são dançados sempre em recinto fechado, isto é, dentrv de casa,
e onde o chão seja de madeira, de modo que haja a devida ressonância do
batido.
"O sapateado é feito exclusivamente pelos homens. As mulheres não
batem o fandango. Em Serra Negra,· no Rio dos Medeiros e em outros
pontos da baía de Paranaguá, o fandango é. dançado em cima de arroz, a
fim de 'tirá-lo do casco '. A isso se éhama 'fazer gambá '. Alia-se assim ao
fandango uma.função econômica, altamente proveitosa.
"Não há comando que oriente o desenrolar da coreografia. Os dançarinos seguem a música, aliando à1sua execução uma série de convenções
sabidas portados e aprendidas em casa desde crianças. O rttmo da dança,
nos valsados, é diferente do ritmo da, música, sendo este último bem mais .
rápido. Aliás, toda a música dp fandango é qlKo/e só ritmo. A linha melódica é muito indeterminada e por vezes imper~eptível. A única voz de co-
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marido qué ;e :oim~ nc/fa~go ;hda como sinal p;ra indica;· o fim 'd~
qualquer marca: ô de casa! -· gritada por um dos violeiros. A esse grito as
mulheres saem da roda e os homens batem o arrematf!.
"As marcas batidas, embora se componham de partes batidas e valsadas, terminam sempre no batido, com um batido forte, uníssono, dado
simultaneamente por todos os bailarinos. Antes do início do fandango ou
nos intervalos das marcas, geralmente os cavalheiros batem sapateando
pela sala, sem música, por sua própria conta, com o fim de convidar, influir e chamar as damas, e ao mesmo tempo, provocar o inicio da dança.
"O fandango é dançado em toda a faixa litorânea do Paraná, mesmo
ao pé da Serra do Mar e já bastante afastado, portanto, das praias, como
em Marretes e Porto de Cima. Na zona praieira, conserva-se melhor nos
locais distantes dos balneários e das cidades, ainda não atingidos pela
civilização, como o Pontal do Sul, na Praia de Leste; a barra do Guaraguaçu; o Rio dos Medeiros; a Serra Negra etc.. Nas zonas balneárias, como
Matinhos, Caiobá e Guaratuba,já perdeu muito de suas características.
"O fandango tem, no Paraná, uma vitalidade e uma pureza raras,
embora a tendência, em nossos dias, seja para o seu total desaparecimento, dentro de mais duas ou três gerações. Os que mantêm a tradição do
fandango vívida e pura são os velhos e os homens feitos. Os jovens da nova
geração já não querem dançar o fandango, sentem-se envergonhados e
preferem as danças modernas.
"É usual o emprego da expressão folgadeira para designl:tr as mulheres que participam do fandango. Os homens são folgadores. Aliás, é de se
ver a atitude apática e indiferente das mulheres, andando mo/emente, com
as mãos metidas nos bolsos dos casados, sem trr:jeitos nem requebros. Fisionomias absolutamente inexpressivas. O seu entusiasmo pela dança, que
é sincero, não se· manifesta absolutamente no exterior. "

i

Para entendermos ainda melhor essa rica manifestação folclórica, referir-se aos-instrumentos usualmente empregados na dança do fandango é fundamental. Requer-se, tão e só, como explica ainda o professor Fernando
Corrêa de Azevedo em seu trabalho de pesquisa, da viola, da rabeca (que é,
em suma, um rústico violino) e um pandeiro, popularmente conhecido pelo
nome de adufo. Diz o pesquisador, a título de uma mais detalhada explicação sobre a dança, e para uma melhor compreensão para quem busca detalhes de uma tradição cada vez mais em desuso:

"O acompanhamento do fandango é feito por um pequeno conjunto
musical, constituído de uma ou duas violas, uma rabeca e um adufo. Os
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músicos cantam junto com á'trfus1ca, mas os qffe da~çam não ~antam. ?;r vezes o violeiro não se contenta com tocar e cantar, mas ainda bate, braceia, valsa e larga a viola para bater palmas. Na letra, encontram-se décimas tradicionais, conhecidas em outros estados e em Portugal. Uma
parte, porém, é improvisação de momento, que vai brotando espontânea da
alma dos violeiros.
"A viola tem geralmente seis cordas (às vezes sete), incluindo a
meia-corda, chamada turina. É construída pelos próprios pescadores, de
uma madeira denominada cacheta, com requintes de acabamento artístico.
A caeheta é uma árvore grande e grossa, útil para construção, e que não é
afetada pelo cupim. No corpo da viola jazem incrustações de canela ou
imbuia, representando pombinhos e desenhos geométricos.
"A rabeca tem três cordas (às vezes quatro) e é também feita de cacheta, tendo o braço e o arco de canela preta ou cedro. O sedenho do arco
é feito de crina de rabo de cavalo ou "mesmo de fio de linha. O adufo
(pandeiro) é coberto com couro de cutia ou ·de mangueira (cachorro do
mangue), sendo de sa(ientar a superioridade do couro de cutia.
"O fandango começa ao anoitecer, sete ou oito horas, e só termina de
manhã, depois do sol nascido. É comum dançarem a noite de sábado para
domingo, descansarem durante o dia, e recomeçarem à noite, de domingo
para segunda, emendando assim duas noites consecutivas, No Carnaval, o
fandango se estende por três ou quatro noites seguidas, est_abelecendo-se
mesmo uma poljia, entre dois ou três conjuntos, para ver qual o que
agüenta até o amanhecer. Bebidas, comidas, desafios de cantadores, por
eles conhecidas como profias (poljias), enchem os intervalos nas noites de
fandango.
"Errar no fandango é fazer bafaio, e desfeita faz a folgadeira. que se
recusa a dançar. O passo característico do fandango, e que entra em quase todas as marcas, é o oito. O cavalheiro, dançando, descreve um oito,
tendo por centro dos dois círculos as duas folgadeiras que se encontram à
sua frente e atrás de si, na roda.
"É interessante observar-se, tanto no fandango como em outras festas
populares, a força de absorção da terra, o poder tremendo de assimilação
que o meio exerce sobre o homem. No local denominado Balneário, na
Praia de Leste, encontramos, como mestre de fandango, o senhor João
Cláudio Gtlier, filho de franceses e todo ele de aspecto gaulês. Da mesma
forma, em Morro Grande, município d,e Cerro Azul, encontramos um
Schleder comandando a Dança de São Gonçalo.
"Nas diversas marcas do fandango, sente-se, quer nos batidos, quer
nas palmas (sempre batidas nos intervalos do sapateado), a influência viva
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de Portugal e Espanha. Os textos musicais expressivos ainda têm razoável
presença na colónia de pescadoreS-da Costeirinha; na barra do Rio Giiaraguaçu, município de Paranaguá; nas colónias pesqueiras de Pontal do
Sul, Prata de Leste e pontos isolados de Parcmaguá, e representam apenas
a linha melódica do canto. O grnpo de Pontal do Sul desenvolve na parte
instrumental, sobretudo a rabeca, uma outra fase melódica, em contraponto, não registrada neste trabalho. Este grnpo, melhor na qfinação e na
parte instrumental de um modo geral, tem um mais pronunciado sabor de
primitivismo, que encanta e atrai pela sua ingenuidade. "
A título de esclarecimento, vale dizer que as observações do professor
Femail.do de Azevedo não perderam a atualidade, apesar das profundas mudanças fisicas das localidades e do comportamep.to dos habitantes locais,
cada vez menos participes das tradições locais.

CAPÍTULO Vlll
PARANAGUÁ E O PAPEL DA ESTRADA DE FERRO
NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DAREGIAO
A

-

Parte 1
- A Saga de Uma Conquista

Parte 2
- A Tragédia no Km 65

CAPÍTULO VIII
PARANAGUÁ E O PAPEL DA ESTRADA DE FERRO
NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO
PARTE 1
A SAGA DE UMA CONQUISTA
I

'

;

' ' ~·Aos colonizadores chegados ao Litoral paranaense ainda no século
XVJ, ultrapassar os contrafortes da Serra do Mar, assim chegando ao Planai-
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·.to, tomou~se um desafio só vencido décadas depois. Primeiro, pelas·rústicas
trilhai que, a pé, levavam até a altura da localidade de Porto de Cima. Mais
tarde, respectivamente, pela também primitiva Estrada d a Itupava e, enfim,
pela Estrada da Graciosa, todas surgidas na época do. Brasil Colônia do
Império. Só após muito tempo esses caminhos se tomaram carroçáveis, a
ponto de dar passagem, primeiro, às liteiras e aos animais transportadores de
carga, depois aos carroções e similares, ligando o Litoral a Curittba e região.
Apesar de todos os esforços, o volume de produtos transportados de ponto a
outro, além das naturais dificuldades apresentadas pelo terreno acidentado,
crescia ano a ano, exigindo um meio de transporte mais ágil, econômico,
capaz de carregar grande quantidade dos tantos produtos comercializados na
região. Primeiro, foi o ouro; depois, a madeira; mais tarde, a erva-mate.
Mais recentemente, o café, e hoje, a infindável quantidade de grãos produzidos no Brasil Meridional e no Centro-Oeste, em sua maioria exportado p~
outros países por intermédio do porto de Paranaguá.
·
Eoi assim que o Estado viu nascer sua primeira ferrovia no fim!l do século XIX; um empreendimento de vulto considerado verdadeira saga, levando-se em conta as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores da idéia.
Desde o advento das estradas de ferro no Brasil, a ligàção entre Paranaguá e
o planalto curitJ.bano, sobretudo pelas necessidades do comércio, foi objeto
de atenção, embora as dificuldades topográficas reconhecidas. Mas só em
1871 foi tomada a primeira _iniciativa oficial, graças ao Decreto 4674, de 1O
de janeiro, que concedeu ao engenheiro Antonio Pereira Rebouças, Francisco Antonio Monteiro Tourinho e MaUrício Schwarz, o privilégio para a
construção de uma estrada de ferro que, partindo de· Antonina e passando
por Marretes, atingisse Curitiba. Segundo documentos consultados pela
historiadora Cecilia Maria Westphalen, todos pertinentes à história ferroviária paranaense, revelam que a Lei Provincial 266, de 1° de abril de 1871,
concedia a essa empresa

e

" (.) garantia de juros de 7 por cento sobre o capital de 4 mil contos
de réis".
Embora iniciados os estudos técnicos da estrada, três anos depois os
privilégios dos concessionáriosforam transferidos ao 'Barão de Mauá. Mas,
pela Lei Provincial 304, de 26 de março de 1872, os engenheiros Pedro
Aloys Scherer, José Gonçalves Pêcego Júnior e José Maria da Silva Lemos
Júnior, obtiveram do. governo imperial o direito da construção de uma estrada de ferro ligando Paranaguá a Marretes. Scherer e Pêcego Júni9r, na ver-
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dade, não viam com bons ollios o empreen~etito da linha de ferfo partindO
de Antonina. Os serviços se iniciaram em 2 de fevereiro de 1873. Surgiu,
porém, uma competição entre os· portos de Antonina e Paranaguá. Havia,
então, duas correntes políticas distintas no Litoral: a dos Correia, em Paranaguá, e a dos Araújo, dominando Marretes e Antonina. Apesar de a clã
Correia então dispÕr de mais força na Corte, venceram os Correia, triunfando assim a concessão Scheret e Pêcego Júnior. Mas não foi essa a empresa
construtora da linha, porque a cessão final dos direitos sobre a construção da
·ferrovia foi dada pelo Decreto 7420, de 12 de agosto de 1879, em favor da
Compagnie Génerale des Chemins de Fer Brésiliens.
No dia 5 de junho de 1880, Paranaguá recebeu, com festas e honras, o
imperador Dom Pedro 11, quando oficialmente foi iniciada a construção da
Estrada de Ferro Paranaguá-Curinba. Por ocasião da inauguração dos trabalhos, estando presente o imperador, recém-chegado de cànsativa viagem de
Curitiba, jornais da Província e moedas foram enclausurados num cofre de'
ferro, junto à pedra fundamental, além de pl~ca com a seguinte inscrição:

" Compagnie Génerale de Chemins de Fer Bresiliens
A 5 de junho de 1880, na augusto presença de Sua Majestade Imperial, sendo ministro e secretário de Estado dos Negócios da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas, o conselheiro Manuel Buarque de Macedo, e
presidente da Província do Paraná o dr. Manuel Pinto de Souza Dantas
Filho, foi começada a construcção da Estrada de Fe"o de Paranaguá a
Curitiba."
O monarca, entretanto, não participou da viagem inaugural do primeiro
trem., <íÜF. 'na verdade, só percorreú o trecho entre Paranaguá e Morretes,
em I~ de;nbvembro de 1883. Mas no dia 19 de dezembro de 1894, data em
que. o Paraná comemorava mais uma vez a data de sua emancipação política
1
de São Paúlo ocorrida em 1853, chegou a Paranaguá o primeiro trem Vindo
de Curitlba. Dias antes, em 29 de dezembro, a princesa Isabel e comitiva
desembaÍcaram no bairro do Atuba. Só em 2 de fevereiro de 1885 realizouse a festa inaugural oficial da ferrovia.
Considerada uma das mais importantes C?.i?.J;3S da engenharia nacional, o
trecho Curitiba~ foi construído em três etapas. A primeira, representada por.superação das dificuldades impostas por terrenos alagádiços,
sobre os qWús assentou suas bases. A segunda, considerada a mais ousada e
penosa, .cuidava de transpor os contrafortes da Serra do Mar. Um trabalho ·
gigantesco, levando-se em conta os parcos equipamentos e a também pouco
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. modemà iD.fra-estrutura disponível. Menos complicada foi a realização da .
terceira e última etapa. Vencida a serra, os trilhos foram. assentados sem
maiores problemas no planalto que leva a Curitiba.
Os 110,387 quilômetros da obra que em 1985 completou seu centenário são percorridos não mais pelas velhas e românticas "Maria-Fumaça",
mas por locomotivas a diesel, responsáveis, atualmente, pela tração de dezenas de vagões de carga transportando soja e farelo para o porto de Paranaguá. Apesar da idade, a velha ferrovia suporta essa carga, dando passagem ainda à automotriz e aos vagões que transportam centenas de milhares
de turistas. Locomotivas e vagões há muito deixaram de exibir o símbolo da
também saudosa Rede de Viação Paraná-Santa Catarina (RVPSC), dando
lugar, desde a encampação de praticamente todo o patrimônio ferroviário
nacional pelo govenio, à logomarca dá Rede Ferroviária Federal S.A., a
RFFSA.
Ficam, porém, na lembrança de quem fez do trem seu principal meio de
transporte en;t algum ponto de sua vida, em' especial no trecho ParahaguáCuritiba, nomes de pioneiros como Carlos Westermann e João Carlos Gutierrez, então diretores da Compagnie Génerale; Aloys Scherer, primeiro con.cessionário da estrada e iniciador da construção; o engenheiro Teixeira Soares, que assumiu a direção dos trabalhos da Serra do Mar quando tinha apenas 34 anos de idade; o também engenheiro Antonio Rebouças, todos heróis
de uma época.

a- Paranaguá e o 5 de Junho
O Autor buscou ainda elementos complementares à trajetória histórica
acima narrada. Para entendermos melhor a importância do dia 5 de junho,
vale transcrever dados pesquisados pertinentes ao período em que Antonio
Rebouças obtém a concessão da estrada que inicia em Antonina, passa em
Morretes e Porto de Cima, dai alcançando o Marumby. Como essa concessão caditcou, Antonio Rebouças e seus companheiros requereram o direito
de prolongar a ferrovia até Curit:tba, o qtle foi obtido. Guiados pela força de
trabalho de Pedro Aloys Scherer, Úliciaram os serviços, preparando o leito
até a altura do então chamado Porto D'Água, em Paranagná. Revela um documento alusivo à abertura da Compagnie Génerale:
"O contrato inicial de construção foi promovido peia abertura a assinaturas da Companhia, entre as quais se destacaram as do comendador
Manuel Antonio Guimarães, comendador José Miró de Freitas e de Bernardo Pinto de Oliveira, este cidadão emérito e auxiliar respeitável de José Gonçalves Pêcego Júnior. "
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Pêcego Júnior, por sua vez, era ligado a tradicional família paranaense.
Prosperava no comércio do Rio de Janeiro, mas, repleto de ideais, dedicouse a esse trabalho (o de estar à frente do projeto ferroviário), entremeado de
problemas de todas as espécies. Pedro Scherer faleceu no meio da empreitada, não chegando a ver a marcha da primeira locomotiva deslizar sobre os
trilhos que ajudou a assentar. Sorte igual teve também o terceiro sócio, José
Maria da Silva Lemos. Em 5 de junho de 1880, finalmente, na presença do
imperador, inaugurou-se o trecho férreo no local onde posteriormente seria
construída a Estação de Paranaguá.
b- Viagens e lembranças

Muito já se escreveu sobre a ferrovia Curitiba-Paranaguá. O Autor se
junta aos depoentes, narrando viagens e lembranças guardadas de um penodo romântico. São anotações como essas, entre outras:
'

"As emoções de uma viagem a Paranaguá começavam com o percurso no trem abarrotado de gente, COfl'l suasparadas na serra, para comermos o "Bolo de Banha", na Estação de Banhado, ou a visita histórica ao
Cadeado, no alto da serra. Adiànte, uma cruz solitária, no quilômetro 64,
em memória do Barão do Serro Azul e demais companheiros, fUzilados áurante a Revolução Federalista de 1893.
"A ponte sobre o Rio São João, no quilômetro 62, ligando a Serra da
Farinha Seca e o Marumby. As pequeninas casinhas e a igreja construídas
em meio à floresta e próximas dos despenhadeiros gigantescos. Chegando
a Paranaguá, o visual deslumbrante de suas características ruas irregulares e estreitas, casarões antigos e tantas igrejas. "
.

-

PARTE2
A TRAGEDIA NO KM 65
.

Se à ferrovia cabem palavras que expressam a saga de pioneiros, o tre- ·
cho Curitiba-Paranaguá tem, além das estatísticas de madeira, erva-rilate,
café e grãos transportados durante décadas, a triste lembrança da tragédia
que vitimou o parnanguara lldefonso Pereira Correia, o Barão. ..do Serro
Azul, e companheiros, todos friamente fuzilados durante a Revolução Federalista de 1893 na altura do quilômetro 65. A transcrição detalhada do fato
histórico é fimdamental para uma melhor compreensão do trágico episódio
político.
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Nascido em 6 de llgosto de 1849, filho do comendador Manuel Francisco Correia e Francisca Pereira Correia, lldephonso não tardou a conviver
com o sucesso. Casado com Maria José Correia, teve os filhos Ifigênia Correia Fontana, casada com Francisco Fido Fontana; Maria Clara Correia, casada com Adalberto Nacar Correia e Ildefonso Correia do Serro Azul, casado com Constança da Costa Carvalho. O barão estudou Humanidades no
Rio de Janeiro e São Paulo. Comerciou erva-mate em Montevidéu e Buenos
Aires. Tornou-se empresário ao retornar a Antonina, em 1869, com seu engenho de beneficiamento da erva. Em 1878, época em que foi aberta a Estrada da Graciosa, transferiu-se para Curitiba, onde abriu o Engenho Tibagi,
então uma empresa com moderníssima infra-estrutura para tratamento da
erva-mate, tornando-se o maior exportador do produto.
Homem de visão, além, do engenho, instalou uma serraria a vapor em
Piraquara. Fez mais: além de fundador da hoje tradicional Impressora Paranaense, em 1882 participou da fundação do· Club Curiubano e, oito anos
após, da Associação Comercial do Paraná. Em 1881 recebeu a Comenda da
Ordem da Rosa; em 1888, o título de Barão do Serro Azul.
. .. _ Masfoinª p9líti~a qu.~ I1d.€:fOI1SQ.~Ofi"ÇÍ3.1'.arti<~ipou ativarnente, como
membro do ::'artido Conservador. Foi carnarista e presidente da Câmara
Municipal de Curinba, e várias vezes deputado à Assembléia Legislativa
Provincial, além de vice-presidente da Província
Os detalhes históricos a seguir são o extrato da tragédia, conforme relata o saudoso engenheiro Denisar Zanello Miranda, que durante décadas
prestou relevantes serviços à Rede Ferroviária Federal no Paraná, publicado
na edição especial do "Correio dos Ferroviários" por ele editada, alusiva aos
80 anos da ferrovia Cuiritiba-Paranaguá.

"Grande serenidade pairava sobre Curitiba, naquele 20 de maio de
1893. Havia, é claro, nuvens violentas, mas o crepúsculo inspirava calmaria- as calmarias tipicas que antecedem as grandes tormentas.
"O B~rão do Serro Azul era figura proeminente na política e no comércio màdeireiro do Estado. Falava-se que o barão havia sido julgado
criminoso pelos líderes do republicanismo jlorianista. Os legalistas haviam
tomado Curitiba em ] 0 de maio. Murmurava-se, a medo, que o alferes Leite
de Albuquerque trouxera do Rio uma 'lista negra' em que constava o Barão do Se"o Azul entre outras figuras de alto prestígio. Apresentou-a ao
general Quadros, que era reconhecidamq~te um psicopata.

-
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-Abram, em nome da lei!
A voz tonitroante quebrou a apatia do crepúsculo.
Dentro da casa, gritos de sobressalto, de uma famz1ia que há vários
dias aguardava o desenlace.
Passos de chinelo. Ruído de ferrolhos.
Os soldados, em número de cinco - as carabinas caladas -, não lhe
deram tempo para despedir-se, sequer. Empurraram o barão para diante,
dirigindo-lhe palavrões que ele, cabisbaixo e atordoado, mal ouvia.
Nem sequer percebeu a caminhada pelas ruas escuras. Os poucos
passantes atiravam-lhe palavras de coragem, com voz amedrontada e
gestos de desalento.
O general Quadros havia mandado buscar os antipatizantes do regime em suas residências. Condziziram~nos?J estação ferroviária de Curiti-·
ba, guarnecidos por escolta de armas embaladas. Embarcaram-nos no
rumo de Paranaguá. Curitiba ficou para trás, as luzes vacilantes de 1893.
Foi gradativamente diminuindo no retângulo da janela. O resfolegar da
locomotiva profotizava:
- Vão morrer, vão morrer, vão morrer...
- --

-

Na· locomotiva, maquinista efoguista lutavam para desenvolver a
marcha exigida pelos soldados, que tinham pressa. Enquanto desempenhavam sua árdua tarefa, na boca da caldeira, imaginavam qual seria o motivo daquele 'aumento de ordem '. E lá isso erà hora de conduzir passageiros?
A época era de revolução, de estado de' sitio. Os viajantes sabiam de
antemão o que lhes sucederia. Os menos bravos não puderam conter o·
pranto. Nada mais comovedor e patético do que homens chorando.
O trem, rilhando, diminuiu a marcha. Um apito estridente dilacerou a
nuvem de fumo que o empenachava.
.
Quilômetro 65.
Passava da meia- noite. Os acusados foram impelidos para fora do
vagão e arrojados para as bordas do precipício. O espírito do barão dominara-lhe de arrebate a idéia da mudança, a injusta perseguição que lhe
arrancara o lar, honestamente fundado, condenando-o a não ser o quê.
A fuzilaria irrompeu da janela do vagão. Os soldados executavam a
sentença imposta pelo comando de emergência. Verdadeiro massacre.
MorrerQTT) todos.
Umas cruz assinala, hoje, o local da chacina- quilômetro 65. "
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Ao Autor cabe completar com mais informações o trágico episódio,
após intensas pesquisas qrie levam a correspondências trocadas entre a baronesa e seu cunhado, o conselheiro Correia, onde relata as conseqüências
da tragédia.
"(.)O resto Vossa Excelência sabe, e eu procuro desviar da minha
imaginação - aquele trem esquife, que às 1Ohoras da noite de 20 de maio
de 1894 partiu de Curitiba, conduzindo o Barão do Serro Azul e seus companheiros de sacrificio.
"No momento em que o comboio-tumba partiu da estação, o coronel
Pires Ferreira achava-se num dos clubs desta capital, e da sacada do prédio houve quem lhe surpreendesse essa frase escapada daquela alma tremenda: 'Oh!, que inconveniência! Deixarem apitar um trem destes'.
"E quando a alma da população inteira foi se enchendo da opressão,
horrível ante as versões que corriam, como um clamor de 'dies jroe ', deixando por sobre a capital par011aense a sombra pavorosa da agonia e do
luto, o general, cuja espada viera restaurar a lei, mandava que as bandOs
militares, com o som da música festiva, dispersassem os agoiros que surpreendiam a vida de um povo, como quem, a gritos, espanta uma corvada
que fareja a matança. "

Não só a baronesa expressa sua dor e revolta ao cunhado. Antecipando-se à chacina, o próprio barão escreve ao conselheiro Correia, seu i:níl.ão,
o que segue, em 8 de maio de 1894, a doze dias da tragédia no qm1ômetro
65 na ferrovia Curitiba-Paranaguá:
"Meu irmão,
vítima das intrigas e calúnias dos invejosos, estou desde ontem ao
meio-dia retirado em minha casa, à espera da organização de um tribunal
ou comissão para julgar meu procedimento desde meados de janeiro.
"AS acusações que me fazem são falsas ou sem fundamento. Tenho a
consciência de tudo quanto pratiquei, logo que o nosso Estado foi invadido
pelas forças revolucionárias, somente obedeceu aos mais nobres e puros
sentimentos.
"Não quiz aceitar conselhos amistosos para fiÍgir para o Rio da Prata, logo que as forças legaes expulsaram as revolucionárias. A minha fogo
me tiraria ocasião de justificar-me, daria razão às calúnias, e seria a confissão de que eu não· confiava na imparcialidade dos juizes legaes.
"Os tempos são de provações, e eu a elas me subordino pacientemen-
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te. Ouasi não posso escre.ver, peloqtie peço mande esta a~ Dr. Ubaidino.
Saudades a todos dafaml1ia
"Sei irmão amigo, Serro Azul. "
Em data incerta, provavelmente poucos dias após a morte do barão, seu
irmão, o conselheiro Correia, assim se refere ao fato, em carta ao prefeito de
ParanagUá:

"Sofri o mais doloroso golpe que podia ferir-me: a trucidação do meu
último irmão, Jldephonso Pereira Correia, Barão do Serro Azul, e por soldados brasileiros ao mando da autoridade.
"Do que ocorreu no Paraná o meu~Estado, cuja infelicidade profun.
damente partilho, o que direi eu, acabrunhado de desgosto inexcedível,
diante da enormidade com que foi péifida e atrozmente arredado dos vivos
um irmão prezado, de procedimento irrepreensível, tendo com cinco outros
mártires, tão inocentes como ele. o corpo trespassado de balas e à horas
mortas atiradas por soldados brasileiros, no abismo soturno do Pico do
Diabo?
"Pode a culpa desse negro atentado recair sobre o Brasil e sobre os
. brasileiros? Ah!, se assim fora, não restaria outro alvitre senão cobrir o
rosto com um manto de vergonha e }i!gir, e fugir... para longe, muito longe...
"A Justiça não consente que a História responsabilize os brasileiros
por este canibalismo, que nos arranca da alma brados da mais veemente _
reprovação. "
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr. Presidente, S~s e Srs.
Senadores, uma série de fatos recentes nos fazem crer que estamos, agora sim,
bem mais próximos do que nunca de estabelecer uma ligação por terra com o
Oceano Pacífic()_,_É indicador seguro desse avanço, por exemplo, a inclusão, como
prioritário no Plano Plurianual (PPA), de um item intitulado Saída para o Pacífico,
que prevê ~·a consolidação dos eixos de ligação com as fronteiras do Peru e Bolívia,
que favorecerão a integração com esses países e o futuro acesso terrestre do
Brasil a portos localizados no Pacífico".
Os investimentos estimados pelo PPA para esse item somam cento e
dois milhões de dólares;· cifra inexpressiva diante da grandeza dos trabalhos
necessários e diante dos benefícios que a nação terá com essa ligação. De todo
modo, é importante que o governo pense seriamente nesse projeto também com a
finalidade de aproximar os Estados do Amazonas, Acre e Rondônia do resto do
País.
Especificamente-sobre estradas·, diz o PPA: "Na área rodoviária, serão
realizadas obras de construção e ou recuperação em trecho de trezentos e
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cinqüenta quilómetros de extensão da BR-317, que liga Rio Branco a Assis Brasil,
na fronteira com o Peru. ·oeverá também ser eonstruído trecho de noventa
quilómetros de extensão ligando Abunã, em Rondônia, a Guajará Mirim, na fronteira
com a Bolívia".
Com relação aos investimentos necessários em estradas, eu gostaria
de transcrever trecho de artigo publicado no jornal O Globo, na edição de quatro de
março do corrente, .pelo presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Octávio
Mello Alvarenga: "Nosso comércio com o Japão e mais recentemente com o
emergente mercado chinês íustifica uma visão mais objetiva para tais gastos,
equivalentes a um copo d'água no regador que vai irrigar nossa exportação de
grãos, minérios, madeira e, por outro lado, facilitar o ingresso de produtos oriundos.
do Japão, da China, da Indonésia e da Malásia".
A verdade é que nos últimos tempos, de uma forma inimaginável até
para os mais otimistas, o Brasil vem se integrando rapidamente aos seus vizinhos
sul-americanos. Prova disso é que num curto espaço de tempo foram multiplicadas
várias vezes as transações comerciais com Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
Chegou a vez de intensificarmos nosso intercâmbio com Peru e Bolívia.
'
Felizmente, parece que já existe um consenso entre as elites políticas
brasileiras de que é preciso, com urgência,_ estabelecer uma interligação com o
Oceano Pacífico. O que se deve lamentar é que estamos fazendo isso muito
lentamente. A consciência dessa necessidade se aprofunda na medida em que se
· sabe que a maioria do comércio mundial já é feito pelo Pacífico. Até a Idade Média·,
as transações de mercadorias se davam basicamente no Mar Mediterrâneo. Mas,
com o desenvolvimento técnico das navegações, ganhou importância o Oceano
Atlântico, que até bem pouco concentrava a maioria das rotas comerciais.
Estima-se que no ano 2.000 apenas seis por cento da população
mundial estará concentrada na Europa,· contra dois terços no continente asiático,
banhado pelo Pacífico. Pelo Oceano Pacífico, chega-se à China, a mais populosa
nação da terra ou, como querem os economistas, o maior mercado consumidor do
mundo. Com crescimento médio anual de dez por cento nos últimos anos, a China é
hoje o maior canteiro de obras do Planeta.
O Oceano Pacífico banha também o Japão, segunda maior economia
mundial. Pelo Pacífico, tem-se acesso aos chamados tigres asiáticos - Coréia do
Sul, Formosa, Malásia, Tailândia, Hong Kong e Cingapura -. nações cujo avanço
económico vem ocorrendo num ritmo vertiginoso. Por aquele Oceano, chega-se
ainda aos grandes mercados da Indonésia e das Filipinas, países muito "populosos.
Enfim, pelo Pacífico, ficamos bem mais próximos da costa oeste dos Estados
Unidos e do Canadá
Foi pensando nesses mercados que políticos brasileiros de visão e
alguns empresários mais arrojãdos começaram a lutar em busca de uma saída para
nossa produção através daquele Oceano. A idéia não é nova mas só recentemente
. se cristalizaram as condições necessárias para que o processo fosse
desencadeado. Para se ter uma idéia de quanto estamos atrasados nesse ponto,
basta lembrar que esta cidade, Brasília, foi fundada há apenas 35 anos . pelo
estadista Juscelino Kubitscheck. Ou seja: faz pouco mais de três décadas que
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começamos efetivamente uma_arrancada em direção ao Oeste. Por quatro séculos
e meio este País viveu agarrado às praias do Atlântico.
·
Nesses trinta e cinco anos que vêm desde a fundação de Brasília,
vimos explodir a agricultura nos cerrados e assistimos à ocupação - de forma
desordenada e irracional por vezes - de grandes áreas de floresta amazónica e do
Pantanal. Também o avanço da fronteira agrícola brasileira fez com que se
aprofundasse a consciência a respeito da falta de uma estrada para o Pacífico.
·Assim, essa ligação acabou se transformando, nos últimos anos, num imperativo
incontornável.
Para que isso ocorresse foi preciso também que passássemos por
uma mudança cultural profunda. Até os anos 60, o Brasil viveu praticamente de
costas para a América do Sul e de frente para os Estados Unidos e a Europa. Foi
preciso que quase todo o continente se visse dominado por ditaduras militares de
direita para que percebêssemos o nosso destino comum. Além disso, disputas
inócuas com a Argentina por uma pretensa liderança regional arrastaram-se por
décadas. Vivemos como rivais por um tempo excessivamente longo.
Felizmente, com a implantação do Mercosul, essas diferenças foram
superadas. Envolvido pela onda da globalização, o Sul da América, como outras
regiões do Globo, sentiu que só poderia crescer na medida em que se constituísse
num bloco econõmico. Em poucos anos- de 1990 para cá- vimos desencadea~
se uma acelerada integração econômica. A integração cultural já começa e virá
rapidamente devido às semelhanças entre as línguas espanhola e portuguesa e as
culturas brasileira e hispano-americana.
Um fato que em geral passa despercebido, quando se fala na saída
para o· Pacífico, é que essa ligação, no sentido, inverso, representará também um
escoadouro - pelo Atlântico - para a produção de peruanos, bolivianos e
chilenos. Esses três países vizinhos terão condições não só de levar suas
mercadorias aos portos brasileiros do Atlântico, mas também de vendê-las aqui.
Parece lógico, portanto, concluir que' essa ligação rodoviária será decisiva no
sentido da criação de um futuro mercado sul-americano. Mais do que isso, será
fundamental para que se desencadeie, finalmente, um processo de integração de
toda a América do Sul.
·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não. podemos esquecer-nos,
por momento algum, que- os obstáculos à consecução dessa idéia são muitos. Além
das dificuldades econômicas enfrentadas nas últimas décadas por todos os países
da região, .deve-se somar uma imensa gama de outras dificuldades. O maior
obstáculo $, sem dúvida, a falta de financiamento bancário para as obras.
Há quem ache que -os organismos internacionais que poderiam
emprestar recursos para a abertura e melhoramento das estradas não o fazem por
pressão do governo dos Estados Unidos. Essa pressão teria origem na crença de
que a abertura de estradas na Região Amazônica - e eu me refiro especificamente
ao caso da BR-364, no Acre - significaria a destruição da floresta amazônica e
·
· ·
dos povos- indígenas.
É claro que um País com a lastimável folha corrida em relação a
crimes ecológicos que possuem Estados Unidos- a nação que mais polui na Terra
hoje em dia! - não tem autoridade moral para fazer essa previsão. Nunca é demais
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lembrar que os Estados· Unidos destruíram a maioria de suas florestas. E que ·lá os
brancos de origem européia dizimaram os povos autóctones.
Parece-nos óbvio, no entanto, que os motivos não são "ecológicos" ou
"humanitários". A verdadeira motivação é económica, porque, a partir do momento
em que passarem a ser embarcados nos portos do Pacífico, os produtos brasileiros
-em especial os saídos das.regiões Norte e Centro-Oeste- estarão chegando
mais baratos ao Japão e a todo o imenso mercado asiático, necessitado de grãos e
de carne. Estima-se que o custo do transporte das nossas mercadorias para
aqueles centros caia em 100 dólares por tonelada, porque a rota será encurtada em
quatro mil milhas náuticas.
De uns tempos para cá, começaram a sair na imprensa brasileira
dezenas de reportagens sobre a saída para o Pacífico. Mas, infelizmente, de um
modo geral, mostram que ainda falta muito para que essa ligação se efetue através da Bolívia ou-do Peru -, seja desembocando em portos chilenos, seja em
portos peruanos. Isso se dá por que tanto no Brasil quanto nos países vizinhos
muitas dessas estradas - já usadas hoje, embora de forma precária - não
passam de picadas abertas no meio do mato. Quando já definitivamente
implantadas, encontram-se mal conservadas ou precisando de melhorias.
Para completar o quadro de dificuldades, é preciso considerar ainda
que no meio do caminho estão os Andes, esse paredão de milhares de metros de
altura que sempre nos separou de nossos vizinhos do Oeste.
No entanto, as mesmas reportagens sobre viagens por terra ao
Pacífico -feitas por jornalistas ou por grupos de empresários - mostram que já se
trabalha dos dois lados dos Andes. Empresários de visão, de ambos os lados, se
movimentam porque sabem que o futuro está por chegar.
É impossível tentar dimensionar o quanto o Brasil perde a cada ano
pela falta de uma estrada que nos conecte com o Oceano Pacífico. As perdas
certamente ascendem a bilhões de dólares. O que o País deixa de ganhar pela falta
de uma boa estrada justificaria plenamente maciço investimento de recursos
oficiais.
-·
O que se sabe, hoje, é que grande parte da produção de alimentos do
Centro-Oeste e do Norte do País apodrece nos armazéns por falta de escoamento.
Não temos sequer estradas que levem esses produtos aos portos do Atlântico, a
dois ou três mil quilómetros de distância. Isso é totalmente absurdo. Se temos que
transportar a produção do Centro-Oeste por terra por mais de mil quilómetros, que
seja para .os portos do Pacífico.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadorés: apesar das grandes
dificuldades com que nos deparamos ainda, seja no âmbito interno - com a falta
de recursos e mesmo de maior empenho por parte do governo -. seja pelas
injunções internacionais, estamos otimistas. Acreditamos que os sul-americanos
vão acabar abrindo esse caminho. E bem mais breve do que se poderia pensar.
Eu acredito que a abertura dessa interligação deveria ser a prioridade
número um do nosso Ministério dos Transportes. Se temos uma boa chance de
multiplicarmos várias vezes a produção brasileira de alimentos, ela , só se
concretizará quando tivermos acesso mais fácil ao Oceano Pacífico.
·

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00491

Eráo quê-tinha a dizer.
Muit<? Obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) - Sr. Presidente Sr"s e Srs.
Senadores, no dia 19 de abril, o País comemorou o Dia do Exército. '

A expressão desse nome lembra defesa da Pátria, garantia dos
poderes constitúcionais, da lei e da ordem. Da tradição de nosso
Exército, das leis que o regem e da própria História de nosso País,
infere-se o inestimável valor dessa gloriosa Força Armada
Brasileira. A instituição do dia 19. de Abril como sua data
comemorativa tem raízes naturais nos históricos episódios
militares travados nos morros Guararapes entre a resistência .
nativista brasileira e os holandeses, ·que então ocupavam o
Nordeste.
Em 1534, a coroa.portUgilesa repartiu a vasta colônia em 15
capitanias, que constituíam verdadeiros feudos hereditários, com
a organização militar que seus ricos donatários pudessem matiter,
responsáveis que eram pela segurança das terras doadas. Sendo
precários os resultados obtidos com tal sistema e desejando coibir
abusos e desmandos de alguns donatários, D.João III, em 1548,
resolveu criar um governo-geral com sede na Bahia. A esse tempo
surgia a primeira organização militar no Brasil. Essa força de
defesa participou de episódios militar~s de importância, como a
expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, no século do
descobrimento, e do Maranhão, em 1615. Mas a güetra contra os
hoh:mdeses, no Nordeste, foi o grande divisor de águas,
reyresentando a gênese da nacionalidade brasileira.
Os holandeses se mantiveram no Brasil por um período de
cerca de 30 anos, quase ininterruptas. Muitas forças se
empenharam na luta por sua expulsão: brancos, índios e negros,
nativos ou não, num expressivo contingente. Nos morros dos
Guararapes, a 19 de abril de 1648 e 19 de fevereiro de 1649,
1.
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·travaram-se as duas lutas arm·adas entre os efetivos ·locais. e-os
invasores holandeses em Pernambuco, ficando conhecidas como
Primeira e Segunda Batalha de Guararapes, por ali ter se dado a
contenda. Na B:úalha de 19 de abril, comandavam as unidades
brasileiras Vida! de Negreiros, Fernandes Vieira, Filipe Camàrão,
Henrique Dias e Antonio da Silva. Os batavos eram liderados por
seis coronéis. Os brasileiros haviam ocupado, de início, a
elevação dos terrenos, ma$,· desbaratada à espada, a vanguarda·
holandesa refugiou-se nos altos. Os dois exércitos se defrontaram
sobre os montes, com .os brasileiros no cimo onde está ho~ a _
Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, cuja festa se celebra a 20
de abril. A batalha durou 5 horas, após o quê os holandeses,
derrotados, se retiraram para o Recife. .
O dia 19 de abril, que rememora a retomada histórica de
terras brasileiras, mediante a corajosa expulsão de invasores pelo
efetivo local, foi consagrado, em 24 de março de 1994, através de
decreto presidencial, ao guardião de nossas fronteiras e defensor
inarrédável de nosso território contra qualquer inimigo, dentro ou
fora dele: o Exército Brasileiro.
Às comemorações dessa última sexta-feira, dia 19 de Abril,
seguiram-se as do dia 21, data de .expressivo significado para
todos os brasileiros. É quando se comemora a Inconfidência
Mineira e seu Mártir, Joaquim José da Silva Xavier, O Tiradentes
- grande personagem de nossa História que empenhou sua vi dá na
patriótica luta pela liberdade. Esse sonho, levado pelo mais
brasileiro dos heróis às últimas consequências, tornou-se !l base
de nossa Independência.
·
,'
Nessa mesma data, em 1960, foi fundada Brasília, a Capital
de todos os brasileiros. Cidade Monumento, ímpar no mundo por
sua bela arquitetura, arrojada e de linhas futuristas, Brasília é
centro. das decisões do País e ponto de encontro dás diversas
culturas, egressas das várias unidades da Federação.
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O dia 21 de Abril é ainda, desde 29 de abril de 1946, por
força de Decreto-Presidencial, a data comemorativa das Polícias
Civis e Militares do Brasil, tendo como patrono Tiradentes, o
Alferes Joaquim José da Silva Xavier.
A proposta de se dedicar uma data à Polícia do Brasil
nasceu em 1936, na Escola de Polícia de São Paulo. A iniciativa
partiu do· Diretor do estabelecimento, Dr. Afonso Celso de Paula
Lima, Delegado de Polícia dos mais brilhantes, que no Congresso
de. Secretários de Segurança Pública e Chefes de Polícia, reunido
· na então Capital Federal, o Rio de Janeiro, propôs fosse escolhida
a data de 10 de maio como o "Dia da· Polícia no Brasil". A
sugestão dessa data tomava por base a criação da Polícia
Brasileira, que se deu a 10 de maio de 1808, com a institUição do
cargo de Intendente Geral de Polícia da Corte e do Estado do
Brasil por n João VJ, recém chegado da Europa. Esta a razão de
se propor 1O.de maio como Dia da Polícia.
·
·

o

.

A 05 de maio de 1941, o Chefe do Executivo Paulista, Dr.
Ademar Pereira de Barros, baixou a Resolução n° 84, que,
referendando a decisão do Congresso de Secretários de Segurança
Pública e Chefes de Polícia, reunidos na Capital da República em
27/10/36, consagrou 10 de maio como data oficial das
comemorações alusivas à Polícia.
. A partir desse ato, a Escola de Polícia de São Paulo,
dirigida.Jtoje pelo ilustre Dei. Dr. Guido Fonseca, passou a realizar
anualmente festividades comemorativas
ao Dia da Polícia ' ·
.
reverenciando a memória de seus heróis, até que, a 29 de abril de
1946, Decreto-Lei do Presidente da República, General Eurico
Gaspar Outra, instituiu a data de 21 de Abril como ·o "Dia das
Polícias Civil e Militar'' em todo o País, tendo como Patrono o grande
· ·
vulto da inconfidência Mineira.
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O dia 21 de Abdl pãSsoii a ser 'tãffibém reverenciado como o
dia do herói policial. Ao lado d<t memória do Alferes, que deu sua
vida eÍn prol dos mais elevados ideais de nossa Pátria, também se
perfilam nomes de dedicados poli<;iais, que perderam suas vidas
em defesa da ordem e da segurança pública
Senhoras e Senhor:es Senadores, pelo transcurso dos dias 19
e 21 de abril, datas em que personagens e episódios históricos São·
anualmente lembrados, quero render desta tribuna a minha·
homenagem aos integrantes de nossa polícia, civil e militar, pelo
transcurso do· seu· dia.· Em especial ao policial responsável e
dedicado, que muitas vezes amarga dissabor de ver um colega:
transgredir princípios da cor-Poração,. que não raro resultam em
injustas· geneátlizações junto ·à opinião pública Meus
cumprimentos a Sua Excelência o Ministro Zenildú · Gonzaga
Zoroastro de · Lucena e · demais . componentes do Exército
Brasileiro,. que com orgillho e patriotisrilo honram suas fardas na
defesa de nosso País, inspirando a todos· os brasileiros o respeito e
a con;fiança na Instituição e naqueles que a integram.

o

Cumprimento, também, na pessoa do ilustre Dei. Geral de São
Paulo, Dr. Antônio Carlos de Castro Machado, todos os policiais que com
destemor servem à sociedade.
··
Era o que tinha a dizer
Muito Obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, estou hoje aqui para pedir providências· às autoridades responsáveis
pela área de pesca no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, no sentido de que seja regularizada, imediatamente, a situação de
todas as embarcações a vela do Estado do Ceará, a fim de estarem liberadas para
a pesca de lagosta, a se iniciar em primeiro de maio...
Pode parece incrível, mas a verdade é que, depois de tudo acertado
entre pescadores e autoridades com vistas à regularização, surgiram certas
exigências, feitas por um funcionário subalterno da superintendência do Ibama no
Ceará, que podem inviabilizar a participação de canoeiros e jangadeiros na estação
de pesca que se inicia daqui a pouco.
Antes de mais nada, devo dizer que sou ardoroso defensor da pesca
artesanal porque ela emprega maciçamente mão-de-obra local, muito mais que os .
barcos movidos a motor e, acima de tudo, porque os pescadores não atuam de
forma predatória sobre o meio ambiente, já que são os grandes interessados na
manutenção das espécies.
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A pesca de' lagosta começou ·nos anõs.êinqüe~t;,., quando era feita
apenas por embarcações a vela. Foi só a partir dos anos sessenta que começaram
a s1 •1ir as frotas de pesca integradas por barcos motorizados de dez ou doze
m9trós. Nessa mesma época, foram introduzidos os covos de origem norteamericana, redes de pesca também conhecidas como manzuá. Como a costa
cearense era a área de maior abundância em lagostas, foi a partir do porto de
Fortaleza que saiu a maior parte da produção nacional.
A frota de pesca cresceu continuamente, empurrando para cima as
estatísticas de produção e de exportação de lagosta, enquanto os pescadores
artesanais também aumentavam em número, continuando, porém, a utilizar seus
métodos tradicionais. Os primeiros problemas do setor surgiram em 1972, porque
parte da pesca passou a ser feita de forma predatória.· Em 1985 começou a pesca
de mergulho, feita a partir do Rio Grande do Norte, que originou novos conflitos no
mar entre pescadores e mergulhadores. No entanto, medidas efetivas para regular
a atividade só vieram em 1987, com a introdução do chamado defeso, época em
que fica proibida a pesca para propiciar a reprodução das espécies.
No entanto; durante os anos noventa, continuamos assistindo à
intensificação da pesca predatória, feita mediante expedientes proibidos, como
redes de espera e mergulho. Além disso e de desrespeitarem as épocas de defeso,
os infratores passaram a capturar lagostas cada vez menores. Infelizmente, as
autoridades do setor nunca tiveram meios de fiscalizar de forma eficiente essã
atividade deletéria. E a lagosta miúda continuou a ser desviada para os portos de
Santos e Recife.
. Embora todo o setor de pesca de meu Estado - empresas,
armadores e pescadores - tenha insistido fortemente quãnto à necessidade de
uma fiscalização rigorosa, nada foi feito. Não se têm notícias de uma só apreensão
importante de ·carregamento de lagostas miúdas. Enquanto isso, obviamente, o
lucro de quem pratica esse tipo de pesca ilegal se tomava cada vez maior.
Graças à movimentação dos pescadores artesanais, apoiados pelo
lbama, foi criado em 1995 o Forum de Pesca do Ceará que - discutindo a questão
com setores do Governo Federal, organizações . não-governamentais e
universidades - aprovou o Plano de Pesca da Lagosta do Estado do Ceará
Uma das primeiras constatações do Comitê de Pesca foi sobre a
necessidade de regularização de todas as embarcações, o que seria feito tendo
como base .um cadastramento elaborado peiQ lbama em 1994. Essa regularização
deveria inc;luir, automaticamente, todas as embarcações de pano utilizadas pelos
pescadores artesanais.
Acontece, porém, que no meio do caminho havia uma pedra, como no
poema de Drummond. Ou, para sermos mais exatos, havia uma decisão
burocrática.
. Passo agora a transcrever trecho de um documento que recebi dos
pescadores presentes à reunião do Forum dos Pescadores da Barra da Sucatinga,
que ocorreu no dia 10 de março do corrente ano. Diz o documento:
"Através do ofício número 86196 da Superintendência do /bama no
Ceará, o superintendente substituto, doutor Volmir Costenaro, contrário ao que ;oi
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estabelecido no JJTano de Ordenamento de Pesca da Lagosta, procecie à
reflularização das embarcações com permissão de pesca da lagosta".
E acrescenta:
"Com este ofício toda a frota de embarcações a vela dos pescadores
artesanais não será regularizada num primeiro momento. Esta mudança de
procedimento do próprio lbama deixa os pescadores numa situação de incerteza em
vista da proximidade da pesca da lagosta, que começará no dia primeiro de maio de
1996".
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:
Tendo em vista o teor dessa correspondência, venho solicitar ao .
Ministro Gustavo Krause que intervenha na questão, a fim de que também sejam
regularizadas, de imediato, todas as embarçacões a vela do meu Estado. E que
essa regularização não represente nenhum custo para os jã muito sacrificados
pescadores cearenses.
·
É preciso agir com rapidez neste assunto porque - segundo dados
do lbama, coletados em fevereiro do ano passado - a frota de pequenas
embarcações de pesca da lagosta chega a 1715 unidades, entre paquetes e
canoas a vela, botes de casco e jangadas.
Para reforçar este pedido, quero alinhar aqui alguns argumentos em
favor da pesca artesanal.
O primeiro argumento é histórico. Foram as embarcações a vela que
iniciaram a pesca de lagosta. Calcula-se que em 1960 - antes da entrada das
frotas motorizadas -, quando foram exportadas 711 toneladas de lagostas, os
barcos de pano eram cerca de ·oitocentos e quarenta. Hoje beiram os dois mil. Na
maioria, os pescadores artesanais têm licenças obtidas anteriormente à criação do
Jbama.
·
O segundo argumento é ecológico. Os pescadores artesanais são os
que mais combatem a pesca predatória, porque sabem que, matando espécimes
imaturos, estão criando problemas para sua sobrevivência fütura.
O terceiro argumento é sóciCHICOnômico. O maior problema mundial,
hoje, é o desemprego. Ora, a pesca artesanal emprega muito mais mão-de-obra do
que as frotas motorizadas. Calcula-se que um barco industrial que empregue
apenas seis homens consegue obter a mesma produção que dezasseis
embarcações a vela, que dão renda a cinqüenta e seis trabalhadores! Ou seja, em
termos proporcionais, jangadas e botes empregam quase dez vezes mais pessoal.

É também importante considerar que os pescadores conseguem, com seu trabalho:.
não só !Jm rendimento, mas também alimentação rica em proteína para suas
famílias.
Por tudo isso, é claro, parece-nos inconcebível que uma simples
penada de um funcionário subalterno de um organismo governamental possa pôr
em risco toda uma categoria profissional. Segundo estou informado, o número de
pessoas envolvidas diretamente com a pesca da lagosta chega a seis mil no ·
Estado do Ceará Não é possível que decisões burocráticas possam causar
transtornos a tantos trabalhadores humildes. Estou certo de que-o ministro Gustavo
·
Krause vai interferir no assunto com rigor e rapidez.
Era o que tinha a dizer.
·
Muito obrigado.
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O SR•. PRESIDENTf: ·(José· Samey) _ Nada mais havendo a
tratar, a Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária, a realizar-se
amanhã, às 14h30min, a seguinte

'-

ORDE!\1 DO DIA
1
OFÍCIO No S/24, DE 1996
(Incluído cm Onlcm do Dia nos termos do par:ígrafo único do art. 353 do
Regimento Interno)

. Oficio n° S/24, de 1996 (n° 1.1 13/96, na origem), do Banco
Central do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado
de Santa Catarina para que possa emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Santa Catarina, cujos recursos serão
destinados ao giro da dívida mobiliária, vencível no 1° semestre de
1996.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos)
2
REQUERIMENTO No 276, DE 1996
Votação, cm turno úniCo. do Requerimento n° 276, de 1996,
do Senador Gilberto Miranda, solicitando, nos termos regimentais,
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado n°s 21 e 25, de
1996, por tratarem de matérias que versam o mesmo assunto.
I
r

3
REQUERII\1ENTO No 292, DE l9-96
Votação. em turno único, do Requerimento n° 292 •. de 1996,
do Senador Jonas Pinheiro, solicitando, nos termos do art. 172.
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inciso I.. do Regiincnto Interno,
do
.. a Inclusão em Ordem do Dia·
..
Projeto de Lei da Câmara n° 42, de 1993 (n° 6.221185, na Casa de
origem), que estabelece medidas prerentiras de proteção ao
trabalho dos tripulantes de aeronaves de seJTiços agrícolas.
4
REQUERI !\lENTO No 29·kDE-l996
~

.

Votação, em turno único. do Requerimento n° 294, de 1996,
do Senador Artur da Távola. solicitando, nos termos regimentais,
que, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 208, de 1995, de autoria
do Senador Júlio Campos, que denomina o Aeroporto Internadonal
do Galeão co1no. Aeroporto Internacional Tom Jobim, al~m da
Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de
Assuntos Econômicos.
·

5

.

. PROPOSTA DE EMENDA À CE>NS'PITUIÇÃO~.
No 27, DE 199S.
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 27, de 1995, de autoria do Senador Odacir Soares e
outros senhores Senadores, que dá nora redação à alíne.á "e" do
inciso I! do§ 5° do art. 128. da Constitrdção· Federal, tendo
Parecer favorável, sob n° 822, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

6
PROJETO DE LEI DO SENADO No 134, DE 1995
(Incluído cm Ordem do Dia nos termos do Recurso n° 4, de 1995)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n°
134, de 1995, de autoria do Senador Roberto . Freire, que

•

...__ ··.' --.·- ..
regulamenta o § 3° do.· art. 8°~Ó Ato das _JJisposfções
Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de
natureza económica devida aos aeronautas e aeroviários, civis e
militares, bnpedidos de exercer a profissão, tendo
Pareceres sob n°s 440 e 885, de 1995, e 38, de 1996, da
Comissão
- de Assuntos Econômicos, 10' prÓnunciamento: favorável
ao Projeto; 2° pronunciamento; pela ·aprovação parcial da emenda
substitutiva n° 1, de- Plenário; e 3° pronunciamento: contrário às
modificãÇõcs propostas nos arts. 3°, 4°; ·8° e 9°, d.a emenda n° l, de
Plenário:·
·
-

(Em virtude de adiamento)

7
PROJETO DE LEI DO SENADO No 300, DE 1995
(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do Requerimento no 167, de 1996)

De autoria do Senador Casildo Maldaner, que altera a
denominação da Escôla-Ãgrotécnica Fedel:ar de Sombrio para
Escola Agrotécnicá Federal de Santa Rosa do Sul.
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação)
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°-61;llE 1995
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 61, de 1995 (n° 182/94, na Câmara dos Deputados),
que permite a admissão de profossores, téci1réos e cientistas
estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia
às instituições de pesquisa científica e tecnológica, tendo
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Parecer fa~orável, sob n°5, de t996,-dâcüínfssão.
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Terceiro e ú!timo dia de discussão)
.. '

9
MENSAGEM No 98, DE 1996
Escolha de Chefe de 1\lissão Diplomática

Discussão, ein turno único, do Parecer ela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 98, de
1996 (n° 4/96, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador· do
Brasil junto à República Popular da China.

10
MENSAGEM No 99, DE 1996
Escolha de Chefe de 1\lissão Diplomática

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem 'n° 99, de
I 996 (n° S/96, na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do" Senado o nome d'? Senhor
CARLOS AUGUSTO REGO SANTOS NEVES, Ministro de
Primeira Cl~sse da Carreira de Diplomata. para exercer a função de
Embaixador' do Brasil no Canadá.
.J~f),!
-··.·;-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h34min.)

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

- 00501

Ata da 49!! Sessão Deliberativa Ordinária
em 24 de abril de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Odacir Soares, Renan Calheiros, Levy Dias
Ney Suassuna, Carlos Wilson, Esperidião Amin e Romeu Tuma
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães Antônio Carlos Valladares -Arlindo Porto -Artur da
Távola - Bello Parga- Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral. - Carlos Bezerra - Carlos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin- Fernando Bezerra- Raviano MeloFrancelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo Gerson Camata- Gilberto Miranda- Gilvam Borges
- Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres João França- João Rocha - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino José Alves - José Bianco - José Bonifácio - José
Eduardo Outra - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey -Júlio Campos - Júnia
Marise - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portella, - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto
de Oliveira - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior' - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro'Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto
Freire - Roberto Requião - Romero ·Jucá - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha Sérgio Machado - Teotõnio Vilela Filho - Totó Ca·
valcante - Valmir Campelo - Vilson Kleinübing Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 7 4 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro

aberta a sessão. . ..

;;:·~

· ...... ·· ···

-

·

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Emandes Amorim, procederá à leitura do expediente.
É lido o seguinte:
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO

N• 280196, de 15 d~ abril de 1996, do Ministro
da Fazenda, en~inhal"!dd a resposta a quesitos

do Requerimento n• 178, de 1996, de irrlormações,
do Senador Jader Barbalho, com exceção do Hem n•
5, esclarecendo que o mesmo está protegido pelo
sigilo bancário.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
O requerimento vai aci arquivo.
OFÍCIOS

....

DO 1° SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado aut6rgmfoÚios seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 19, DE 1996
(N• 4.205/93, na Casa de origem)
Altera o art. 5• da Lei n• 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que restabelece
· princípioS da Lei n• 7.505, de 2 de julho
de 1986, Institui o Programa Nacional de
Apoio à Cultura - PRONAC e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso VIII do art. SOda Lei n• 8.313,
de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:.

'Ar!. 52 ................................................. .
VIII - um por cento da arrecadação
bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização esti- ver sujeita a autorização federal, deduzindose este valor do montante destinado aos
prêmios.•
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso VIII do art. 52 da Lei n• 8.313,
de 23 dé dezembro de 1991, passa a vigorar com a
seguinte redação:
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"Art. s• ·····························-········-····-···
VIII - um por cento da arrecadação
bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzindose este valor do montante destinado aos
prêmios.'
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As instituições e atividades destinadaS à-pra;.
servação do acervo e do património culturais do
Pais, bem como ao fomento do desenvolvimento cultural enfrentam uma situação de extrema penúria.
Faltam recursos para que o Governo Federal desenvolva ações de impacto e conseqüência no setor.
A situação tem se agravado com a verdadeira
sangria de recursos que vem ocorrendo no Fundo
Nacional de Cultura, gerada pela expressiva queda
na arrecadação das loterias federais. Este declfnlo,
dentre outras causas, encontra origem importante no
surgimento de concursos de prognósticos operados
pela iniciativa privada, a partir de autorização das
autoridades federais competentes.
O objetivo da Lei n• 8.313, de 1991 era o de
que os recur5os oriundos das loterias ~essem a
constituir relevante fonte de recursos para o Fundo.
O objetivo do presente projeto de lei é o de restaurar
a plenitude da intenção do legislador de então, restabelecendo o potencial desta fonte de recursos.
Estas razões apresentam sentido óbvio e incontestável, pelo que permaneço com a certeza de
que esta proposição receberá o indispensável apoio
dos Pares.
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1993. Deputados Ubiratan Aguiar- Genebaldo CorreiaAldo Rebelo ..,. Luís Eduardo - Miro Teixeira Sérgio Arouca - Luís Henrique - Salatiel Carvalho - Nelson ~oblm.
· LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Estabelece princípios da Lei n"
7.505(1), de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura PRONAC, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPfruLOII
Do Fundo Nacional da Cultura- FNC
u

. . ooouooo-oooo-•o-ouooooooooooounoooooonoo--•-·-••--••-••••••••••-

Art 5 2 O FNC é um fundo de natureza contábil,
com prazo indeterminado de duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de
empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o
regulamento, e constituído dos seguintes recursos:
••••-••-•••••••••••••U•••••••••••••••-••••••••••••••••.o•••••••u•••-••••••••••

VIII - um por cento da arrecadação bruta das
loterias federais, deduzindo-se este valor do montante destinado aos prêmios;
(*) LEI N• 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986
Dispõe sobre benefícios fiscais na
área do Imposto sobre a Renda concedidos a operações de caráter cultural ou artfsUco.
O Presidente da RepúbliCa
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1• O contribuinte do Imposto sobre a Renda poderá abater da renda bruta, ou deduzir como
despesa operacional,· o valor das doações, patrocínios e investimentos, inclusive despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através
ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural,
com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério
da Cultura, na forma desta lei.
§ 1• Observado o limite máximo de 10% (dez
por cento) da renda bruta, a pessoa física poderá
abater:
l-até 100% (cem porcento) do valor da doação;
11 -até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
·
III -até 50% (cinqüenta por cento) do valor do
investimento.
§ 2" O abatimento previsto no § 1• deste art.
não está sujeito ao limite de 50% (cinqüenta por
cento) da renda bruta previsto na legislação do Imposto sobre a Renda.
§ 3" A pessoa jurfdica poderá deduzir do imposto devido valor equivalente à aplicação da alfquota cabfvel do Imposto sobre a Renda, tendo
como base de cálculo:
I - até 100% (cem por cento) do valor das
,
doações;
11 -até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
:
III - até 50% (cinqüenta"'por cento) do valor do
investimento.
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§ 4
hipótese ao parágrafo anterior, ob5er; .
vado o limite máximo de 2% (dois por cento) do imposto devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do
Imposto sobre a Renda.
§ 5° Os beneffcios previstos nesta lei não excluem ou reduzem outros beneffcios ou abatimentos
e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade pública feitas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 6" Observado o limite de 50% (cinqüenta por
cento) de dedutibilidade do imposto devido pela pessoa jurídica, aquela que não se utilizar, no decorrer
de seu período-base, dos beneffcios concedidos por
esta lei, poderá optar pela dedução de até 5% (cinco
por cento) do imposto devido para destinação ao
Fundo de Promoção Cultural, gerido pelo Ministério
da Cultura.
Arl 2° Para os objetivos da presente lei, no
concernente a doações e patrocínio, consideram-se
atividades culturais, sujeitas à regulamentação e critérios do Ministério da Cultura:
I - incentivar a formação artística e cultural mediante coni::essão de bolsas de estudo, de pesquisas, e de trabalho, no Brasil ou no exterior a autores,
artistas e técnicos brasileiros, ou estrangeiros residentes no Brasil;
2

r>

Nota de Redação:- Publicada de acordo com rapublk:açiio felta no Diário Oflclal, do 4 de julho de 1986.

11 - conceder prêmios a autores, artistas, técnicos de arte, filmes, espetáculos musicais e de artes
cênicas, em concursos e festivais realizados no Brasil;
lll - doar bens móveis ou imóveis, obras de
arte ou de valor cultural a museus, bibliotecas, arquivos, e outras entidades de acesso pOblico, de caráter cultural, cadastradas no Ministério da Cultura;
IV- doar em espécies às mesmas entidades;
V - editar obras relativas às ciências humanas,
às letras, às artes e outras de cunho cultural;
VI- produzir disCoS, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fono-videográficss de caráter
cultural;
VIl - patrocinar exposições, festivais de arte,
espetáculos teatrais, de dança, de músics, de ópera,
de circo e atividades congéneres;
Vlll - restaurar, preservar e conservar prédios,
monumentos, logradouros, sítios ou áreas tombadas
pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
IX - restaurar obras de arte e bens móveis de
reconhecido valor cultural, desde que acessíveis ao
público;

-- --
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· X - erigir monumentos, em Consonância com

os Poderes Públicos, que visem preservar a memória histórics e cultural do País, com prévia autorização do Ministério da Cultura;
XI - construir, organizar, equipar, manter ou
formar museus, arquivos ou bibliotecas de acesso
público;
XII - construir, restaurar, reparar ou equipar
salas e outros ambientes destinados a atividades artfsticss e culturais em geral, desde que de propriedade de entidade sem fins lucrativos;
Xlll - fornecer recursos para o Fundo de Promoção Cultural do Ministério da Cultura, para fundações culturais, ou para instalação e manutenção de
cursos de csráter cultural ou artfstico, destinados ao
aperfeiçoamento, especialização ou formação de
pessoal em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;
XIV - incentivar a pesquisa no campo das ar'
tes e da cultura;
XV - preservar o folclore e as tradições populares nacionais bem como patrocinar os espetáculos
folclóricos sem fins lucrativos;
XVI - criar, restaurar ou manter jardins botãnicos, parques zoológicos e sítios ecológicos de relevância cultural;
XVII - distribuir gratuitamente ingressos, adquiridos para esse fim, de espetáculos artísticos ou culturais;
XVIII -. doar livros adquiridos no mercado nacional e bibliotecas de acesso público;
XIX - doar arquivos, bibliotecas e outras coleções particulares que tenham significado especial
em seu conjunto, a entidades culturais de acesso
pOblico;
XX - fornecer, gratuitamente, passagens para
transporte de artistas, bolsistas, pesquisadores ou
conferencistas, brasileiros ou residentes no Brasil,
quando em missão de caráter cultural no Pais ou no
extenor, assim reconhecida pelo Ministério da Cu~ura;
XXI - custear despesas com transportes e seguro de objetos de valor cultural destinados à exposição ao público no País;
XXII -outras atividades assim pelo Ministério
da Cultura.
Arl 3" Para fins desta Lei considera-se doação
a transferência definitiva de bens ou numerário, sem
proveito pecuniário para o doador.
§ 1• O doador terá direito aos favores fiscais
previstos nesta Lei se expressamente declarar, no
instrumento de doação a ser inscrito no Registro de
Títulos e Documentos, que a mesma se faz sob as
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condições de irreversibilidade do ato e inalienabilidade e impenhorabilidade do objeto doado.
§ 2• O Ministério da Cultura ou o Ministério da
Fazenda poderá determinar a realização de pericia
para apurar a autenticidade e o valor do bem doado,
cuja despesa correrá por conta do doador.
§
Quando a perícia avaliar o bem doado por
valor menor ao atribuído pelo doador, para efeitos
fiscais, prevalecerá o valor atribuído pela perícia.
§ 4• Os donatários de bens ou valores, na forma prevista nesta Lei, ficam isentos da incidência do
Imposto sobre a Renda sobre a receita não operacional obtida em razão da doação.
Art. 4° Para os eleitos desta Lei, consideramse investimentos a aplicação de bens ou numerários
com proveito pecuniário ou patrimonial direto para o
investidor, abrangendo as seguintes atiVidades:
I - compra ou subscrição de ações nominativas
preferenciais sem direito a voto, ou quotas de sociedades limitadas de empresas livreiras, ou editoriais
que publiquem, pelo menos, 30% (trinta por cento)
dos seus trtulos de autores nacionais, devidamente
cadastrados no Ministério da Cultura;
11 - participação em trtulos patrimoniais de associações, ou em ações nominativas preferenciais
sem dire~o a voto, quotas do cap~al social ou de
participantes de sociedades que tenham por finalidade: produções cinematográficas, musicais, de artes
cénicas, comercialização de produtos culturais e outras atiVidades empresariais de interesse cultural.
§ 1• As participações de que trata este artigo
dar-se-ão, sempre, em pessoas jurfdicas que tenham sede no Pais e estejam, direta ou indiretamente,
sob controle de pessoas naturais residentes no Brasil.
§ 2• As ações ou quotas adquiridas nos termos
desta Lei ficarão inalienáveis e impenhoráveis, não .
podendo ser utilizadas para fins de caução, ou qualquer outra forma de garantia, pelo prazo de 5 (cinco)
anos. As restrições deste parágrafo compreendem,
também, o compromisso de compra e venda, a cessão de direito à sua aquisição e qualquer outro contrato que tenha por objetivo o bem e implique a sua
alienação ou gravame, mesmo que fUturos.
§
As quotas de participantes sãó estranhas
ao capital social e:
a) conferem a seus titulares o dire~o de participar do lucro liquido da sociedade nas condições estipuladas no estatuto ou contrato social;
b) poderão ser resgatadas, nas condições previstas no estatuto ou contrato social, com os recursos cie provisão formada com parcela do lucro I iquido anual;
c) não conferem aos titulares direito de sócio
ou acionista, salvo o de fiscaliza;, nos termos da lei,
os atos dos administradores da sociedade.
§ 4 2 cap~al contri'tiufdo por seus·subsornores
é inexigível mas, em caso de liquidação da socieda-
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de, será reembolsado aos titulares antes das ações
ou quotas do cap~ social.
Art 5" Para os ef~os desta lei, considera-se patrocínio a promoção de atividades culturais, sem proveito pecuniário ou patrimonial direto para o patrocinador.
Arl 6° As instituições financeiras, com os benefícios fiscais que obtiverem com base nesta lei,
poderão constituir carteira especial destinada a financiar, apenas com a cobertura dos custos operacionais, as atividades culturais mencionadas no artigo 4•
·
Art. 7" Nenhuma aplicação de benefícios fiscais previstos nesta lei poderá ser feita através de
qualquer tipo de intermediação ou corretagem.
Arl 8° As pessoas jurfdicas beneficiadas pelos
incentivos da presente lei deverão comunicar, para
fins de registro, aos Ministérios da CuHura e da Fa-·
zenda, os apartes recebidos e enviar comprovante
de sua devida aplicação.
§ 1° Os Ministérios da Cultura e da Fazenda
poderão celebrar convênios com órgãos públicos
estaduais ou municipais delegando-lhes as atividades·mencionadas neste artigo, desde que as entidades e empresas beneficiadas não recebam, como
doações, patrocínios ou investimentos, quantia superior a 2.000 (duas miQ OTN de cada contribuinte.
§ 2° As operações superiores· a 2.000 (duas
mil) OTN deverão ser previamente comunicadas ao
Ministério da Fazenda pelo doador, patrocinador ou
investidor para fins de cadastramento e posterior fiscalização. O Ministério da Cultura ce'rtificará se houve a realização da atividade incentivada.
Art g• Em nenhuma hipótese, a doação, o patrocfnio e o investimento poderão ser fe~os pelo contribuinte à pessoa a ele vinculada.
Parágrafo único. Considera-se pessoa vinculada ao contribuinte:
a) a pessoa jurfdica da qual o contribuinte seja
titular, administrador, acionista. ou sócio à data da
operação, ou nos 12 (doze) meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até o 3° grau, inclusive os afins, e os dependentes do contribuinte ou dos
titulares, administradores, acionistas ou sócios de
pessoa jurfdica vinculada ao contribuinte nos termos
da alinea anterior;
c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurídica
Arl 1 Se, no ano-base, o montante dos incentivos referentes à doação, patrocinio ou investimento, for superior ao permitido, é facuHado ao contribuinte deferir o excedente para até os 5 (cinco)
anos seguintes, sempre obedecidos os lim~s fixados no art 1• e seus parágrafos.
Art 11. As inlrações aos dispositivos desta lei,
sem prejufzo das sanções penais cabfveis, sujeHarão o contribuinte à cobrança do Imposto sobre a
Renda não recolhido em cada exercfcio acrescido
das penalidades previstas na legislação do Imposto
sobre a Renda, além da perda_ do dire~-~..!: acesso,
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após a condenação, aos benefíCIOS fiscais aqui instituídos, e sujeitando o beneficiário à multa de 30%
(trinta por cento) do valor da operação, assegurando o
direito de regresso contra os responsáveis pela fraude,
Art. 12. As doações, patrocínios e investimentos, de natureza cultural, mencionados nesta lei serão comunicados ao Conselho Federal de Cultura,
para que este possa acompanhar e supervisionar as
respectivas aplicações, podendo, em caso de desvios ou irregularidades, serem por ele suspensos.
§ 12 O Conselho Federal de Cultura, nas hipóteses deste artigo, será auxiliado, (vetado), pelos
Conselhos Estaduais de Cultura (vetado).
§ 22 (Vetado).
Art. 13. A Secretaria da Receita Federal, no
exercício das suas atribuições especfficas, fiscalizará a efetiva execução desta lei, no que se refere à
realização das atividades culturais ou à aplicação
dos recursos nela comprometidos.
Art. 14. Obter redução do Imposto sobre a
Renda, utilizando-se fraudulentamente de qualquer
dos beneffcios desta lei, constitui crime punível com
reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) meses e multa.
§ 12 No caso de pessoa jurídica, respondem
pelo crime o acionista controlador e os administradores, que para ele tenham concorrido.
§ 2 2 Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores, em função desta
lei, deixe de. promover, sem justa causa, atividade
cultural objeto do incentivo.
Art. 15. No prazo de 120 (cento e vinte) dias o
Poder Executivo baixará decreto regulamentando a
presente lei.
Art. 16. Esta lei produzirá seus efeitos no exercício financeiro de 1987, sendo aplicável às doações, patrocínios e investimentos realizados a partir da
data de sua publicação.
·
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 1~- RevogarTI-58 as õ!SpOSições em contrário.
JOSE SARNEY, Presidente da República Dilson Domingos Funaro -João Sayad - Ângelo
Oswaldo de Araúj() Santos.

(Às Comissões de Educação, e de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1996
(N 2 4.545/94, na Casa de origem)

AutCH"Iza a reversão ao Município de
São Pedro dos Ferros, Estado de Minas
Gerais, do terreno que menciona.
O Congresso Nacional decreta:

_()()505
2

Art. -1 .Fica o Poder Executivo autorizado a
promover a reversão, ao Município de São Pedro
dos Ferros, Estado de Minas Gerais, do terreno,
com área de 255,00 m2 , situado na Praça Senador
Cupertino, naquele Município, doado à União Federal através da Lei Municipal n2 89, de 19 de fevereiro
de 1954, e de Escritura Pública de Doação lavrada
em 5 de setembro de 1955, transcrita em 6 de setembro de 1955 no Cartório do Registro Civil e Tabelião de Notas do Município de São Pedro dos Ferros,
Comarca de Rio Casca, Estado de Minas Gerais, as
fls. 16 a 20 do Livro de Notas n2 63.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário:
PROJETO ORIGINAL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 É o Poder Executivo autorizado a promover· a reversão ao Município de São Pedro dos
Ferros, Estado de Minas Gerais, do terreno com
área de 255,00m2 situado na Praça Senador Cupertino, naquele Município, doado à União Federal através de Lei Municipal n• 89, de 19 fevereiro de 1954,
e de Escritura Pública de Doação lavrada em 5 de
setembro de 1955, transcrita em 6 de setembro de
1955, no Cartório de Registro Civil e Tabelião de Notas do Município de São Pedro dos Ferros, comarca
de Rio Casca, Estado de Minas Gerais, fls. 16 a 20
do livro de Notas n• 63.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Impõe-se a reversão à Prefeitura de São Pedro dos Ferros; Estado de Minas Gerais, do imóvel
doado à União, em 5 de setembro de 1955, uma vez
que não foi colimado o objetivo do ato.
Com efeito decorridas quase quatro décadas desde a referida alienação não se concretizou a construção
de agência postal, finalidade única do ato da doação.
Por esse motivo, e necessitando a Prefeitura
utilizar o imóvel para outras finalidades é justo que o
terreno reverta à municipalidade cjoadora coerentemente com o disposto no art. 17 (inciso I, alínea b, §
1") da Lei n• 8.666, de 21 de junho .de 1993.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1994. - Deputado lbrahim Abi-Ackel.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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PARECERES N°s 212 e 213, DE 1996,
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 117, de 1994 (n° 4.151/93, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que "altera dispositvos do Decreto-Lei n° 227,
de 28 de fevereiro de 1967"

PARECER N° 212, DE 1996
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura

RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA

1- O RELATÓRIO

Por intermédio da Mensagem n° 576, de 08 de setembro de 1993.· a
Presidência da República encaminhou à apreciação do Congresso 1\:acional a
proposição que tomou o n° 4.151. na Câmara dos Deputados. c que ohjetiva alterar
dispositivos do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 196 7 (Código de
Mineração).
Inspirou a 1\-!ensag·em. como afirma a Exposição de Motivos n° <)7/\!ME. de
03 de junho 1993. do M_inistério de Minas c Energia. que a acompanha. " ... o
propósito de simplificar C desburocratizar <l acesso :l(lS recln·sos minerais do stth'!>lo
brasileiro".
Logo cm seguida. a rnat~ria foi distribuída às Comissões de Ddi.:sa do
Consumidor. Meio Ambiente e Minorias. de Minas c Energia. c de Constnuiç:io e
Justiça e de Redação da Câmara.

E:in 02 de dezembrÓ de 1993 foi apresentado requerimento do l.íder do
Governo e de outras lideranças, solicitando urgência para a tramitação do projeto.
cuja votação foi adiada, por f.1lta de quorum. e. finalmente. aprovado em 08 de
fevereiro de 1994.
'
Em decorrência. o projeto subiu a Plenário." para discussão em turno único.
tendo a Mesa. cm 15 de março de 1994. designado os relatores em suhstinti.;;io-·às
Comissões. que se pronuncinram -favoravelmente à sua aprovm;iio. Em Plenário.
foram apresentadas emcndns. que. depois de lidas e publicadas. foram aprovadas
pelos relatores.
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Em 17 de março de 1994, n matéria voltou a Plemírio. tendo sido aprovada
. pela Câmara dos Deputados e. em 29 de junho de 1994, remetida a est<t Casa.
tomando o protocolo sob rcferênciaP.L.C. n° 117/94.
Logo depois. em 01 de julho do ano passado, o P.L.C. foi distribuído às
Comissões de Serviços de Infra-Estrutura - e de Assuntos Sociais. para
pronunciamento, que não chegarem a formalizar.
Em 22 de novembro de I 994, o ilustre Senador AI frcdo Campos requereu a
inclusão do projeto na Ordem do Dia, pleito aprovado em 29 do mesmo mês.
Por fim, as lideranças partidárias, através do Requerimento n° 957, de 06 de
dezembro de 1994, solicitaram urgência para apreciação do projeto.
Certamente e por força da nova legislatura e dos demais faros que marcaram
o início do corrente ano. o Projeto não tramitou em regime de urgência e teve.
agora. designados novos relatores, nas comissões para as quais havia·. sido
distribuído, quando da entrada no Senado.

É o relatório.
II • VOTO DO RELATOR
É dispensável dizer da importância da mineração no País. confundindo-se
com a sua própria história, dada. a contribuição que tem oferecido aó longo do
tempo para a sua formação econômica e social e para a penetração e consolidação
do vasto espaço interiorano.

Os caçadores de esmeraldas. o ciclo do ouro e as minas gerais·constitucm
apenas o remoto início de urna estrutura sú.:io-l'coni\mi.:a qul' "'111Jlt'l' ,.,t,·n· lo1.~ada
ao aproveitamento de recursos do subsolo c qtu:. <'111 r:v:ip das dim,·ns\1,-, do u"""
território e ao relativo desconhecimento que persiste sohrc a sua pnt,·ncwlidade.
ainda tem muito a oferecer no futuro. com urna participaç<1o que se antecipa corno
crescente na consolidação do processo basileiro de desenvolvimento.
Apesar da importância do setor. a legislação mineira não tem constituído.
no tempo. no elemento de fomento que seria desejável. Ao contrário. uma visão
retrospectiva mostra que sempre esteve em descompasso com as exigências de
atualidade. Tanto assim é que preceitos da Constituição de 1891 somente vieram a
ser regulamentados pelos Códigos de 1934 c de 1940. Este. por sua vez. pre\'alcceu
até 1967.
Com efeito, o Código de Mineração em vigor é lastreado no Decreto-Lei no
227, de 28 de fevereiro de 1967. e, apesar das numerosas alterações posteriores a
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que foi submetido, o seu delineamento húsico é o mesmo de quase tr0s d0<:adas
passadas. em que as condições técnicas e administrativas eram em muito difi:rct1tcs
das que prevalecem nos dia~ atuais, por burocratizantes c, portanto, menos
dinâmicas.
A geração de mais de dois milhões de novos empregos a cada ano, a
construção de um novo perfil da renda. a inserção do País.lla crescente globalizaçãó
da economia mundial e a abertura de novos mercados são alguns determinantes de
que, ao lado das reformas constitt1cionais em marcha. sejam procedidas. também. as
necessárias mudanças na legislação ordinária. para que o País alcance com rapidez
os seus objetivos de desenvolvimento e justiça social.
O setor mineral detém todas as características favoráveis para uma resposta
pronta e dinâmica na construção de um novo ciclo de crescimento sustentáveL pela
dimensão e diversificação das reservas e pela cleva<,la absorção de mão-de-obra.
É necessário, todavia. ao lado de outros segmentos .. que seja revista a
legislação que disciplina a exploração e o aproveitamento dos. recursos minerais,
tendo como diretriz básica a desburocratização. a simplifieaçào dos eontroles: a
redução das exigências e, enfim. a racionalização dos procedimentos, facilitando o
ingresso dos capitais de que somos carentes. com a adoçào de regras justas e
estáveis, a fim de que o investidor possa avaliar corretamcntc a sua (kcis:lo de
investir.

E, em mineração, pelo elevado risco de que está revestida. não pode o
investidor depender de decisões complexas e às vezes arbitrárias das autoridades.
Soma-se. assim. à urgente conveniência de dotar o País de instnn111.:nto de
fomento e estímulo às atividades minerárias a grave responsabilidade de que esteja
dotado de caráter de permanência. por atender de forma duradourn as comple.xas
diferenças que caracterizam a exploração de bens minerais. compatibilizando os
elevados investimentos cm geral requeridos pela minernção com a natureza aleatória
dos seus resultados.
É fundamentaL tambén.l. como principio. que. na n:nsao da kgislaç:io d.:
minas, sejam introduzidos dispositivos que assegurem que as reservas do Pais
estejam a serviço do bem comum. livres de que se tomem reservas meramente
especulativas. através dos intermináveis processos que adiam. indefinidamente. a
sua exploração ou que. ao contrário, sejam di lapidadas. pela exploração irracional e
perdulária. sem o devido controle técnico.

Por fim, julgamos que o Projeto de Lei da Câmara no 117/9-1. cm seus
objetivos rllais amplos. coaduna-se com tais princípios c com o' jH·opó,itns de
estruturação de um País moderno cm que tndns estamos engajmlns.
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Entretanto, contém diversos pontos que carecem do devido reparo, para o
seu aprimoramento e melhor adequação técnica.
Em razão disto, apresentamos a esta comissão as seguintes emendas ao
texto aprovado pela C'<imara dos Deputados c ao próprio Decreto-! .c i n" '227.
sugerindo a sua aprovação em conjillHo com ·os dispositivos originais rernan.:sc:cntcs
do P.L.C. n° 117/94.
EMENDA (ADITIVA! N° 01-CI

Acrescente-se no final da ementa do PLC 117/94 a expressão" ... e dá outras.
providências"..
JUSTIFICATIVA

Como algumas inovações são introduzidas ao texto original e •as
modificações subsequentes ao Decreto-Lei n° 227 torna-se necessário adequar a
ementa ao novo texto.
EMENDA (ADITIVA! N° 02-CI

Acrescente-se ao "caput" do art. 1° do PLC' 117/94, a rcf1:rên~·ia aos arts 2".
6°, 20. 26. 4:1. 44 e 58. do Código de Mineração. ht'm corno a cxprçss:io "7 RO~. <I<'
18 de julho de I 989, 7.886, dc 20 de· nm·c·mhro dt• I'll{<) t' S <>O I. dt• 10 tk .l'"'h" de
1994", passando a ler a seguinte rcdaç:io:
Art. to- Os arts. 2°, 3°, 6°, 7°, 15. 16, 17. 20. 22. :D.24. 25. 26. 30. 31. 37.
38, 41. 43. 44. 55. 58, 63. 64, 8!. 85. 92 e 93 do Decreto-Lei n" 227. de 2g d.:
fevereiro de 1967- Código de rvlineração. alterado pelo Decreto-Lei no 318. d.: 14
de março de 1967 e pelas Leis n°s 6.403. de 15 de dezembro de 1976. 6.567. de 24
de setembro de 1978. 7.085. de 21 de dezembro de 1982. 7.805. de 18 de julho de
1989.7.886. de 20 de novembro de 1989 e 8.90!. de 30 de junho de 1994. passam a
vigorar com a seguinte redação:
JUSTIFICATIVA

Em virtude. da alteração da competência para outorga de Alvará de
Pesquisas e Concessão de Lavra. prevista na nova redação conferida pl.'lo P!.C
117/94 ao "caput" do Decreto-lei n° 227/67 (Código de 1\lineração) toma-se
necessário compatibilizar as disposições do referido instrumento que tratam do
mesmo assunto. Pnra esses efeitos há que se acrescentar ao "caput" do art. I"
menção aos arts. 2°, ,6°. 43 e 44 do Decreto-Lei n° 227/67. Ainda deve-se
acrescentar i1 rcdaçiio do "t:nput" do1111. 1° do pn~jeto de lei em exame. a mençiil> its
Leis n°S 7.805. de 18 de julho de 1989.7.866. di.' 20 de rwvernhro de 1989 ~ 8.901.
de 30 de junho de 199·1. ;,ue ef~·ttmram mudanças no C'údigo de ~lincraç:io.
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Com a incorporação' a este PLC do Projeto de Lei no 4.14'), de 1'>0:1. ern
tramitação na Câmara dos Deputados. torna-se necessário. também, induir o~
artigos 20 e 26 no art. 1°.
EMENDA (ADITIVA) N" 03-CI

Dê-se ao art: 2° do Decreto-Lei n° 227/67 (Código de Mineração) a seguinte
redação:
Art. 2° - Os regimes de aproveitamento das substâncias ·minerais, para
efeito deste Código, são:

r-

Regime de Concessão, quando depender de Portaria de Concessão do
Ministro de Estado de Minas e Energia;
11 - Regime de Autorização, quando depender de expedição de Alvará de
Autorizaçiio do Diretor Geral do Departimicnto. Nacional de Produção r-.:1íncrai DNPM;
[[J - Regime de Licenciamento. quando depender de Licença expedida em
obediência a regulamentos administrativos locais e de registro da Licença no
Departamento Nacional da Produção Mineral;

!V - Regime de Permissão de Lavra Garimpeira. quando depender de
Portaria de Permissão do Diretor Geral do Departamento N:icional de l'roduç:in
Mineral:
V - Regime de Monopolização. quando. em virtude de lei especial.

depender de execução direta ou indireta do Governo Federal.

JUSTIFICATIVA
A alteração proposta toma-se indispensável em virtude da noya redação
conferida pelo PLC 117/94 ao "caput" do art. 7°. "vcrbís":

"O

aproveitamento dás jazidas depende de alvará de autorização th:
pesquisa. do Dirctordo DNPI\ll' de cm~<:css:io d,•la\T:t. cHitoq.:ada P''''' \fini-;tn' ck
Estado de \finas c Energia". ou seja. a l·:menda proposta c·onipatiiuli;a '" tc·'t'''
existentes ao novo nível de competência administrativa cstabdccido pc:lo JlH'Jc'tO.
Por outro lado. considerando a existência dos regimes de Licenciamento c de
Permissão de Lavra Gnrimpeira. regidos por leis especiais. que. no entanto. são
remetidos ao Código. entende-se como necessário menciomi-los como regimes de
aproveitamento de substâncias minerais na parte do Decreto-Lei 11° '227/67 que trata
do assunto.
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EMENDA CADITIVAl N" 04-CI

Acrescente-se ao ténnino do § 1° do art. 3° do Decreto-Lei n° 227 a
expressão "desde que não haja comercialização das terrras e dos materiais
resultantes dos referidos trabalhos e ficando o seu aproveitamento restrito à
utilização na própria obra".
Art. 3°- ...
§ 1°- Não estão stueaos aos preceitos deste Código as trabalhos de
movimentação de terra e de desmonte de materiais ín natura. que se fizerem
necessários à abertura de vias de transporte. obras gerais de terraplenagem e de
edificações, desde que não haja comercinlizaçllo das terras e dos materiais
resultantes dos refe1idos trabalhos e ficando o seu aproveitamento restrito à
utilização na própria obra.
JUSTIFICATIVA

O objctivo no acréscimo proposw é ·~:onli:rir m:llor dareza ao t<·~t''·
impedindo-se, por outro lado, que haja prejuízos li rnincraçllo organizada.
especialmente ·àquela produtora· de materiais de construção. que representa
segmento da maior imponãncia e si!,'Tlificado para a economia e para grande parte da
população, especialmente nas grandes cidades.
EMENDA (MODIFICATIVA) N° OS - Cl
Dê~se ao inciso I! do "caput" do art. 6° do Decreto-Lei no 227!67 (Código
de J'vlineraçiio) a seguinte redação. mantida também a redação do seu parágrafo
único:
A11. 6°- ...
I II- Mina Concedida, quando o direito de lavra é outorgada pelo l'vlinistro de
Estado de Minas e Energia.

.JlJSTIFICATIVA

A alteração proposta toma-se necessária em virtude da nova redação
conferida pelo PLC 117/94 ao "caput" do art. 7". ou seja. compatibiliza o texto
original do Decreto-Lei n" 227/<>7 com a nova cnmpcti'JH:ia administrativa na
outorga d.: dir.:itos mincrúri<is instituída pdo art. 7" do l'mjctu
EMENDA (ADITIVA) N° 06-CI

Acrescente-se ao "caput" do art. 7° do PLC n° 117/94 a palavra "Geral".
depois de Diretor do DNPM:
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r - O aproVeitamenro das jazidas depende de alvará de autorização de

pesquisa. do Diretor Geral do DNPM. e de concessão de lavra. outorgada pelo
Ministro de Estado de i\·finas e Energia.
JUSTIFICATIVA

Trata-se apenas de compabilizar a denominação do cargo com a legislação
em vigor, que chama de Diretor Geral do DNPM. conforme Lei n° 8.876. de 02 de
maio de I994. <! Decreto nc 1.324. de 02 de dezembro de I 994.
EMENDA (MODIEICATIVA) N° 07 - Cl

O parágrafo único do art.
redação:
"Art.

r

do PLC no 117/94 passa a ter a seguinte
-

r- ...

Pará!:,'rafo único - lndepende de concessão do Governo Federal o
aproveitamento de minas manifestadas e registradas. as quais. no entanto. ficam
sujeitas às condições que este Código estabelece para a lavra, tributação e
fiscalização das minas concedidas.
JUSTIFICATIVA
Faz~se

necessário manter aredação original do parágrafo único do art. 7° do
Decreto-Lei 227/67, por dois motivos: I) a palavra "prescrição" pode ser
interpretada de várias formas. uma delas como o lapso de tempo após o qual o
direito se tome caduco. Tratando o parágrafo único do art. 7° de Manifestos de
Mina. que são direitos constituídos na vigência da Constituição de 189 L
corroborados pelo Código Civil Brasileiro de 1916. reconhecidos e declarados pela
Constituição de 1934 - direitos adquiridos. portanto. por seus titulares - poderia a
citada palavra levar a interpretações inadequadas e inconstitucionais: 2) não se
justifica alterar o dispositivo constante do Decreto-Lei n° 227/67 (Código de
Mineração), pois sua redação original continua disciplinando de maneira clara e sem
qualquer dúvida os direitos dos titulares dos Manifestos de Mina, já que a
Constituição Federal de 1988 não fez qualquer restrição aos referido~ direitos
minerários, que. portanto. continuam em pleno vigor.
EMENDA (.SUBSIJTUTIVA) N° 08 - Cl

Substitua-se a rcdaçiio do art. 15 do PLC n° 117/94 pela seguinte:
Art. 15 - A autorização de pesquisa será outorgada pelo DNPM a
brasileiros. pessoa natural. firma individual ou empresas legalmente habilitadas.
mediante requerimento do interessado.
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A redação proposta rc:produz a que consta do texto do Projeto de Lei
encaminhado ao Congresso pelo Poder Executivo. afigurando-se desnecessária e
redundante a menção à empresa brasileira de capital nacional. visto que também
esta terá de estar legalmenre habilitada. na forma da legislação em vigor. para obter
outorga de autorização de pesquisa. que será conferida pelo Diretor Geral do
DNPM. mediante requerimento do iriten!ssado. em processo regularmente instruído
e examinado.
A nova redação. por outro lado. é compatível com as mudanças que estão
ocorrendo a nível de Constituição Federal. tornando dispensáveis futuras
adaptações.

EMENDA (SUPRESSIVA} N° 09 - Cl

Suprima-se o inciso
demais incisos.

rr

do art. 16 do PLC ri 0 117/94, renumerando-se os

JUSTIFICATIVA
A prova da nacionalidade brasileira é uma exigência sem sentido prático.
em razão do que estabelece a Constituição Federal e o novo conceito de empresa
nacional. tornando-se desnecessário, portanto. o inciso I.
EMENDA (ADITIVA) N° 10-CI

Modifique-se. no "caput" do art. 16 e no seu inciso VI (PLC n° 117/94). a
expressão "Diretor do DNPI'vl" por ''Diretor Geral do ÓNPI\-1'':
Art. 16- ...
VI - memorial descritivo da área pretendida. nos termos a serem definidos
em portaria do Diretor Geral do DNPM;
.JUSTIFICATIVA

Tem a proposição os mesmos fundamentos da Emenda Aditiva no 06.
EMENDA (CORRETIVA) N° 11 - Cl

Corrija-se a referência aó inciso VH do
para inciso VIII (a ser rcnumcrado para VII).

~

1° do a1t. 16 do PLC n° I 17/94
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de simples correção de falha de revisão. pois o atual inciso VII do
art. 16 não é compatível com a documentação exigida no§ 1°. A remissão deve ser
ao inciso VIII. que. com a renumeração proposta através da Emenda Supressiva n°
09. passaria a ser o inciso VII do § lo do art. I 6.
I

'

EMENDA (SUBSIIIUTIYA) N° 12-CI

Substitua-se a

redaç~o

do § 2"' do art. 16 do PLC

n~

.

'
117/94 pelo ~eguinte

texto:
Art. 16- ...
§ jO • •••
§ zo - Os trabalhos dcsc1itos no plano de pesquisa servirão de base. para a
avaliação judicial da renda pela ocupação do sólo e da indenização" deVida ao
proprietário ou posseiro do solo. não guar.dando. I;~enhuma r~l!lção com ,q .~lor do
orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa. ' · · ·
JUSTIFI~ATIVA

O processo de Avaliação e

Ingr~sso

.

Judicial. estabelecido no inciso VT do

art. 27 do Código de 67~ ·;;·tormentoso tanto para' o pesquisador como para o

proprietário do solo.
Como estÍí redigido ·rio referid~. § zo do art:. i6. o plano de pesquisa servirá
de "base" para se aferir o 'valor da avaliação e· indenização devidas. Porém. é
imprescindível que fique esclarecido. para o bem das partes' envolvidas. que o
"valor" atribuído pelo pesquisador ao. "plano de pesquisa" n~o poderá servir de
"base" para o "valor" da avaliação e inãenização devidas. mas .:·somente para os
trabalhos a serem executados no referido plano".
Esta inovação · pertnitirá a redução de conflitos de interpretação.
especialmente nas comarcas do interior do País. que nem sempre estão aparelhadas
para a avaliação corre!t::J dn re!nda peln ocupação do solo e ::1 sua indenização pelos
serviços de pesquisa. que. em essência. não guardam re!nção com o orçamento dos
serviços a serem desenvolvidos.
EMENDA (MODIFICATIVA) N° 13 - Cl

Modifique-se a numeração dos incisos VI. VII e VIII referidos no § 3° do
art. 16 do PLC !1° I 17/94 para V. VI e VII. mantida a redação origina!.
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JUSTIFICATIVA
·.. ,.Trata-se apenas de compatibilizar a referência aos mctsos com a nova
numetaÇão determinada pela Emenda Supressiva n° 09.
EMENDA (ADITIVA) N° 14-CI

Acrescente-se a palavra "Geral" depois da expressão "pelo Diretor". no
"caput" do art. 17 do PLC n° 117/94 e no seu § 2°. com a correção. também. no
"capui:".·da referência aos incisos I a VIII. que passariam para I a VII.
JUSTIFICATIVA
Trata-se também de adequação do texto a dispositivos · legais e à
remurié)'á'ção dos inCisos do arti_go 16." conforme Emé'nda Supressíva no 09.,
'., .
' . .
.
'
.
. '
.
.
.
-

'

~

.

EMENDA (SUBSTITUTIVA) N° 1~ - Cl . .
.. ' . '

:

Substitua-se a redação do art. 20. e de seus parágrafos do Decreto-Lei n"
227, de 28 rle fevereiro de 1967. pela segilinte:
· .·Àit.
à~torização
. 20. A
. ..

d~ pesquisa Importa nqs seguint~s·. -pagamentos:-

I - pelo interessado, quando do requerimento de autorizaÇão de pésquisa. de
emolumentos em quantia equivalente a 270 (duzent.as c setenta) vezes a expressão
monetária da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).. 'instituída pelo art. 1° da Lei n°
8.383. de 30 de dc:Zembro de 1991;
,
·
.
.
:'

.

'

..

II - pelo tit'~dar de autorização de pesquisa. ·~ré a entrega dd'"relatório' final
dos trabalhos ao DNPM. de taxa anual. por hectare. admitida a fixãção em valores
progressivos em função da substáncia mineral objetivada. extensão .c localização da
área e de outras condições. respeitado o valor máximo. de 2 (duas) vezes a expressão
monetá!ia da Unidade Fiscal de Referência (UFIR)•. instituída pelo art. 1° da Lei n°
8.383; ·de 30 de dezembro de 1991.
'

§ 1o O Ministro de Estado de Minas e Enei'!,.Ía. relativamente à taxa de que
trata o inciso II do "caput" deste artigo, estabeler.erá. mediante po1 i:aria, os valores,
os prazos de recolhimento e demais critérios t condições de pagamento.
§ 2° Os emolumentos e a taxa. referidos. respectivamente.· nos incisos I e II
do "caput" deste artigo. serão recolhidos ao Banco do Brasil S. A. e destinados ao
DNPM. nos termos do art. 5°. "caput". inciso III. da Lei n° 8.876. de 2 de maio de
1994.
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§ 3° O não-pagamento dos emolumentos e da taxa de que tratam.
respectivamente. os incisos I e H do "caput" deste artigo ensejará. nas condições que
vierem a ser estabelecidas em portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. a
aplicação das seguintes sanções:
I - em se tratando de emolumentos. indeferimento de plano e conseqüente
arquivamento do requerimento de autorização de pesquisa:
II - em se tratando de taxa:
a) multa. no valor máximo previsto no art. 64:
b) nulidade ex-officio do alvará de autorização de pesquisa. após imposição
de multa.
JUSTIFICATIVA

O propósito deste Emenda éo de incorporar ao PLC n° 117 o artigo [0 do
Projeto de Lei no 4.149, de 1993. em tramitação na Câmara dos Deputados, já
aprovado pela Comissão de Minas e Energia daquela Casa. e que altera o artigo 20
do Código de Mineração. reinstituindo os emol~mentos para requerimentos de
pesquisa. injustificadamentc extintos pela Lei no 8.522. de 11.12.92. A inexistência
do ônus provocou uma verdadeira avalanche de requerimentos nos protocolos do
DNPM. a maior parte deles servindo apenas a propósitos especulativos (em 1994
foram registrados mais de 30.000 novos requerimentos de pesquisa. contra uma
média histórica inferior a 10.000. dificultando enormemente o trabalho do DNPM e,
colocando em risco a retomada dos investimentos no setor). Adicionalmente..
disciplina-se o pagamento da taxa anual por hectare - um importante instrumento de
política mineral - e são introduzidas modificações ·no sitema de liberação de áreas
de modo a acabar definitivamente com as execráveis "filas" à frente dos protocolos
do DNPM em todo o Brasil. Segundo fontes do Poder Executivo. a mensagem que
deu origem ao Projeto de Lei no 4.149. de 1993. foi destacada do· corpo do PLC
117/94 em face de sua extrema urgência. na expectativa de ·que· sua tramitação
pudesse ser acelerada. o que infelizmente não ocorreu. Desta forma. retoma ao
corpo da lei principaL cuja tramitação encontra-se em fase mais adiantada. e. assim,
apressando a solução deste l:,'fl!Ve problema.
EMENDA (MODIFICATIVA) N° 16 - Cl

.
Modifique-se para a seguinte a redação do inciso II do artigo 22 do PLC n°
117/94:
.
. - -- -
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Art. 2:2 - ... Mantido.
I- ... mantido
II - é admitida a renúncia à autorização. sem prejuízo do
cumprimento pelo titular. das obrigações decorrentes deste Código. observado o
disposto no inciso V deste artigo. parte finaL tomando-se operante o efeito da
extinção do título autorizativo na- data da protocolização do instrumento de
renúncia com a desoneração da área. na forma do art. 26 deste Código .
.JUSTIFICATIVA
O artigo 26 passará a disciplinar a forma de desoneração de áreas de
pesquisa. devendo. assim. a redação do inciso II do art. 22 do PLC 11° 117/94 ser
compatibilizada com a nova metodologia. ·
EMENDA (ADITIVA! N" 17-CI

Acrescente-se a palavra "Geral", depois da expressão "Diretor". na letra "a"
do inciso Iri c no inciso V do mt. 22 do PLC n° 117/94.
JUSTIFICATIVA
Dentro da mesma ética o objetivo é adequar a denominação do cargo de
Diretor Geral do DNPM ao que estabelece a legislação em vigor.
EMENDA (SUPRESSIVA! N" 18 - Cl

Suprima-se no "caput" do art. 23 do PLC no lt7/94 a expressão "relativos à
lavra" c que passaria a ter o seguinte texto:
·
Art. 23 - Os esntdos referidos no inciso V do ~rt. 22 concluirão

pela:

JUSTIFICATIVA
A matéria objeto deste dispositivo diz resp~ito à realização de estudos
desenvolvidos durante os trabalhos de pesquisa minera!. ou seja, durante a validade
do Alvará de Pesquisa.
A indicação dos "estudos relativos à lavra". constante no texto do PLC. não
parece ser correta. pois a lavra propriamente dita não poderá estar incluída na fase
da pesquisa.
EMENDA (ADITIVA! N° 19-CI

Acrescente-se a palavra "Geral". depois de Diretor. no art. 25 do PLC n°.
117/94.
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JUSTIFICATIVA
A mesma razão já explicitada anteriormente.
EMENDA (SUBSIITUTIVA) N° 20 - Cl

O artigo 26 e todos os seus parágrafos do Decreto-Lei n° 227. de 28 de
fevereiro de 1967. rnodifkados pela Lei no 7.886. de 20 de novembro de 1989,
passam a ter a seguinte redaçiio:
Art. 26. A área desonerada por publicação de despacho no Diário Oficial da
União ficará disponível pelo prazo de 60 (sessenta) dias. para fins de pesquisa ou
lavra, conforme dispuser portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia.
§ 1o Salvo quando dispuser diversamente o despacho respectivo. -a área

desonerada na forma do "caput" deste artigo ficara disponível para pesq~isa..
§2° O Diretor Geral do DNPM poderá estabelecer critérios' e condições
específicos a serem atendidos pelos interessados no processo de habilitação ás áreas
disponíveis nos termos do "caput" deste artigo.
§3° Decorrido o prazo fixado no "caput" deste artigo, sem que tenha havido
pretendentes. a área estará livre. para fins de aplicação do direito de prioridade de
que trata o art. II, letra "a".
§4° As vistorias realizadas pelo DNPM. no exercício da fiscalização dos
trabalhos de pesquisa e lavra de que trata este Código. serão custeadas pelos
respectivos interessados. na forma do que dispuser portaria do Diretor Geral da
referida autarquia.
JUSTIFICATIVA
Trata-se;· também. da incorporação ao PLC no 117/94 do dispositivo
constante do Projeto de Lei n° 4.149. de 1993. que tramita na Câmara dos
Deputados. já aprovado pela Comissão de Minas e Energia.
Conforme a Exposição de Motivos n° 98 do Ministério das Minas e Energia,
a experiência prática vem demonstrando que o pagamento de taxas crescentes é o
meio mais eficiente para impedir o acúmulo de áreas sem utilização. Com a
remoção do atual artigo 26 do Código de Mineração. fica eliminado o descarte àe
áreas. que é de dificil. inócuo e oneroso controle por parte da autpridade federal.
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Por outro lado. a proposição modificativa. ao determinar que os custos de
vistoria sejam de responsabilidades dos titulares das áreas em pesquisa e não o
reembvlso. como hoje é vigeme. permite maior dinamismo aos trabalhos de campo,
por criar a condição de que possam ser as vistorias realizadas. mesmo que o órgão
fiscalizador não disponha dos meios para isto.
A substituiÇão do artigo 26 pela redação proposta casa. por fim, com o
espírito do projeto em estudo de liberalização da atividade mineira.
EMENDA !ADITIVA) N• 21-CI

Modifique-se e adite-se o inciso !TI do mt. 30 do PLC n• 117/94. conforme
segue:
Art. 30- ...

r
n- ...

m- arquivamento do relatório. quando ficar demonstrada a inexistência de
jazida. passando a área a ser livre para futuro requerimento. inclusive com acesso do
interessado ao relatório que concluiu pela referida inexistência de jazida.
JUSTIFICATIVA
A evolução .do conhecimento científico. das. concepções e conceitos das
· ciências da terra poderão resultar em novas interpretações e/ou na utilização de
diferentes técnicas e equipamentos de prospecção e pesquisa, conduzindo à
revelação de depósitos minerais onde anteriormente se concluíra pela· inexistência
de jazida. justificando-se. assim. o acesso ao relatório já aprovado.
EMENDA (MODIEICAJIYA) N" 22 - Cl

Retire-se o pronome "lhe". substituindo-o pela palavra "interessado". no §
2• do art.. 30 do PLC n• 117/94. que passará a ter a se1,'t1inte redação:
Art. 30- ...
I- .. .

n- ...

III- .. .

IV- .. .
§ t•- .. .
§ 2• - Se. no novo estudo apresentado. não ficar demonstrada · a
exequibilidade técnico-económica da lavra. o DNPM poderá conceder ao
interessado. sucessivamente. novos prazos. ou colocar a área em disponibilidade. na
forma do art. 32. se entender que terceiro poderá viabilizar a eventual lavra.
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JUSTIFICATIVA
Trata-se tão somente de melhorar a redação do dispositivo. sem mudança na
sua essência ou objetivo. pois substin.iu o pronome pessoal "lhe" pelo o~jeto direro:
que, no caso. é o próprio interessado. A redação atua! remete Õ entendimento ao
parágrafo I0 • dificultando a interpretação do texto.

EMENDA (MODIFICATIVA) N° 23 - Cl

Dê-se a seguinte re(Jação
. ao parágrafo único do. art. 31 do PlC n° !17/94:
Art.31- ...
Pará!,,>Tafo único - O DNPM poderá prorrogar o prazo referido no "caput".
por igual periodo. medinnte .solicitação justificada do titular. manifestada antes d.e
findar-se o prazo inicial ou a prorrogação em curso.
·
JUSTIFICATIVA
A redação proposta é mais objetiva. vez que determina que a solicitação do
pedido de prorrogação seja' justificada. ó que deixará a critério do DNPM
. reconhecer ou não a sua_ procedência. . ·. . ·
EMENDA (ADITIVA) N° 24-C~ ,

Acrescente-se a palavra "Geral" depois da expressão "Diretor". no § 3° do
art. 4 I. do PLC n° 117/94.
JUSTIFICATIVA
Trata-se. mais uma vcz. de compatibilizar o texto com a denominação do
car!!o. na forma da Lei no 8.876. de 02 de maio de !994. e do Decreto no 1.324. de
02 de dezemhro de 1994.
- -

EMENDA !ADITNA) N° 25-Ci

Altere-se para a
(Código de Mineração):

se~!linte

a redação do art. 43 do Decreto-Lei n° 227

Art. 43 - A concessão de lavra terá por título uma Portaria assinada pelo
·
Ministro Je Estado de Minas e Energia.
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.JUSTIFICATIVA
Trata-se da adequação do texto do Código de Mineração à nova distribuição
de competência determinada pelo presente PLC. Pelo art. 43 atualmente em vigor. a
concessão de lavra é de competência do Presidente da República. o que exige,
assim. a necessária compatibilização com PLC n" 117.

EMENDA (MOPIFICATIVA) N° 26 - Cl

Modifique-se o parágrafo único do art. -!-! do· PLC n° 117/94. conforme
segue:
Art. 4-l- ...
Parágrafo único - O titular pagará tmm taxa de emolumentos correspondente
a 500 (quinhentas) UFIR.
·
·
JUSTIFICATIVA
Consoante as outras modificações que foram introduzidas na Câmara dos
Deputados aos artigos do projeto em estudo e , visando a atualização e
compatibilização do texto ao novo sistema monetário nácional. esta emenda propõe
tal correçiio e compatibilização. mantendo o valor arualmente cobrado pelo BNPM.
conforme c0nsta do Comunicado n° 3/94. publicado no D:O.U. rle 04/08/94.

EMENDA (SUBSTITUTIVA) NO 27 - C!

Substitua-se no art. 58 do Decreto-Lei n° 227. de 28 de fevereiro de 1967, a
·expressão "Decreto de Concessão de Lavra" por "Portari.a de Concessão de Lavra",
passando a ter a seguinte redação:
..

· .'.

Ari. 58 - Poderá o titular da Portaria de Concessão de Lavra, mediante
requerimento justificado ao Ministro de Estado de Minas e Energia, obter a
suspensão temporária da lavra. ou comunicar a renúncia ao seu título.
JUSTIFICATIVA
O objetivo da emenda é o de adequar o texto do artigo à.. nova distribuição
de competência fixada com o PLC n° 117.
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EMENDA (ADITIVA) N° 28~CI

Adicionem-se ao art. 63, "caput". do Decreto-Lei n° 227/67 (Código de
Mineração) as expressões "das permissões de lavra garimpeira" e "do
licenciamento" e o § 3° a seguir transcritos:' · · ·
-Art. 63 - o não cumprimentá das obtigaçõe's decorrentes das autorizações
de. pesquisa. das permissões de lavra garimpeira. das concessões de .lavra e do
licenciamento implica. dependendo da infraç:1o. cm:
.· ·
.·. · I - advertência:
·.··.·H·· multa:· e
m·-·caducidade do titulo.

.l

..

•••.

....

.' '
§ t•- .. .
§ zo- .. .
§ 3° - As .penalidades serão sempre apli~adas gradati:vamente. iniciando-se
pela advertência. seguindo-se, a multa e:tinalme!l.t~. {1. çaduc.ida.de, sempre mediante
in.sr~tul'!lção do .cm:respondente processo.administrativo.
.JUSTIFICATIVA

. Tendo em. vista que. a Exposição. de.. Motivos do.. Projeto des.taca que
"permeia a proposta. no seu...:o11.junto. a idéia de racionalização, de procedimentos,
de redução de custos - seja dos usuários. seja da administração". mister se faz cuidar
para que a referida racionalização não.~e-d.ê em detrimento da segurançajuridica do
título minerário. nem aumente desmesuradamente o arbítrio do órgão concedente.
Daí. a. necessidl!4eda lei hierarquizar•. claramente•. as penaliçl;ides e ·estabelecer
critéri.os quanto à·,sua aplicaç;io. contribuindo. assim. para a primazia da ft,mção de
fomento na atuação do DNPM. Por outro lado. é preciso ficar bem claro que a·
competência .para .declarar a caducidade de um djreito é atribuído à autoridade .
hierarquicamente. capaz e superior. mediante processo administrativo próprio.
EMENDA (SUBSTITUTIVA) N" 29 - Cl

Substitua-se a rcdação do parágrafo único do art. 81 do PLC n• 117/94 pelit.
seguinte:
Art.81- ...
Parágrafo único - O não cumprimento do prazo estabelecido nQ · "caput"
ensejará as seguintes sanções:
I - advertência:
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[[ - multa. a qual será aplicada em dobro no caso de não: atendimento: das
exigências objeto deste artigo no prazo de 30 (trinta) dias da imposição da multa
inicial. e a,ssim sucessivamente. a cada 30 (tlinta) dias subsequentes.
JUSTIFICATIVA
·A r.edação proposta compatibiliza a. exigência do DNPM e-·seu cumprimento
com a realidade brasileira e a. exten~o territorial do País. P.rocura resguardar.
especialmente as micro e pequenas ·empresas.· as.·quais . .mantidas. a .redação do. PLC. ·
poderia!ll. por eventual percalço administrativo - muitas vezes motivado pela luta
pela sobrevivência do próprio negócio. e pela limitação de· récursos humanos.
comuns a ambientes macroeconômicos extremamente mutáveis corno· o. brasfleiro -.
terem cancelados seus direitos minerários. A punição de; caducidade .é- extrema e não
se justifica em face de se tratar de obrigação meramente informativa e burocrática.
EMENDA (SUBST!TUI!VA) N° 30 - C!
Aétescente~s·e a· expressão ·"ou mina'' ncr inicio do nrt. 85 'do'PLC no 117/94

e, no seu ·final. substitua-se a expressão · ''a fixação de-li-m1tes em:prôfundidade ·por·
superficie horizontal" por "a fixai;:ão de·.Jimites· em ptotundidiide por superficie
horizontal". passando o artigo a ter a se?Uinte _r_e_dação:
Art. 85 - o limite subterrâneo da jazida ou mina e o plano vertical
coincidente com o perimetro · définidor da·:àrea titulada. admitida. em caráter
excepcionàt. a fixação de· .limiteS' .em ·profundidade por superficie horizontaL
'

...

·--

· - __ <..-

.....

JUSTIFICA TI.YA

•.

.

. ,....
~

As modificações· propostas· têm- por- finalidadé<' urna maiàr ·amplitude na
fixação de . limites stibtcrráncos. pois. corno-'se·encorifr!Caringirá apenas as-jazidas,
deixando-as' minas. qiie ·SãO as jazidas em exploração. sem alcance pelo dispositivo.
Além disto: a emenda procura. também. oferecer uma redação mais técnica e dentro
da terminologia usual ·no setor mineral. evitando. assim. qualquer dúvida de
interpretação.

'.
EMENDA (ADITIVA! N° 31-CI

Acrescentem-se os§§ 1° e 2° ao art. 85 do PLC n° 117/94. com a seguinte
redação:
-.
'·
Art. 85- ...
§ 1° - A iniciativa de propor a fixação de limites no plano horizontal da
Concessão poderá ser do titular dos direitos minerários preexistentes ou· do DNPM,
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"ex officio". cabendo sempre ao titular a apresentação .do plano dos trabalhos de
pesquisà,_ no prazo de 90 (noventa) dias. contados da data de publicação da
intimação no Diário Gficial da União. para tíns de prioridade na obtenção do novo
título.
§ zo - Em caso de inobservância pelo titular de direitos minerários
preexistentes do prazo a que se refere o parágrafo anterior. o DNPM poderá colocar
em disponibilidade .o título representativo do direito minerário decorrente do
desmembramento.
JUSTIFICATIVA ·

. A proposta se justifica em face de ql!e prqcura evitar que uma norma que
objetiva. claramente. melhor aproveitamento de substâncias minerais resulte em
conflitos decorrentes da possibilidade . de terceiro obter a concessão de áreas
superpostas e/ou por outra titulada anteriormente.
EMENDA (MODI~ICATIVA) N° 32 - C!

Renumerem-se o art.·'93 do PLC n° · 117/94 e o seu parágrafo único. que
passarão a ser os §§ 3° e 4° do art. 85. suprimindo-se parte do atual art 93 e·
acrescentando-se nc final do § 4° a expressão· "respeitados. os direitos preexistentes
e as demais condições estabelecidas neste artigo". conforme segue:
·
Art. 85 - ... .
'··
.
- .
§ [O ... .
§
§ 3° - Em caníter excepcionaL· ex officio ou por requerimento da parte

zo- ... .

.'

interessada. poderá o DNPM: ·no interesse do setor· mineraL efetuar a limitação de
jazida por superfície horizontàf. inclusive em áreasjá tituladas.
§ 4° - O DNPM estabelecerá. em portaria. as condições mediante as quais
os depósitos especificados no "caput" 'poderão· ser aproveitados. bem como os
procedimentos inerentes à outorga da respectiva titulação. respeitados os direitos
preexistentes e as demais condições estabelecidas neste artigo.
JUSTIFICATIVA

O acresc1mo proposto objetiva deixar bem claros os termos e limites da
portaria do DNPM que disciplinar a matéria, para fins operacionais.
EMENDA (MODIFICATIVA) NO 33 - Cl

Modifique-se a redação do art. 93 do Decreto-Lei n° 227/67 (Código de
Mineração). conforme segue:
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Art. 93 - Serão publicados no Diário Oticial da União os Alvarás de
Pesquisa. as Portarias de Lavra e os demais atos administrativos deles decorrentes .
.JUSTIFICATIVA
A publicidade é requisito básico da validade dos aros administrativos, razão
pela qual é proposta a presente redaÇãci para o art. 93 do Código de Mineração, com
a necessária adaptação ao seu novo texto.
EMENDA (SUPRESSIYA) N° 34- ÇJ·

Suprima-se o parágrafo unico do art. 93 do Decreto-Lei n ·227. de 28 de
fevereiro de-·1967.
··
.JUSTIFICATIVA
. O dispositivo atual do Código. que obriga a publicação de atos em jornais
pamculares_ fere o espírito do PLC n° 117. pois é b\lfOCratiz.')ntÇ e de. difícil e.
onerosa execução. tendo em vista a extensão territoriài do País ·e os custos
decorrentes. prejudicando. principalmente. as pequenas empresas.. ..
EMENDA. (MODIFICATIVA) N° 35 • CI
.•
''

-.

.
J

-·

•

O art. 2° do PLC n° I I 7/94 passará a ter a seguinte redação:
Art. 2° - Fica suprimido o títt1lo do Capínlio VII - "Da Empresa de
Mineração" do Decreto~Lei n° 211 .. .de 28 dt;. fevereiro dlf I 967. passando o referido
capítulo a ter o título-.:·oas Disposições Finais". com início no art. 81 do citado
diploma e renumerado. em conseqüência..o.seu atual Capítulo VIII ...

JUSTIFICATIVA
..

.

O PLC em estudo. ao alterar o art. 81. esqueceu,se. no entanto, de que não
mais se tomariam aplicáveis. em decorrência.. os demais artigos do anteriormente
designado Capítulo "Das Empresas.de Mineração". Como o próprio PLC propõe a
revogação dos arts. 79. 80 e 82 do Código de Mineração e a nova redação proposta
para o art. 81 claramente tem como meta a sadia desburocratização do setor
minerário. a modificação proposta melhora o Código de Mineração neste aspecto
específico.
EMENDA (ADITIVA) N° 36-CI

.,

Acrescentem-se o artigo 3° e.um pará!,'l'afo único ao PLC n° .117/94, com a
seguinte redação:

00526

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1996

Art. 3° A taxa anual instituída pelo art. 20. inciso II. do Decreto-Lei n° 227.
de 28 de fevereiro de I967. ~om a redação dada pelo mt. 8° da Lcí n° 7.886. de 20
de novembro de I 989. vencida c não paga até a data desta Lei. relativa a alvará de
autorização de pesquisa cm vigor. deverá ser recolhida. devidamente anmlizada com
base na variação integral do Índice Nacional de Preços ao C()nsumidor-INPC.
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-!BGE. no
prazo de até 60 (se.Ssenta) dias. ·a contar da publicação desta lei.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto no "caput" deste artigo
ensejará a nulidade ex-officio do respectivo alvará de autorização de pesquisa.
.JUSTIFICATIVA

Da mesma f01ma que os anteriores. "trata-se da incorporação ao presente
PLC de dispositivo do Projeto de Lei n• 4.149. em tramitação na Câmara dos
Deputados. com os fundamentos já explicitados em emenda anterior.
EMENDA (ADITIVA) N° 37-CI

O art. 4° do PLC no 117/94 passa a ter a redação do art. 2• do mesmo PLC
n• 117/94. acrescentando-se. no seu finaL o seguinte: "revogadas as disposições em
contrário: especialmente os arts. s•. 21. 79, 80 e 82 do Decreto-lei n• 227, de 28 de
fevereiro de 1967''.
A nova redação é a que segue:
Art. 4° - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta.) dias após a data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente os arts. s•, 21, 79,
80 e 82 do Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967.

JUSTIFICATIVA

z•

O texto proposto acolhe o disposto nos arts.
e 3• do PLC n• 117, além de
revogar o que estiver em conflito com o novo Código, em razão 'das numerosas leis
que o modificaram.

EMENDA (ADITIVA) N° 38-CI

Acrescente-se um parágrafo único ao art. 4° do PLC no 117.. com a seguinte
redação:
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Pará!:,>rafo único - O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, na íntegra, o texto do Decreto-Lei no 227. de 28 de fevet·eiro de 1967, com
todas as alterações subsequentes à sua publicação e as decorrentes desta lei, no
prazo de 90 (noventa) dias da promulgação do presente texto legal.

JUSTIFICATIVA
A proposição objetiva facilitar as consultas ao Código de Mineração. sua
aplicação e conhecimento e. assim. estimular o domínio por número cada vez maior
de pessoas dos preceitos legais que regem a matéria.

EMENDA (ADITIVA) N° 39-CI

Suprima-se o art. 3° do PLC no 117.

JUSTIFICATIVA

A proposta é decorrente da incorporação de parte da redação do art. 3° do
PLC n° 117/94 à nova redação estabelecida pela Emenda n° 37.
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1995. -José Agripino Maia, PresidenteFernando 8ezei'IT3, Relator- Arlindo Porto - Ney Suassuna- Marluce Pinto Mauro Miranda - Nabor Júnior- José Roberto Arruda -José Alves - Romero
Jucá- Romeu Tuma- Waldek Ornelas- Gerson Camata.

ANEXO
QUADRO COMPARATIVO ENTRE O PLCN" 117/94
··---- --:----:EODECRETO-LEIN'TI7/67"E"ASEMENDAS -PROPOSTAS PELO RELATOR PARA APRECI\ÇÃO
DA COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

-...

SmodoFrdtnol
Projfto d~t I..ri da C.imara a• 4151-·C. dr 1993 r D«rrro-Lft
n•l:z7.d~t 19&7
Altera di"fl''Sitivas do Dt....TI:'Io-Ld n;o 227. d!! 28 de

1967

tl:vereiro de

.\lten

d~itivns

do Decrel:o-l.ci n" 227. &: 28 de fcven:iro eLe

1967 ~ d:i nutr:t.ot [!!!'oid.;nci:ss

..
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O CONGRESSO NAC!ON.-\L d .."C"n:1:~:

O CONGRESSO NACION.-\L decreta:

(PLC n•ii7)

Art. t". Os arts. 2". J•. 6".
1 16. 17. 20. 22. 23. 24. 2:5.
26. 30. 31. 37. 38. 41. 4-.l. 44. !iS. 58. 63. 64. 8l. 8:5. 92 e_93 do
Dectel:o-L:i n" 227. &: 28 ck feven:tro ck 1967 • Código de
'Minmt.ção, alterado pelo Dccreto-Lc:i :a" J 18. de 14 de março de
1967 e pelas Leis n"!i 6A03. de IS dC' dcumbto de 1976. 6.561.
de24desetembrode 1978.7.08:5 de •8 de julho de l9R9 7R86
& 20 de novembro de 1989 e 8.90 I ck 30 & mnhn d<! t994
pas.um a vtgror Ct'lm :1 ~gntnte redaç 12:

r. s.

Art. t•. Os •rts. 3". "r. IS. 16. 17. 22. 23. 24.25. 30. 31. 37.
38. 41. 44. SS. 63. 64. 81. 8:5.92 e 93 do Deaeto-l...d n" 227.' de
28 de fevereiro de 1967 - Cõdigo de Miner2çlo. alterado pelo
Dec.::mo-Lei n• 318. de 14 de março de 1967 e pele Leis n"s
6.403. de 15 de dezembro de 1976. 6.:567. de 24 de setembro de
1978 e 7.085. de 21 de dezembro de 1982.. passam a vigorv com
• segtnmc redaçio

,\rt, 2•. Os regimes ~e aprove ttamento
miner:us. para et;:ilo d .."!"tc Código. são·

COLn"227)
:\rt. 2•. ~ rc~;imcs de apmvdl:~mentn <bs sub!:l:inc101.~ mmetõli~.
p:~n o ddtn \k..~c cn~tgll ~o:

I

-

~uhsliinci.:t.o:

""

R!!gjmc d' C11nces.do. t!ll:'lndo d~d ..-r do!
do ~hmstrn d.: E~tado d.;: ~I mas c En!!n!la;

p,\rt:tn:~

d.:

~onccs.~.:io

(•) I - Regime de c:oncess.~o. qu:mdo dcpen<kr dt:: dt..''CretO
Conces..Qo do Gtwemo 1:\.'dt.."r.lt:

"'

(•) II - Regime de Aulori7.:tç:ia c I.kr..-nci:tmeftto. qu:mdo d~-pendc:r
de e1q)edi~r-ão de Alvari de autonz:tção 00 Miniszm de Minas e
Energi• e de licenç. e1q)edid. ~ abr..-diência a regul!lmel1tos
adminlmattvas locais e de registro da produtor no órg!o próprio
- - - - --do Mirristerio da. F:u:enda;

II - Regime rl..:: .\utnrit.:u::itl (mando depender de c!f?!*iu;;lo de
AJvari
.•\utnn73Ç.3:o do Diretor {i.:r-~1 do l~:~~nam~m

""

S.,cmn::sl de Prr>du.::iu .\linr..-r:ti-I)NP.\-1.

'

UI - Rclriroe de J.icenciamenla. guandn depender de I.iccnca
c.mcdida o:m oho!d.1~-ia a l'l!g!tlamen•os adn!Í[!IStralh•cr.o: lucatS c
de regt!':lro ~ l.ic.;nça nn l?ep.1rtal'n4:ntn N:~cimAl de Prnduç:5o
\.fineral:

('*) !II- Revogado

quando em Vírtude 'de· Ld
~- dept:nder de execução diT'I!'ta ou indíreta ckt . Governo

IV- Regime de

Manapoli?.:~~o.

...

Federal.

(•) R~c;3n de ac:m'do CC~m a nl!crnçia n° OI. da artigo 2" do
Decmo-l...d n" JIR. de 14.04.67.
(••) Revogado pelo
tR.07.1t9.

Art. 3"- ""

di~o n<l

-

IV- Regime de Penni~a d.'\ J,.avr:t Gari!!tJ?!õil"'t ou3ndn depsnderde Port:~n:~ de- fmnir.são do Dir~c-r «.i.."t:ll do fÀ.l!!!rtamento
N:1ciun.'\l d:t Prodm,-:1u Minoer.:1!;
V- R~me de ~~nn~li7~~n. gu:mdo cm virtudi dt' lei Uik!ci:!.l
d.:pt.-ndt."T IX (''So;;t"tl~-ão dir.."':t nu mdil'l!t:t do ( iov~ F..-d.o...'t':tl.

att. 22. da Lc.-i na 7 ROS. d..::

,\rt, 3" ~

-------

-

(PLCn•\17)
§ 1•- Não estão su.ieitos aos preceit~ &.."SSe Código os tr.J.baihOs
de moVImentaç:lo de terrns c de desmonte de maten:::~is in n:tturn..
qUC" se fizerem nec~nns a :tbenurn de· vi:~s: de tnn:~;pane. ohras
gentis de terrapJam~ c de ciitic:zçóes,

..

I

~ l" - Nilo estão SUJ..:Ít~ aos 1n-eceitos deste Código os
tr:abalhos de moVJment:~ç:lo de lerr.t c de desmonte de matenais in
n:~nua que se tizerem necessanos .:i ab,_'fttu'3 de viM de transporte.
nbr:ts ~er:::tis de terr.t"icna~ e de ..>düiC3çóes. cksde oue n;lp h:~ja
cnmercmli7.:tclo d.1s terrn:t e dos m:rt~ais: result:mtes dus retmdos
trnh:tlhos < lic:tndo o ~u aprm·mt:tm~.·nto restntt) :1 utili7.:;d.o na
prOpn:J. ohr:L

C~c

::to Departouncitto N:zcionai de Produção
Mi1'lcr::ll - DNPM ~ ~e=Jçào c:kmc t."6c.li20 e rios diplomas legais
§ 2 " -

complemcm:aRs.

§ 2"- ... (mantido)

-

,.\rt, 6"- ... (mantido}

(OL n•227)
Att. 6a - Cbssific:un-se as minaS. ~gundõ a do ctircito de l:l~ cm duas c:uegarias:

-torma

~tiva

(•) Mina Manifcst:zda. a o=m lavra. ainda que transUoriamc:nte
supenu a 16 ~julho de 1934 e que tenha sido manitêsl:~da na
contanmda.dc:dn arti-go 10 da Decreton""24.642. <k lO de julho ck
1934 e d:1 U:i n"94. de lO ckscccmbto de 193S.
(•) Mina Cart*didn.. qll3ftdo o direita de l:t\n
~decreto outorgado pelo ~vemo Federal

e cansu~:uio

1- ... (mantido}
II - Mina <.:'ancedída. quando o direito de lavra
pelo Ministro ck Est:ufo de Min:11 e Hngg!L

e outorg:tdo
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(•) Redaçio d~ a.:ordo com a alteração n" 2. do artigo 2"' do
Oecreto-l~i n° 318. de 14.03.67.

(PLC n° 117)
Art. 7" ·O apri:lveitamentn d.u ju.idas dc...,.,endc: de alvar.i de
de pesqmsa.. do Oiretnr du DNPM . .: c.ie cono::ssão de
lsvra. OUIOf!Bd:t pelo Ministm de F_o;t:uio de Minas e EnergiL

00529

I
Art. 7• • O :t.proveitamento d:Ls ja. idas depende de .dvar.i. de
aulonzaçio de pesqUisa. do Dimo~ ('Jer4l do ONPM e de
cona:ssiodc lavr::t. outnnJada pefn Mi 1i$ti'O d.: Esl3do ~Minas e

autonz:~çio

E._..

P:1nigrnfo úni~ • i\s min:IS m:inifellt:.d:ls e regimadu na
vigência dn art. !O da Decreto n" 24.642. de lO de julho de I'J34.
e da Ld n° 94. de lO de ~embrÔ de 1935. o;;ujeit~ às
~ç6c:s ettahdecicbs neste Código. aplicolvei!l :to rcgtme de

O anmvt:rlamcmto cf.: minM m:'lnrf~:Jdas i! regi!'Crnd::t5. .U Ql13l!.
m' oent:mtn lic:rm mudtas as L'fMWi ...~ gue ~~Código ~abd~'e
r:rra :t l::avrn. trihut::ado e ti~li:ntc:l.o da$ mrn~ (.'~idas.
(rL"Ci:l~a du atu::al Código d<: Mill\.T.IÇâo)

(PLC no 117)

/\rt. 1S
A autorização de p:struiu ,ser& outargad:i peln
DNPM a hr:lsd">i!TI!I. ~ natural. ti:ma mdividu::al ou ~
l~g::Jimente h::abilit::ui::as medí::mte rc:guc"tmento da int~do.

P~rigrafo

.,..,...,.o.

,\rt. IS - A amnm:aç.io de: pesquisa somente poderã ser
outorgada '1 ~r:ud~tms. pc..~ namrnl. ~ a c:mpresas hr.zsdczr.'IS de

capual nacmllõll. linna mdividual ou

~

P.:~r:igr:~.tO

kgalmente

lmico • fnderencfe de conce:uJo do C...ovemo Federal

tinico • ... (rmntida)

hAbilitadas. mediante :mtonT.aç:\o do DNPM. pmli=nda o.-m
ptoc:'CISO

rc:gulurmen1e e:oc:amim:do.: mJOnnado.

Par.igrafo único • ()!; tr::lh:llhos nec=:ari~ à ~usa ~Tão
r.ab a respnri!Ubdid:tdc pmtission:d di: o:ngcnbdro de
minas ou de gà)logo h3hilit:~do ·~ excn:i~o da pmti.ulo.
execut:~dos

(PLC n° 117) •

Art. 16 • A autori~çào de pe5qt~isa r.eci pleitoda em
requenmenta dirigido ao Diretor do DNPM. oenu·~re mecnantc
recrbo no prmocolo do DNPM. nnde ser.i mecamcameme
numerado e registrado. &:venda ser apresem..,do em duas vias e
Ç()fller 05 seguintes ekmer-tos de inruuc,.'iio:

Art. 16 • A :~:utori~ç;io d~ ~·:tt~isa ser.! pldte:;~.da ...-m
requcnmenco diri~ido :~o Dirdnr g;r:ll do, DNPM. ~regue
medi:~me· rc:tlbo no protocolo .Jo DSPM. onde ~
mce:truCliTT'Ient.C numer.tdo e re~$trõld• '· ~endo ~ ::rprriemado
<..'111 du:JS via$ e can1er os segumtcs elcn!entM de instruçjo: ·

l·(mantidol

[ - nome. indicnç5.o da rmcíonalid:!.de. do estõrdo civil. c.b proti~o.
do domicilio e do número de inscri~o no C:~dastto de Pessoa

II· suprnmr

Fisic:as do Min~érin d::l F37.eTzda. do rc-querence. ~~~ narur:d.
Em !'õe trõltandn de pessoa Jtlndica. r:t7.âO sno..-zal. nt'1mero do regtstro
de seus ates co~uutivm. no Órg.'io do: R~istro de Comécio
campetente. endereço e número cL: in.c:cri\'àO no C:~d:1:~1ro (.j.:r.~l dos
Contnbuintes do MinistCriõ a:l F:12:enda:..

III- (m:~mido.p:t!:AAria 3 ser o

V· ... (põiS.'I:Iriaa !ler o IV. 1..'001 a mesn•a red:lção)

m. prova de recolhimento dos respectivos emolumentos:

VI • memorial ~ivo da .:itea prer:~.'ftdida:. nos tennos a scmn
defmídos em pon:tria do Oiretor ~. do DNPM: (passaria a ser
o V)

IV· dc..'Sigmçio d:ls !U.IIN'.ii.nci.a$ a pe!lqtti~r;

VII· ... (pMSari.a a ser o vt. com a me ma red:u;.!ol

V· indiaçàa da extemão !tltpenici:tl cb :i:rea ohjetivada.. cm
bcc:tan::s.. e do Municipin e f.st::~do em que se SJiua:

Vfii • ..• (passllri.'l a $C" O \<11. com a m-=na recbçio)

n. L"Clm :t mesma red:!ção)

IV· ... (passaria a ser o UI. com a mesma rc:d:lçio)

VI • memorial descritivo d::t :irca pretendida.. nos lermos a serem
doefinidoscm P"f'lana do Direrordo ONPM;
VTI - planta de srtuaçãO. atja a1nfigunção e demeftlos <k
informação serin est:tb..."ll!\."idos dn portl\m do l>iretor do DNPM:
VIII • plano dos 11"3ba!hos de pesquisa. acompanhado do
orçamento c aonograma prev1SIOS pa:r:a sua c:<ecuç:lo.

§ t• · O requen:ntc e o profissional responsãvel poderio ser
intefl'C'Iados pelo DNPM para ju.o;tificucm o plano de pesquisa e o
ClfÇIJnCntO wc •cspondente rcfc:ric:b no incí3o VJI dcsle artigo. ban.
como a disponibilidade de ~

I

§

t• • O

requcrmrc e o profission: I responsãvel poderio ser

interpel:~:dos pelo DNPM parajustiftca· em o plano de poquisa c o

orçammao com:spandente n:fcridos t•o> inc:ilo VIl. deste artigo.
bem comct a disponibilid:ade de n=ur!IC'"-
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§ 2'"' O Plõtno de ~uiq. servir.i de base pars a avaliaçlo
judidal do: indc:·rm:.aç:1o d.:\·1cb ao propnct:irio ou ~Iro do .solo

§ 2'" • Os- tr:Jh:llhos d~t~ nn pl<\ng de pe<!'!liM ~rin de
b,a,;e n:ua a :J.\':!Iinç:'io iudi..:ial d:lrend.ll nda C~o~:ttpac:lo do sol~ll! da
indt."!Ü7..ldo d.:\·1da au nrnnn.:t:'lrio >U [M.l~m d~' !!ulo mio

~ 3~'. ("}.:; d<'>cument~ a que- !:e referem~ ind:o;no;. VI. \'TT e VU1
deste ,art1go Jcver.\o s.:r d:1hor..dm; sn~ a r~pNr~.1bilid:H.lt: tO:crnc:a
depmtko:ionallc~lmentc- hal'lilil:tdn.

gn:tt"d."'ndtl nL"'limm.'1 n:l:w:lo ..:um tl ~·:tior du <>f):lmcnt('l
:mrt."!l.mtndn pc:h1 mh:reli...;;tdn nn I"L!'IL"fidn pl;mo de- ~~tu~.

· ~ 3'" • Os documentm a~ que se ret~rem os inciro!t V \I e VIT
dl:ste :1rt1go de,·er.ln ~ ei.:~Porndos soh a respam.1bilicbck t.."\.-ntc3

de f'lrothsitln:t.l ke:almeontc hahilitado.

Art. 17. • Seni. indeferido de plano pelo Oiretor do DNPM o
l'l!qtlerimcnto desacompanhado de qualqttet dos elementos· dC"
i~ruçio rderi:~ nas

inci!OOS I a VIH do anigo anterior.

Art. 17 • S.:r.i indC.f..'t'ido de pl~no pelt· Diretqr (kr,tl do DNP~f n
requenmemo desacompanhado lk qualquer dos dementes do:
instruç:!o reter-idos nClS incisos l a Vlt ''o art1go anterior.

§· 1°- ... ·(mantido)

§. 1° - Será de sessem:a di:tS. a contar cb da la de publicaç.5.o da
respectiva intint:\Çilo no Di:i.rio Ofici::ll da l !nilo. o pnm para
cumpnmento de exigênci.ss·fOrmulai:bs· pelo DNPM sobre d:!:dos
cqmt'llemcntares ou ekmentos necc:ssãrios a mdhnr in.c:zruçto. do

§·2•- E.o:gotndo.o prazo de que tr.tta o •lanâgratO am-=rior. sem que
haja o requcrcnt.: cumprido a c::o::Jgéncia. a requerimento scri
indo:f.:rido pelo Dirdor ~do

DNP~.I.

~-

§.'2•· Esgcatadr>o prazo C! que tr:11:1 o paràgrafà ;~nt~or. ~que
~jft

o requen:nte cumpndo :1 exigência. o requerimento !:c.'tõÍ.
ind.:tendopdo Diretordo DNP~I.

Art. 20. A ::nunri7:tciin de

NMUÍ~a

pagamentns:
Art. 20 - A outor"ga cb autorização de . ~isa importa nos
segumtes pagamentos. em quantias tixacbs·rd:UIV:tmente ao maior'
valor de relet-êncla (M VR) .."SSah.:loecldo- d.: :.cordo cfub o disposto
no art1go 2•, paragrafo tinu:o. da Lei n~ 6.20:5. di! 29 d;: abril de'

197S.

· ·.

1mtK'!f1:!

nM !:eguinte!':

·

r • nelo int~do. Ql.':mdn do T'efltlenmento de
nutnri7.:tc#io &: !')!;SJUisa d" .:n1o1um.:ntos .:m ouantl! a.1uivak-nte
a 270 <du7~:1S ~ sde1'11at V<!T.es .1 <!XI?f'!"à 2 mon.:tari::a d:l
t 'nidade Fiscal ck R.d~í:~ ii :rrRl ·nsmmd:t !?<!:lo :~rt. L" da Ld
n8 8.383. d.:: JO d~ d.:7..:mhro de!- 1991·

I - pelo ·interessado. quando dn reqnen'mento de autontaÇio' ~·

pesquiSII. di= emolumcmos-no valnr de lO (~e7.) MVR:

II • oelo titul::ar de :mtl'ri7ado de pesquiSa_ :atê a
do rd:uórin lin:tl dos tr.~h:dho·. ao DNP~t d.: ta~ ::anu:~l.
por hectare, admittcfa.a lix=~coi.o ..-m valt•res progressivos em funcio
d::a suh!;tância mm~l ahietiv:tda. c:!l:tensio c: loc..~llz:lcio cf:l :irea e
de outnu condÍ!:ÕC$.. rc:sneu::adn n vnlor m:txnno de 2 <du~s) ve7es
a e~o .manet:tria da t lnicb.~ Fi'IC:!l de Rc:l~a <t lFtR).
in.~itu~tia P::!n.art. l" d:l Lei n" K3M3. de JO <k da.:mtwn de: 1991.

~

II - pelo 111ular da autanução de J')eSCIUi!ta. quando o JO:amatório de
;ireu pnr ele dc1idas ultnpa.>o:..c;ar 1.000 (um md 1 hectares c atê a
cntrt"ga do cnrrespondente relatório de pe;quisa ao DNPM. de taxa

anual para a arca excedente. ti:cada pnr h.:ctare. no valor m&ximo
de 10°-& (dez por c:cm:o) do MVR. cujos critérios valon:s

espeaficos e cmdi~ dt; pagamento scr.io cstabel«idos em
portana do Ministro das Minas c EncrgíL .

§ 1° • O requerente teci. direito i. rcstituiç!o da impnrtància
relativa aos emolumemns do inciso l. se o pedido for indctêrido
com timd3memo no § i 0 dn art. 18 deste Cõdigo. ou por tàlla de
assenumenta de enridlldc ntl orsão pUblico. cXIgi\"CI p11ra a outorga
da auton7.aç:io.

§ t• O Mirii~rQ- de Es~do de Minas e Enm;ia,
relativamente 3 tau de que tr:na o 1nciso !t do '"c:mut" d.:ste
:srtigo. gt:~bd~:m, ntedi::ante f!l!'!!'t:lri.'k os· vaiO!'t:!j 0!1 !?C'2ZOS de ·
r.:colhimento e Uemais L'TIIeriOS e 1.."0C"\dJW ck paga!!!!ô!1fo.

§ r Os emnlumentns e a ta;u, rçferidM,
resrectiv:tmenle. nos incism 1 e II do "c:l.l?ut" &me ~r11go. s.:r:J.o
recolhidos an Bancn dn Br:t.<.:ii S. :\. t' d.:stin:tdns ao DNPM nos
1em105 do an. !i 8 '".:.:mut'" ino.-lm IIi dol J&i n° !l8.76, do: 2 doe maio

§ 2 .. - E:nc:ontl'2ftdo-se livre .. :ire& ohjctivad:a. e satisfeitaS. as
exigCnciu deste Código. o DNPM expecüri: oficio ao requerente. ~1994.
~dando-o a ·cti:ruar. no pr:l7.0 de trinta dias. cantados de sua ,
§ 3• O 002=1'!~tgamento dos ml<'lumentM e cb ta:a
publicação no Di:irio Oficial da. {·lni5o. o pagmnentn das despc::sli5
inen:me5 ia puhlicaç;lo do alvar.i de per.qui!l:l. devendo apresentar de que tr:ltam. rsmel..'ti\'3ntente. ~ 11\CIS05 I e 11 do ....:3J?U!'" d.:stc
:tnigo t!'m!-1•uâ n3S condio,."t"d que v~rem a ser er~~:~~bdã.-idas .:m
ao mcncmrlõldo Clrgio. no memto prnzo. o rnpcctsvo c:amprovante.
oort:ma do Ministm de Es!:.do de: Mutas c F.nenQ:11. a anliClclo
§ J• - s~ o requerente deixar de :atender. no prazo próprio. 30 da segmmes ~dispaRO no par:igratO anterior. o pedido sen. mdeferido c o
1- em se tr.tt:.ndo de emnlument:C!!. jrxkferimento de
proccao arquivado. por ~cho do Dímor (ien:l do DNPM.
plano e c:t'JmeQ!ic:me muwnmento do requ.,mcnto do!
§ 4• ~ O nlo pAgamento. no tnm dctmninndo em Lei. da rau atttMr..aAAo ck [!CWuiMj
n:ferida no inciso 11. bem como d4 la:u adic:ion.ll prevista na :11t.
'26. § 6•. inciso 111. <lese Código. ensej.h; a nulidade ex--otficio do
X tr:danda de taxa:
re:spcc:livo alva'ni pelo Dirc!or Gcr.al do Dl':'IPM.

n·em

§ s•- ~ cmolumentoscttlWirdi:rido nos incisos 1.: u do "cafJUl..
deste arugo. na alínea "b". Inciso U do ut1go 22 c no Inciso m. do
li 6°. do art1go 26. scr.io recolhidos ao H:.nco do Brasil S.A. • .1.

a) mutl:a. no valor m:i:lcimo rn:yWg nn an. 64·
h) nulidade ex-officío d • ::~h':lri de autnrmtc!o'"de
!?e'!cn11!13 a !'!O! lm!2!'1J0:TÇ:io do: mulla.
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{PLC n" 117)
Art. 22 - ... 1 :n.:tnttdo I
Art.. 22 - A autonzac:io de pesqu1s.a ser.i ccmtêri<b. nas ~intes
condiç&-5. :tl6n dz. demais ronst:tntes deste Código:

I -o título poder.~ ser nh.teto de: ce:o:.~ nu trnnsr~~cia. d...'Sde que
o ccmcessmnnno ,,_:tust:::u;a ns rcqmsuru; l~:~.ts extg.tdos. Os a.tru; de
cess:io e trnm.t~ênci:t so ter:i.a v:thd:tdl!' d~s d.: dCV1dôlmente
averb:2dos no D!'.lP~f.

II • .: 3dmiticb a n:nunda a
cumpnmento..

~lo

tttul:~;r.

:mtc.n7:~çiia. ~m

prc_1uizn dn

dls ohngaÇI"'f.."S d ..-cnrTentcs

u... ~,;te

Código. abservado a &~o nn im:i:;o V d..'S'Ie anu~o. pane tin:t.L
tom:md~ operante o d~tto da C:\1tnç:lo dt) tittdo :tutont.ati\'O na
data d:l protacali7.:u;ào do irt!'tntmenm de renúncia. 1,:om . a
liberação d:l ~t\':t an:a na di:t d.1 publicnçio do ato ·que
homologar a renuncs.a~
autoriz:~ç:ão

I ...... tmanudo)
li ·- .: :tdnutid3 a n.-núnda i .1utflri7.açio. sem prejuízo do
...·umpnmcniClo f't.'IO tmd:zr. úas obrtg:lÇÕ<S d~"'m:11td deste
Código. ohsCf'\":'100 o disprn;to no m~..,su V dcste an1go. p:ute iin:d.
tom:tnd~:-e opcrnme o dõ.!no d:r exttncào do t1tulo autonzõ~UVO ru
<bota da protocoli7.:t~o dn in~n1mo:nto d~ renuncia. ~
d~ncrncan d:a :m:-:t. mt Ti,rm:'l dt) an. '6 d..-sre Código

m"' ... tm3ntido!
a) a prorrogaÇão pOOcr.i ser concNi<b. tendo T'Ot h:t.o;e a :avali:zção
do d~w·"-'tmento dtlS trnb:J.Ihos.
..:onfunnc- ...-ntmos
esuh.!lecidm; cm portma do Dirctor Q~ do DNPM.

não :çer:i inferior a um ano.

b) ... (m3mido)

nem supenor a três anos.. a c:nterio do DNPM. cormdendas as
carad:cnstlc:u cspeciii.IS d~ simação da :lrea c da ~us:a mineral
ohjctivada. adminda a sua pmt'n'lg:aç:io. s~1b as segtumcs

c} ... (mantido}

conchções:

IV.: ... lm3ntido)

:1) a prormg:::~çào poderâ ser concedida. tendo !X"r b::lse a .a.v.nli::~ç.ão
do dcscnvoh'lril~tn dos lr:zt'lalhas.. c.-ontl:mne cntc:nas cstabclccido!l
em panana do Diretor do DNt'~f.

V -o titutar d.1. .:~utori:r.:u;ao tica ohrigmio a I'C:lliz:u ~ 1'C'S['«th'()S
tf:lh::llhos .de= pesqtu!tll. dcvendn ~;uhmetcr it aprowç;\C1 do DNPM.
dentro ,to prn:r.o d!! vigência do :llvarà. .ou. dt sua renovação.
refatóno clramstanci:ado dos tr:zba1 1 tm~.. contendo ("!:' estudos
gcologicos c tecnológicos quamttic:~tivos d:t jazida . ~
demonstr.lti\'()S da e:oc:equibilid.1ck te ."''tlcc...ecuiiCimica da lot\'1':1...
...·b.bor:l:do wb a n:span:ça.bilidade r..oa1ica de profissional
leg:dmeme h:th:Hiõ'ldo. F.x.::epdon:!lmcnte. pnder:i ~ di.~ a
aprr:smta:ç!o do relatório. na hi{X'IIese ~ rcnUnaa autorização
do! que: trat• o ínc..-iso II d~-stc- arttgo. cotUOrmc- critérios fixados cm
portana do DiMor<.krnl &., DNPF\f. uso cm que- não se aplic:.:trã

m-o pruo de vaHd:J.dc d:l

b) a Pf'C'I"'R'l!!!l::IÇ.ão dever:i ser requeiid:~ :.te ~:a di:JS antes de
cxplf'IH'-!!e o pr:u:o da .:tutanz.nç;lo v1~;ente. dcvcnOO o cnmpetcntc
rcqucrimenro S<:T insmndo ~~,m
um rd:nório dM trnb.:tlhas
efctu::~dns c JIL"õliticativa do ~1imento da pesquiS:I!
c) a prol'I"'gaçiO independe da cxpcdiç:to de novo. alvani.
contando-se o respectiVO pruo 1 par:hr d:l OOta da public:açio. no
Diirio btici:t.t da Uni;!~?- do despacho que a deferir..
IV • o titular. d.'\ autor:nçlo ~ com c:rcclusividadc. pde&
danos causados a tcrccirm. direta ott inóin:t::~meftte. decan'enlcs
dos trnb:dhns de pesquisa~
V • o titular da autoriz:~ç!o lica ohripda a. rc:~:ii:r.ar os ~ivas
lrabl\lhnor de ~nsa. d.:vendo submeter a apmv:~ç!l.o dt1 DNPM.
dentm do prnzo de '''g.!Tict:l d"" ah·.:~r:i. ou di! su:t renavaçio.
relatemo '-'IN."tlrt.'tt:lnc!ilda ~ trnhathM. ...·um:cndo ~ ~1\IÔ:IS
genlogil!os I! t ...'1..-nol~",~icC'!i: c!ll:'lnUth::~tiV<\5 da jazida I!
d~~r.lll\'n~ da e:<~!Uihilitbd.: lt."-'111Co-o.:onclmlca. da I3\T3.
daborndo roh 3 ~bilid.1dc ft.'l.'nic:l de pmfi~ian::ll
legslment~ h:thilit:l&.). Ext.'"q'll."ionahncnt~. pockci ~ d1s~ a
apr:sentaçio do rel:ztôno. n:z hipOtesc d~ rennncut it autori7.:tç;\o de
que lrnta o incisn Jt d~e arttgo. ~on!Ormc c.Ttt..-rios lixadM cm
pnrt:!ln:t do Dirct:m: do DNP~i. caso em que não ~ ::1phcara o
cti~o no

§ 1" ~c artigo.

§ t•- A nlo aprc3C'Itaçlo do relatório referido no inciso V ddtc
.utigo sujeita O' titular à ~nç!o de multa. calculada a r.u.ão de uma
UFtR por hcc.1are da àrca outorgada para ~tsa.
§ %" - É admitída.. cm cariter excepcional. a c=:ctraç:Jo de
subsl:ânaas n1inerais cm :irea litul:~da.. :antes da outorga d3
conc:czsào d.: l:~vra.. mcdi::tntc prévia autoriuç!o- do DNPM.
observada a legislação ambicnt:!l pertinente.

a

o di'POS'O no § I 0 ckstc at11go.
§ 1°· ... (mmtulo)

§ 2"- ... (mantido) .
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(PLC n• 1171
Art. 23_•
Art. 2J - Os estudos re1:11ivos a l.:l'vr:t. rererido!; na inciso V do
:lrt.

22. conduir3o pela:

Ü$

estudos reteridos no

ln"i~

V da Art. 22 <."tmduJr.io

~la:

r •... \mantido)
U- "' 1 mamido_)

II - ine:oc1sti:ncia de j::IZicla:

III- .. cmanndol
UI - inexeqmhilid:tde tCJ.."ni<:o-«onómica da lavra em tãce da
presença d.:: t:11on:s con1unwr.m; ad\'er'Sos. t:ZI!i comt:t:
a)ine:o<1stetlda de tecnolagia :tdequ:1da
cconOmtco da suhst:incia mmer:~:l·.

ao

::tproveit:~mem:o

b) inc:XJstfnd:s de meT'Cldo interno ou .::xtCmo para a !:ubst:incia

miner.:1l.

(PLC n 6 ll7)

:\tt. 24- ... (m:mtido)
,\rt. 24 - A reutlcaçào de :d\':mt do: ~1sa. a ser etetivada
medJame dt.'Sfla<:ho public:~do no Oi:irio Oficial da l'nião. não
acarreta moddiaçào no pr:lZo ongmal. salvo se. a JUizo do
DNPM. houver alteração sigrufica.1iva no pnligono dclimitldor da

irea.

P:tci~tb

Un11.."0- ... cm:rm1dol

-- ------

Parágrafo Uníco - Na hipótese de qt.Íe lr.lta a pan~- tin:~l. &. caput
deste IU1igo. sera expedido :dvuz retitic:Jdor. t."'ntJindo-se o prazo
de validade da au~orin~o a p:1rtir cb cbta da publicaçào. no
Oi~rio Olicial da t !ni~o. do novo rilulo

(PLC n"117)
Art. 25 • ~'I a111ori7.zça.es de ~iSII licam adstritu a :ite:lS
mli:Omas que tOrem ti'(3das em port:tn:l do Dirctnr do DNPM.

,\rt. 2S • As auronz::~ções de pe$qU'ISII ficam a~:.!l il:s áreas
m:'z:o,:imas que fnrem ti."-1d:ls em ponaria do Oimor ~ do

DNPM.

~ seus rc~istros o snmatono da extensão d.:l.~ areas obicto ck

.-\rt. 26. A ;irq d~_ tx'lr rtthlic::~glo de deg!.:u:hP no
Oi:irio ( )tid;~l d.t ( :mãu tiçõlra dtspomvd ngtp rr.tzo cre 60
(~~o:t:nt:r. t di.:lS.. par:1. tins d~ PoeS{1!11!=3 dr:: l;ovrt. contbnThr Wmuso(?0!'1::m.a d1l \linistm de E:.1adtl de ~[lO:~!>:;: En!Oti!ta.

fisi.::a ou Jurldica..

§ 1" Salvo qu.:mdo dimuser divm.1mente o

{DL~0 227-,

Art. 26 • Ficacst3bel.:cida QUe o DNPM devera rn:mler a!Ualizado

requenmenl~ de pesquisa. t(mnuladas por uma mesma· r>essoa

-- --

ti~i~ .:ons!der.tr--se-io
me5ma p.:ssoa os requenmentos
protocolizados em nome do ..:tlnjugc ca..'Qdo .:m ~me de

§ I o - Em se rr.ttanda de pessoas
formulados

por

uma

comuniüo de bem.
§ 2o_ - .-\5 ~ç&s do p.uotgr:tfo .ant~or ~ apliC.:lm ao titul.:u de
fll'm3. endi\'ldU3.L
•
§ 3°. Tr.u~ de pessoa .1uridica. cnns~dcr.tr~o formulados
por uma mesma pessoa os requenmern:~ pmto.."'ii:ados em nome
dos SOCios controladores dól c:mpresa ou ~ ~od:tde coligadas.
subsidiârias. control::~doru au ~::ld:ls.. "" forma da Ld n°
6.404, de 16 de dezembro~ 1976.

j

§ 4'"- P:\J':l etCito do romatório do que tr.lta o "c:r.put" deste artigo.
seri. mcluida a ..::aens.io <hs ài'C3S ohieto de auton7.açlo de
pcsqutsa em V1got'. out«g:rd.:ls ao reqttertTite. pessoa tisica ou
juriWca. observado o dasposto nos t;§ 1". e 3 ...

z•

§

s• - Sdo juridicamente

nulos

O!'ó

dlteitns

inobscrv.incia do di~o no "c:tpUI'' e nos l:j§

ourorgados cnm

t• a 4.. deste :ut1go.

§ 6"- Ao fim de 18 (dezoito) meses de validade dn alvar:i de
autorização de pesquisa.. o seu tarular. quando detiver um

dc:snasho remc:ctiW'I a

:ire3 ci.'San~r.t@ n:zttmr1:t do ''.;;mut" d;ste aruga ti"'"":Jm daspon!~l
Q:lnt. '[)o:;s(JU!S3,

§ 2" O T>iretOr <~I do DNP\i i'Oiieni: Sffi!bek-Cer l;f'iterios e
cnnd1Ct'io:s o.p:c1fk1lS a ..;L'!l."m :tt.."!'tdtcfus rn;los mt~•:..:uins nn
proceffil d~ h;~hi!il:tÇãO :r.,o; gr~:l!; diS!'?(li'IV~I;; OCIS lerm9S dt1 '\:;mm"

dL-:.1eanum.
§ J• Oecorrido o nrnzo li-.::tdo no "c: pul'"

d~e :~rtieo. sem que
to!nh.a havido nr~tentknla a area !Stan li\'re pap tins ck
anliL-;:,cio do direim de rnond:u:k dç que tr:lta g att. li l~t!jl ":1'".

§ 4" As vistoriu re:di7.:tcbs. ne!o DNPM. no e;<ercisig da

fisali1'.:isto dos tr:th;!.lhn$ d~ l"!g()UISa _e__laYra ~ qu~ lAta de
Cõdigo. Scrl;o cuse:tdas pc:[fll! rtrmo:W!VO!t mt~dos, 0;1. tbnna
do que di:muser f?!'r1:llt'l<l! dn Dirc.."!C~r Gl:': :~I d:r. ffikrida .autarmn:a..
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somatório de :ireas objcto de autorizàç:lo de pcsquísa superior a
:50.000 (cinqUenta mil) hectares. dcvert. sob pcnalk declaração de
caducidade. na fOrma do disposto no art. 68:

I • comunicar ao DNPM a desistência de pelo

rnenaJ

50%

(cinqücnta por cento) do total origintdmenle titulada. d& Uea em
causa.. para o tero:irn ano de vigCncUI do a:vari:

11 • se tbr o caso. pleitear ao DNPM. :~ln~vd de ju$tific:~tiw
técnica. i manutenção pat:~: o 1crteim ano de vfgCntia do :~lv.arL da
tat:tlid:tde ou li-n~w'io superior a :5Q--ó (cinqUenta fX"' cento). da ãrc:a
origin:limente tttul;~da. 3 qu:\1 $iJ ~ cmcedid:t arns V1!õ'loria no
!Oo..":ll. r.e c:ar:tctm7.:ldus trnb.'1111M et~th::tmcme re:di7adre; dentro dn
cronogr;1ma de pdqlll~. mdicins ck mrncr:di7.:u:;3o nu anom:lli:ts
geoqU1m1c;u t:1U geolisic:ll'l de relev:mte su~niti'-";llÇào que JU!Õtitique
a pcrmanêm:z:a d.1. área adidC'n.'11 pl~ite:ui:l:
iii • pagtU" t:z:'C:l anwd adidnn:d âquel:~ rre\'l!:la rm inciso li do an.
20. fbcad& por hectare. no valor ck 50°ó (cinqtlenta por cento) da
taxa original. no ten:e~ro ano de vigCnci:l do :dv:ua d~ :tutonzaç.io
de pesquisa.. CLSO o DNPM ck>ctda pda manutenção total ou
parczal da &rea tilulada.

§ -,. - Quando a ãrca se lomat livre por publicaçlo no Diário
Oficiai da t fnilo. o oeteiao tihentivn pan. aplic:aç:Jo dn regime de
priond:Jdc d:lr-se-& no JO" dia apos a refi:rida publicaçlo.
§ &-- As~ Pertinent:es is vistorias de campo rnli7.adas pelo

DNPM no exerc:iao da ti:,.caliz=lç!o que lhe incumbe nos aermos
deste Código. scr.lo reembolsada pelos ~ivos titulnrcs.
pessoas tisia.s ou juridicas. na contbmridade do que dispuser
partaria do Diretnr <icr:ll do reti:rido órglo.

(PLC n" 1 t7l

.o\rt. 30- .... tmanudo)

Art. 30 - Re.:lliZ'.ô!da a pesquisa e .:l~ado o rel.:2t0rio e)Ci~do
nos rennos do m~i!õCI V dn att. 12. o DNPM ventic:tr:~ sua ex:atu:l3o
I!. ir. visa de p:lrecer conclUSJvo. prorCrir:i lkspacho lk:

I-,.. . (m:mtidol

II- ..... <manttdo}
I - .aprovação do n:i:t.rorin. qu:t.ndo fic:u· dcmon:•:crada a e)Ci!:l:6ncia

deja.7.icb:

m-

arouiv:~mento

do ~!:ttc.rio. uu:tndo tic.:lr d~da 3
i:cr.sclli. p:is$:.:mdo a ar~ a !':<...'T li\'re par.r. · ruturo
rci1uenmtntn. mdusive C(lm ::~~ ..~'.'0 Jo tn[~ ao rd:tt(lrio
uue cnndmu n.:i:t r~knd:1 in~\ISk;n.:ia d<! i:~.w..L::t..
.,.....,
inexísz61~1:1 a.::J

II - não aprovação do rcl:uélrio . quando fic:1r C(lnstat:u:b
in.o;utidCm..'t:J. d(ls tr:'lb.'tlhoo do:- f'C'!"<<111!':3. mt ddidl11tci:J. tc ...,ic:a n.a
sua cl.:lborõlç:io:

IV- ..... (mamido}
Ill - arqniV3mcnto dn relatório.
~l!:l:ern..'ta de J3Ztd3:

((Uanda

tit-":l..r

d..~rnd.:l

a

IV - sobrestamento d3 decislo sobre o rei.'1tório. quando fic:u'
tmpossibilid::tdc lcmporaria da. exequibilidade
t«nico-econômica da lavrL confOrme previsto no Inciso III do .an.
23.
can~aenzada a

§1°- ... (mmtido}
§ 2° - Se. no estudo apresentado. não ficar d.::monstrada a
e)Ceqt,ubilid:lde t.:cnico-cconómica dn lavra. o ONPM podcri
conceder ao mr~da. Sl.lcesstvamen•e. novos pnzos. ou colocar
a âtca em di~•hilid:lde. na tbrma .to an~- 32. se entender que
terceiro podcci \'"l<lhilizar a ~-la Ta.

§ }0

• ~3. hipótese prcvist."l no inciso IV deste :ut1go. o DNPM
fixarà pr.rzo p:~n. o intc:n:ssado apresemar novo estudo da
~eqUibliid.ade- h::cmco-econónuca da lavnL sob pena &:
arqutvamcm:o dn rei::uório.

§ 2° - Se. no nova esntdo apresemado. não ticar demom:tn:da a
excqu1bilid:tde tCcnico-económic:~ da lavra. o ONPM poderi.
conceder-lhe. stace.o:rv:~meme. novos pnzos. (ltl caiocar a :~rea em
disporubilidade. na tàrma do art. 32. se entender que terceiro
podcri.. V1abiliz.ar a eventuallavr2.
~"~ibilicbde t~ica d3 lavra. o
DNPM protCrir:í. ex officio ou medi:mte proY(ICI.çio do
intereaado. dcspllçbo de aprova~ do n:l~o.

§ 3°- Comprovada a

§ 3°- .... (mantido)
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(PLC ns 117)
Att.3 t- ........................................o.........•..................,...,.o,....o''·•·····
:\rt.31- ,, .................................................... _,,, ....................-~-.------·
P.ariu~rutO

Unico • <kommdo a im~o;ibilid:lde CC~mprov:tda d.:
e'qlltlração da lavra. o DNPM pod.:rn prorTO~nr o praro n::terido
nn .:::~put. fX'It" l!;tl:ll p.'T'Iod<'. mech:mte Sl\li..-itaçio do titulOU",

PMágrafo UnicO • O ONPM T?Oder:i. pronTtnr o T!!"!ZZ referid('l nn
.:::1.pnt. por igual ro:nt'ldtl lll<!t:h:znl~ ~~\li.;it:lliio mstdk!ld:l ch1
titular. m:uul~:lda otnl~~ de! timLu·~ o prn7.o 1n1.:tal ou a
mC'ITOg~o,;ãn c:m <."tlr.:o.

mamtc:stad.1 .1n!es de timi'lr·se o pr.n:o lniC13.l nu .a prnnPgaç:io o:m

==·
(PLC n" 117)
.\ri:.

37 •

,,,,

... , ......................---·----'-·

Art. 37 • ., (rmntido)

P:u'ágrnfo úniço • NJo h;~ver:i restrições qu:mto ao numero de
concc:ssôc:s outbtgadas a uma mesma anpresa. ,

(PLCN"tt7)

Att. 38- ... (mantido)
AJ1. 38" ...............................................- · - - · - - - - - · · -

1· ... (manudo)
hràgrato Unico- ... (nwKido)

I - certtdlo de registro. no Depa!tamento N~on::tl d.: Registro dO

CornCrclo. da enudadc con.•;utUida:
Pa.rigmtO úniCo. ()u:mdo U\~ p«-obietn an::t ::õlltl:td:l na tlu:rca ckfrontelnll. a ~o.tJncessão d.: 13\Ta. ti~.:a. :urub ::õUJC"Ita. 3os ~ont.:rios .::
t:OO<iii,"'Õe!l ~a~h."C"td,"S em 1~1.

(PLC n° I 17)
.-\rt. 41 " .......................................................................................~

§ 3° • Puder.i esse prazo :;er prtl1Tt'll!'3do. ate il!ua.l perindn. a juizo
do Diretot' do DNPM. C...""Sdc: que requendn d.::mro do prazo
concedado p:tr.t cumpnmento du e~agt!nr.:t:JS..

Art.4! • ................................................ ···········-··------

§ 3°. Pt'od.:r:í esse prnzo ser f'1"t"'"t''e:tCJ. a.t.! i~t:JI penOOo. a. Juizo
do Diretnr C. k-r.tl d,, D:'I:P~f. rJ~~ uu..: reouencio d.!ntm dü rrr:tzo
~oncedido !'~"Umpnmento
O::"CigC!lCIU..
•

=

§ 4" • ... tmamtdol

§ 4° - S.: o rl:qucmne d~o'ixar de :~tender. no ['11"3ZO pmpno. as
exigCncias formul:~ebs para melhor in...-1n1ç:lo do ~- o pedido
ser.i mdeti:ridn. d~o-vendo o ONPM d.."Clarat a. di~•~ulid:l&:: d3
.ire&. para rins de rcquenmento de cariCe:Dáo &:: Iam na tOrma do
art. 32.

(DLn' 227)

Art. 43 • A ~o <k l:avn: ter 1 )?O!' tirulo uma Port:s.ria.
assinlld:l ~lo Mjni$EO ~ f.!-.1:u;in de M•nu.: Hnergi!.

An. 43 - A concessio de lavnt. terá por Titulo uma Portana
a.uinadt pelo Ministro d:ls Minas c-F.~

!-------------+----·· -· ...... ·-· ··------t
(D!. n" I t7)

Art. 44 • O titula.r d3 ~essão de la.\Ta requerer:l ao DNnt a
Posse da: Ja.zicb. dl."tltro &! noventa dia.s a ..-muar cb cbt:a da
public:!:Çõlo cb mcpcc11VI pon:~na no l)i.iriO (lficí:al da I 1nl!o.
Parigr.UO frnico • O titular p:rgar.i uma taxa de emniurnento!ll
WIIUfklilcknte a (.'RS 2.000.00 (d,li5 mil CTU7eti'OS te:IÍ!S). cujo
valor. reti:rcnte • ~::zncuo de 199.1. ~ penodi.."3!11mtc :atmliz.ado
por pnrtari:J do Miní.stro -dei F.st:~do de Minas c F.riCrgla. -cõm base

Art. 44 • ... (mantido)

Po1r.ígrntO ianico • <) fitul::~r r:.g11nl uma
::t !IM (guinik.'IU::t~!l ;FrR.

r.:nnpnond~e

cm md!ccs oticiais..
(PLCn°ll7)
Att. .S!Ii .... (mantido)
Art. !:5 • ·······-·-···-···--·--·-·····················--·----···-----§ t• ~Os atos de alienaçio ou onenÇIO só 1irio Vlilidadc depois de

averbados na QNPM.

§ t• •... (mam:ido)

ta.~

de emnlumcntn!'
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(0Ln"227)

Art. S8 - Pt'lder:i o tatular da

~n

de

CMc~'in

de Lavra.
meda:mte n:quenmcm:o JUI'Hfi~ado ao ~Hn1~ro das Mina J:
En~a. obter 11: Slt..~n tcm~n:l da ht\T:l.. nu r..."flmurncM :t
n=nllnr...,a ao !ôl."U titulo.

Art. S.!t - Pcl<kr:i n lllular da Pnrtan:J. d..: Con~n d.: [.õl'o'T':!.
medt:lnte requenmomtn msuti.:adn ao~ imistm d.: Estado d..: ~fin:ts
..: Enef'21:l, oht~ :t. :;;w:pcnsio h!1TifX'II"õlr:t da laV1"3.. cm 1-"'mtl~t~:lr a
renunci:t 3() ~"li titulo.

{0Ln"227)
1\rl. 63 - O não ~..-umpnmento das ohngaçõ...-:o:. dccmTentes d.1S
autorizações de pesquisa ou das cnncf$S{Ies de lllvra unpilca.
dependendo da gravidade dôl intr.J.ç;J:o. em:

Art. 63 - () não cnmpnmento das >hrig:tçõcs d<.-.;OITCfltes d.1s
:mton7.ações de fX="'Utsa. d:ls Oom!!'~· >e<: do: bvr.J ganmreu'3..d.:!.s
con~ de l:t.vn. e dtl li..: ..-n~o"l:tmento tmphca. d.:p;=nd..-ndo d:a
gravni:ld.: da tnfr:lção. r:m:

I - advertência:

II- mulla: c

I - advertCnQa~

II- multa:
IIt • c.'\ducicbdo: da aulorl7.aç3o de pesqui'* ou da

III - cadu~o:id:I,X do titulo.
~o

de

laVI"ll.

(PLC n°

11~

§ t• • ... (mantido)
§ t• ·As penalid:ld~ de :sdvcrtmcia. mull:~ e de caducid:I!Ck d~
3utnn7aç:3o d~ pc$qtu~ ~.:mo de compctênct3 dt1 I>~P!\t.

§ 2"- .. Cmarrcad,l)

§ 2• • A o.-aducid::tde d:l c~'\o de 13'\"r.l
portana do Mim$lm d~ Estado&.: '-hn:u c El1\.~t3.

inid."'lnd~

ser3

ohjeto de

§ 3• • .-\.<;

l?!õ!!:!lid:uf~ ~o :O:o;!!JJ'!r"e

:tnlic:uf."'l!t !!!'!!d:"lltv:tmmte

n..:l:-. ad\"t,.'f!o.'-tk:tll. :.eg~ttnd·.-s.:.:! mult:t 0: lin:lhn.,.,!c ot
caducubdc:, S<õT!1J'!re lno."lh:unr m:o:la•tr.ldn dn o:nrr~oond.mtoe
('!!"00:!!.~ ac.hntltl!.1r:"IUVO.

(PLC n' 117)
.o\n. 64. A multa inicial variari de 100 (cerni a 1.000 lfntm
mil) liFIR. sc~do a ~vrd.:tck d:ls mthlções.

(PLC n' 117)
.\rt. 8'1 • ... úmmtdo)
Art. 81 • ~\s cmpres3s que pleitearem autnn7.aç.io para pesquisa
ou lavra. ou que tOrem tnulares de dtreitcs m111erà~os ck pesquisa
ou la'\T:L. ti..::am nhri~d:ls :1 3rTJUtv3r no D~PM. medt:~me
protocolo. os .:st:atutos ou contratos sociais c :ac:ordns de :acianisl:as
=n vtgot. ho:m cumo as IUtunt!l allct2Çács cnntr:ttu:lts ou
est:t.ttn:~nas.. dL~ n~e c:o:n do pr:llO m:as1mn de n-Ont:a di:;as
:tpàs registro nn I)Cftart:tmem:n N:tcinn:d de R.::gistm de C~o._
P:ar:igrnth itníco ~ O n3.o cumprimeniC'I
as seg"Uinles s:mçóc::s:

do (W"117.n do C3.pul emcjori

,lM'iera.IO único • O não
..::1pu1 cn..o;q:~ro

ct1~rnent 1 do

prazo esr:~belecido no

as seguimcs !i:lnç~

rr mult:a .1 gu:d ~ ::mlic:ui:t etn dnhm n~ C':l!m d~ n:lo
:ltenchm.:nttl d."'ls .::o.:tg.;.to.-ias ohj..-tn ckS'IC' amgo no prazo d.:: JO
rtrint:a! di:!$ ci:t imi?Mic:io da mulla inid:al
.: ass1m
sucessivam.:nte. :J. c:1da 30 flrint:t l dtas subsçgu.mtes.
4

I • imposição de mulla~

n • ..:::mcc:lamerao do:\ din::itos miner.ulas cm seu nome c
indcferimemo dos 'pleitos em tr:tmitaçoio no cM"gão. no caso de
tcn::cu'õl 1nctdCncia de imposiçân de multa.
(PLCn•tt7)
i\tL 8S • O limite :mbterr.ineo da j:l7jcb será o pl:mo vertic:al
coincicXnte cam o penmetT'O do:lil,idnr d:s :itca tltul:ada. admitida.

cm c::trnter exccpc:icmal. :1 lix:aç:lo d.:: limites no plano hori7.0ntal.

Art. 85 • O limite :rubterr.ineo d:t jazi:d:• 9!!. miM ê o pl:ano vertic::al
coincidenle com o penmetro dclinidor cb ~ tilulndL admlud:a..
1!111 ar:lter c:ccepc1on:~L :a ti:uç;to do: limites em J?r(!fitndicbde por
wpcnide!' hnri7.nm:al.

§ I• • A
horimf1!~d

inici:~tÍ'\<a ICk nrnrx'l!' :t fiC\:Ço ck- limites no pl:"lno
{.\,~ p.llkrá ser do tintl:sr d<l!t di~tas
pree:octst~d <Ht do DNPM ..ex otlido" .:abcndo

cb

miner:JriDS
!e!!mr5: .ao tiltti.ar a :!l!f'Se!!I::Je!O do pl:mo das tr:tbalhot de
pesquisa, no J?!2ZO do: 90 {nov.!l'lt• di;ul cont:tdns d:!: d:tta de
publia:clQ dn intirmglo nn i)iii:rin 01 :cial d:!: llni3o ear:1 tim doe
oriorid:t~ n:t nhlcnç!o do nnvo titulo.
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§ 2'". Em caso de innhsen:ãnda ne!Q 1·tu lar dt:: direitos minenirios _
preexr.;t~ e do orpo a que se ~~ :re o pnruratO an1r;nor o
DNP~{ ooder;i coloçar em d1spmthili lad< '' Ulula ~tntiYL')
do dín:itn mm ..'r.lno d.,"CllrT~t.: dn Jçsr•ttt!Jihramento.

§ 3'". F.m c:1r.i:tcr e'(cçrcinn:tL .:'C otfirio ou ror rnqnen.mmto d:~.
P.1rte un..'kl\...,1.d:t. rxw.kr.a o 1}!\0P~I. nc• rnt~o;,: do sdnr mm.:rnl.
<!li.."l.uar :t ljmit:'lc3n do: j:t1.rd.1 por l:up.:rlici~ ht•n?:ont:~.l rn~IU$1\"e
o..'111 ;~r.:n~ ra titUladas.
~

4'". O f)NP\f ..~:~~!~.em p'11.U"Ía :Is Cl>ndtçtb,~ m~i:tnte

;u

<J!t.:l!S 11!' d.:nésllt'l!l

~tli1:::u:lo;c no

<."::!put

rc'>l.i..>rno

~

3pro\'e!t:'ldc~ ~ Ctl!OO OS nmt."1,.-dimef1tM it~ll~ it OUIC'!!'811 _(b
n:mecflV3 IJ[LII:2y3.o f'!:!SiX:IIlldtl!l M úireltM. !J!"t:!õ!SÍSZ!Oõl'lt~ e .1S

demais ..."i''ndiet'ks e::t3hdo,.•,,;idô!~ nss!e •r'tigg.

(PLC n" ll7)

A.rt. 93
Em c:uiter excepciaml. ex officio ou por
requcnmento <!.= pane Interessada. po<kra o DNPM. no tnteresse
do !let<'!r minera!. eli:tuar a limita~Yilo de jazida pnfi· supertide
horizontal. inc:!uSlve cm :tren jã htul:tc:bs.. a qual ser?. ·ohjeto di!
esp:c~lic::1 t•IUI.aç5n. resre1tndm M: direlt~ preex:1stentc!S rta :trc:s e
ub!;ervnd:l ::z ~.:ump;Udl!lid.'\~ u~n1c::z dos re;!"'-"CU\'CI:o: trnh:Jiho::: d~.:
apmv~lt:~mento.

(passou a ser o § J• do art. RS)

i

P;u;igrn.ICI i1111t."'. () DNP~f c:unhck."'.:crn. o:m ponnri.a as c:nndiçiio:s
med1ame as qmns n:o: depnsnns: o::pec1tic:ô!dns no C:'lf'Ut f"'der:lo l:éf
:tprt'l\'~ll:td~. ~ Cflmo ~ procedimentos anl!f'Cirt~ a tnatnrga da
~IV:t l!tui3ÇàO.
-

{pa!'.wur ::z SCTO § 4° dn nrt. M5)

(PLCn' 1!7)
•..\rt. 92- .-.. (nianttdol
Art. 92 ~ O ONPM mantcni. regmros proprios dos titules

minenrios.

(DL.n" 227)

Art. 93 • S<.'T;i(l puhli~dos nn Di:irin c >tic:bl d3 { fnião os Alv;rois
Pggt1isa_ :1S Port:~:nas d~ 1.~ ~ ns d~ars :tiO$
adminJ:::trniiVO$ dda dO:mTenle$.
~

:\rt. 93 - Serão publicados no Di:irio Oticial da Uniio. â <-"Usta
dos requ~es. os J\Jvacis ~ Pcsquzsa. ns Deae!os de Uvra c os
Edit:~:IS de Ntttitic::~:ções.
P:~:r:i!!J"!tà único~ A public::zçin de edit:tio; enú(lrMis fmrriculares C
larrahem li=ita a ..::usta dos reqtlen:mes 11!. rxw .:ks pmpnos
promov1d:t. devendo ser mvi::zdo pmnt:tmeme um exemplar ::zo
DNPM para anexaçio ao rc:spcct~vo pmcesso.

Art. 2•- Fica pm:rimidn o _tituln dn caoihl!o VJT :P:s Ernpreu de
Mineraçiio" do IXqe!P:Ld n" 227 d.: 2R de t~mim c;k 1967
passandn o n:tcridn C:1pi1tda a ld" o muln "Q:u; I}!S?Q!:;içõ.s
Finais" com iniL.-io no Art. XI do Cll:ldt• diploma ~ renunen~

conseguCnc:'I!L o ~u :~rua! (.':mituln \'Ill

Art. ] 0 J\ faX& anua) inslifuid:J. pdo &r'. 20, inciso il, do Decrete>
Lei n" 227. de 23 de teverciro de (967. c:om a rcd.açio dada pelo
a:t. 8°da Lei n" 7.886. de 20 denovcnobro ~ 1989. vencida e n.io
paga atê a d:ua desta Lei. relativa a alvani. de autorizaçio de,
pctqUisa cm vigor. dcveri ser ~lhi.la.. dtvidamcm:c atualizada
com base na variaçio inregr:d do Ín<iice Nacional de Preços ao
Consunudor·INPC. calcul::~do peJa Fl•ncbçlo lnstiruto Bnsileiro
de C~ e Esl.atmic:a-IOGE. no pruo de ICl: 60 (se:aenta)
dias. a cone sr dll publicaçlo desta lei.

I
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Panigrnfo (mico. O ~mem:o- do di'fl'OSW no '"C3pUI'" deste
artigo ensejara a nulid:lde e.'C-<ltficio do n:spcaivo alvani de

1

autorizaçio de pesqtusa.

(PLC n• 117)
/ut. zo- Esta lei entra em vsgor s~o:cnta di3S apos a data de sua
publicação.

Al1:. 4°. Esta lei entranl em vigor60 (!'<!SSentA dins) af'OS a data~
s;nmr:;ino
sua rruhlicaç.io. rcvngl1d:!:s
dtm2!Üi~
~"!'õ~1almentc ns ans. 5° :? I 79 KO e !:!:2 dt1 DC<~..~!o--1..:1 n.~ 227
di! 2~ di! ti::v.m:1m do! 1IJ6 7

"

""'

Parigratà único • () POOer F.xeeuth.<J fari puhlicar no Diõ\rio
Oficiai d:t ( fnião. n:~ mtem o t<!"(!D d., Da:f'etó-l.c:i n~ 227 de 28
de tevezmm de 1'167 l!nm Ioda!:. .a!> altd"3Ç{~ suh!:ouerucs a sua
Q!lhlicax§(' e :\S dC"~:cuT~I~ ~ti\ ld. no [!!!7.0 do! 90 (n<wt=nt:!~
dias da nmmulf.!:\O,::iO do CrL~e !<::\10 lo!Çi

Ar1. J•- (Su{'rimir)

(PLC n"l17)
Arl. J• - Revogam-se os arts. :5°. 21. 43. 79. 80 e 82 da
Oec;:mo-lei n 8 227. de 28 &! fevereiro de 1967.

Continuação do PARECER N° 212, DE 1996
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre as Emendas n•s 1 a 5

Relator: Senador Fernando Bezerra

I - O RELATÓRIO
As Emendas apresentadas. todas de autoria do ilustre Senador
Gerson Camata, merecem, antes de seu exame detalhado, considerações
de caráter essencial ao entendimento de meu voto.
Preliminarmente, vale destacar que o princípio geral que norteou a
elaboração do Código de Mineração de I 967 (Decreto-Lei 227. de 28 de
fevereiro de 1967) foi o de que "a mineração organizada em atividades de
concessão de lavra é mais vantajosa para o interesse coletivo. do que o
trabalho desordenado do .garimpeiro. cujo fi.tturo econômico se apresenta
como uma incó~:,'Ilita. quase · sempre contra de resolvida" conforme
destacado no item 18 da ExposiÇão de Motivos do referido diploma legal.
Com o surgimento da atividade garimpeira ·de !:,'t"ande porte.
principalmente durante as-décadas de 70 e 80, e a constatada proliferação
de sérios problemas ecológicos e sociais, diretamente decorrentes da
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referida atividade, verificou-se quão sábia foi a Exposição de Motivos do
Código de Mineração. ao antecipar esta problemática.
Por outro lado. há que se destacar as enormes perdas em termos de
reservas minerais, quando a lavra é realizada sem nenhuma técnica. em
alguns casos.- até mesmo em caráter predatório. contrariando frontalmente
a finalidade precipua de promover o aproveitamento económico dos
referidos recursos e aumentar a produtividade das atividades de extração.
distribuição e consumo de minerais. constante-da mencionada Exposição
de Motivos do Código de Mineração.
Assim. não toi a destempo a publicação da lei 7.805. ele· 18 de julho
de 1989. \·isando a regular a atividade de garimpagem, que de há muito já
extrapolava a precariedade que então a ·caracterizava. trazendo aocontexto. inclusive. os aspectos ambientais que tanto tocam-ao-bem-estar
do pms.
Portanto, houve por bem o PLC ú0 117/94 introduzir, entre os
regimes de aproveitamento das substàncias minerais, o de Permissão de
Lavra Garimpeira. objeto da Lei Especial acima citada, justamente
objetivando coordenar todos os seus aspectos. que vinham reclamando a
atenção do le!:,'Íslador. não cgrnpetindo dar-lhe outra face menos rígida.
·como é ·a sugestão do nobre Senador G~rson Camata, ao propor que a
mesma venha a ser outorgada também sob o regime de licenciamento.
corno quer a Emenda proposta ao art. Io do PLC no I 17/94, a qual, com
toda certeza. vai de encontro às preocupações mais cogentes dos que
propU!:,'!lam por uma atividade minerária que realmente propicie ao- País o
melhor que lhe ter possível obter de seus recursos minerais.
Por tais razões, vale observar que também seria inoportuno revogar
o art. 22 da Lei 7.805/89, que instituiu o Regime de Permissão de Lavra
Garimpeira. através de sua inclusão no art. 3~ do PLC no 117/94, não só
porque do ponto de vista da mera técnica le!:,rislativa não se repristina
dispositivo legal anterior revogar,do dispostivo le!:,>al que o extin!:,ruiu.
como. também. porque não se justifica. conforme 1l1encionamos
anteriormente. voltar a um re!:,'Íme anterior. com as deficiências já
apontadas. cujo saneamento decorreu da consciência emergente da nova
Ordem Constitucional de 1988.
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Constitui,- por mitro lado, tendência efetiva e presente nas
legislações dos países de vocação mineral, a livre transmissibilidade dos
títulos geradores de direitos minerários, mediante a obediência aos
requisitos estabelecidos pela autoridade administrativa competente, vez
que comprovado está que não é tal liberdade de transferência que cria
especulações_ no setor. mas certamente a ausência da autoridade
administrativa a tutelar os aspectos primordiais da referida operação.
Era prática em nosso país a referida transferência sem a tutela
mencionada. a qual. a partir da Constituição de !988. foi refreada pela
política constituCional relativa á transferibilidade dos títulos, mediante a
prévia anuência aa autoridade competente. Isto posto. demonstrado está
que a modificação pretendida pela Emenda ao inciso I do art. 21 do
Decreto-L~i 227. de 1967. conforme redaçào dada pelo PLC 117/94. se
choca com a própria norma constitucional.
Nessa mesma linba. a questão da extração de substàncias minerais
~m area titulada, ames da outoma da concessão de lavra, foi introduzida
pelo PLC n" ·1 17/94 como L~a providência excepcionaL · ~isando a
garantir no minerador condições econômicas.. para o ·melhor
desenvolvimento da lavra da jazida.
É por demais conhecido que a mineração requer investimentos de
longo prazo. para o que geralmente os mineradores se socom:m,
inclusive. de empréstimos de instituições 1:5iincárias,. cúja condição de
liberação é a garantia da exeqüibilidade técnica e econômica da lavra da
jazida.
O PLC no 117/94 quis propiciar melhores condições para a
determinação desta exeqüibilidade, em casos mais complexos, cuidando,
no entanto~_.de caracterizá-la como condição de caráter excepcional, que
naturalmerú:e será avaliada, eni cada caso, pela autoridade administrativa.
Trata-se, praticamente, do instituto de pré-licença para minerar em escala
compatível com os estudos e ensaios necessários, utilizada com êxito em
alguns países mineradores, com o fito acima indicado, _aliado ao fato desta
lavra inicial vir a propiciar ao titular do direito recursos necessários para
atender às exigências ambientais.
Assim. não é aceitável o retrocesso, meramente formal, como quer
a Emenda proposta, que suprime o § 2° do Art. 11 do PLC 117/94, que
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justamente enseja tal possibilidade em caráter excepciomil e que·
realmente será um importantíssimo instrumento que incrementará a
segurança da exploração mineral e dos organismos que a administram e.
mesmo, a financiam.
Cumpre ressaltar. ainda. como um panorama geral . das
modificações ao Projeto propostas pelo ilustre autor das Emendas. que a
questão de delegação de competência para a outorga de títulos minerarias
foi consequencia -J.e providência direta do Ministério da
Desburocratização nos idos de 1979. aprovada pelo Senhor Presidente da
Republica. a traves do Decreto 83.84 L de 1-1 de agosto de 1979. que
procurava a agilidade e a simplicidade para estimular, dentre outras, a
atividade mineraria..
Essa delegação de competência tem sido renoV3da peios governos
que se seguiram. através dos Decretos 91.454, de 22 de julho de 1985,
Decreto 99.428, de 31 de julho de !990 e Decreto 598. de 8 de julho de
1992. e não se compreende a razão de uma alteração de critérios que
tanto têm servido ao· bem do País e ao incremento da atividade mineraria.
essencial ao desenvolvimento sócio-econômico.
É de se ressaltar que sugestões como as constantes das Emendas
propostas e que passaremos a analisar, se aprovadas, retiram, totalmente,
a segurança de qualquer investidor em quafquer país. mormente no caso
do BrasiL especialmente no momento em que o Congresso Nacional, 5!m
decisão histórica e de h'Tande relevância. propícia a réibertura do setor
·
mineral.
Não seria demais comentar e lembrar que, alem de todas as razões
expostici, o ato da concessão de títulos atributivos de direitos minerarias é
um ató uiülateral da Administração Pública e que por isso mesmo enfeixa
os poderes e as responsabilidades decorrentes de sua outorga e, assim,
quaisquer prejuízos decorrentes da declaração de nulidade de atos pela
referida administração certamente ensejarão vultosos pedidos de
indenização, pois remontariam aos idos de 1979, e, portanto, com as
conseqüências as mais dramáticas e danosas para o País.
Finalmente. cabe lembrar que a própria Constituição de: 1988, no
Ato de suas Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 43,
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preocupou-se em extirpar as áreas inativas do contexto mineral, dispondo
sobre o cancelamento dos respectivos títulos, e jamais considerou sequer
menciOnar aspectos como o que a Emenda em estudo o faz, com claro e
inequívoco propósito de garantir investimentos saudáveis, uma mineração
tecnicamente
organizada,
internacionalmente
competitiva
e
ambientalmente sustentável, ainda que através de sanções, tudo com
vistas a garantir a tão preciosa e desejada estabilidade e respeitabilidade
da atividade minerária no BrasiL que, segundo estudos recentes, para não
obstaculizar o desenvolvimento do País. necessita ~investimentos. até o
ano de 10 lO, da ordem de US$ 35 bilhões.
Paso:emos. agora. à análise das Emendas propostas.

EMENDA No O1 - Rejeitada
(Considerada inexistente- art. 124, I, RI)

".-icrescema-se ao art. !"elo proJelO de ler da ( 'Jmara n·' II/. de
IIJ9-1 o seu parúgrajá úmco. com a segzunre redaçào:
Art. lo ·····

Parágrafo Único- Aplica-se ao aproveitamento das substâncias
minerais garimpáveis. o regime de licenciamento."
Voto do Relator: Pela rejeição
Justificação:
A extensão do regime de licenciamento para o aproveitamento das
substâncias minerais garimpáveis, ao contrário do que afirma a
justificativa expressa na Emenda em tela (" ... através do concurso dos
Municípios e do Estado"), atasta o Poder Público Federal do controle
sobre os Bens Públicos da União, arrolados como passíveis de exploração
via licenciáJ.nento, dado que é substituído pelo Poder Público Municipal.
Essa afirmativa é confirmada pela verificação das normas legais
reguladoras do regime de licenciamento, a partir do Art. 2° do Código de
Mineração <Decreto-Lei 2'27, de 28 de fevereiro de 196 7), da Lei no
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6.567. de 2.+ de setembro de 1978. parcialmente alterada pelas Leis n°s
7.312. de 16 de maio de 1985 e 8.982. de 2.+ de janeiro de 1995, que
dispõem que ''o licenciamento depende da obtenção pelo interessado de
licença específica, · expedida em obediência a regulamentos
administrativos locais e de registro da licença no Departamento Nacional
de Produção Mineral- DNPM".
Por outro lado, a Emenda, se aprovada fará retornar o direito de
preferência ao propiietárió dó solo, consoante disposição do artigo 2° da
referida Lei n. 6.567/78, cuja opção legal é oposta ao princípio adotado
pela legislação minerária, inclusive quanto às substâncias minerais
aproveitadas sob o regime de pennissão de lavra garimpeira. ·
Ora. a conjugaÇão do direito de preferência do proprietário do solo,
com a ampliação do aproveitamento mineral também através da extração
garimpeira. via licenciamento. além de atàstar a atuaçãQ...~f~tiva do .J2Qder
'Público Federal (cuja competência se limitará a mero órgão de registro
das licenças municipais), com toda evidência não se concilia com a
estrutura do sistema mineràrio. estimulador do melhor aproveitamento da
riqueza mineraL que se constitui em bem público federal ( Art. 20, inciso
IX, da. Constituição Federal\.
Por outro lado. se aprovada a Emenda em exame. seria atingida de
forma substanciaL a competência exclusiva da União quanto ao poder de
legislai sobre jazidas, minas e outros recursos minerais ( Art. 22, inciso
XII, da Constituição Federai), porque se aplicaria nas licenças os
regulamentos administrativos locais, pulverizando e anulando a avaliação
/do interesse nacional na exploração da riqueza mineral ( § I o do art. I 76
da Constituição Federai).
· ·.... Em acréscimo. à Emenda proposta apresenta grave defeito de tentar
instituir, paia o aproveitamento dos bens minerais em foco, 3 (três) tipos
de rehrime, quais sejam o de autorização e concessão, o de permissão de
lavra garimpeira e, mais, o de licenciamento, gerando um verdadeiro caos
no sistema legal regulador da explotação mineral.
Vale destacar, inclusive, que os danosos efeitos conseqüentes da
Emenda em análise podem ser avaliados até mesmo no fundamento de sua
própria justificativa. Segundo a redação proposta. os Municípios (aos
quais seria concedido o poder de licenciar, segundo os seus regulamentos
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locais), passariam a regularizar, independentemente de controle do
Governo Federai. as atividades g:ari1]1peiras para uma variedade maior de
especies mmerais. sem a obser..ància das determinações legais vigentes.
especialmente aquelas do parát,'Tafo único do art. lo da Lei no i .805189.
que se vinculam a natureza. localização e utilização económica dos bens
minerais. segundo critérios .lixados pélo DNPM, condições essas a que se
subordina o regime de pennissào de Ia~Tà garimpeira.
·
··

EMENDA W 02-Rejeitada
(Considerada inexistente- an. 124, l, RI)

"Acrescente-se ao final do art. 3° do PLC no I 17. de 1994. cr
expressão"... e o art.l:.! dalei n° 7.805 de 18 de julho de'J989que
alterou o Decreto-Lei 227. de 28 de fevereiro de
!967".
Voto do Relator: Pela rejeição.

Justificação:
O objetivo da Emenda proposta é o de restaurar o regime de
matrícula extinto pelo art. 22 da Lei 7. 805 de 18 de julho de 1989, que
criou o regime de permissão de lavra garimpeira.
Na verdade. conforme mencionamos efn flósso· relatório no
preàmbulo de nossos votos, o ref:,>ime de garimpagem tal como se
encontrava definido no Código de Mineração (arts. 70 a iS), representava
urna clara diferenciação com relação á mineração organizada, a qual, com
a consciência emergente decorrente da nova Ordem Constimcional de
1988, o legislador procurou modificar através da edição da Lei n°
7.805/89, acima citada. A referida Lei no 7.805/89 trouxe profundas e··
marcantes mudanças para a atividade garimpeira. não só por organizá-la e
enquadrá-la face aos perfis que foram se formando com a proliferação de
grandes garimpos, como, também, para evitar o aproveitamento
inadequado e danoso das reservas minerais brasileiras e .os indiscutíveis
prejuízos aos meios ambiente e social, cuja preservação passou a ser
etapa marcante para a outorga da referida Permissão.
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Não há, portanto, o menor sentido em se voltar ao regime anterior,
já ultrapassado e reconhecidamente impróprio para as condições do País,
sob pena de tomar inóqua a Lei no 7.805/89, trazendo de volta uma
situação pretérita, que certamente daria ensejo à prática de atividades em
avesso às normas garantidoras da estabilidade ambiental e social do Pais.
Finalmente. ressalta-se. por importante, que, também do ponto de
vista técnicocle!,rislativo. adotar a Emenda proposta seria uma
impropriedade. vez que uma norma legal não poderia repristinar uma
anterior pela mera extinção do dispositivo legal que a extinguiu.

EMENDA N° 03 - Rejeitada
(Considerada inexistente- an. 124, I, RI)

"Acrescente-se ao artrgo 7" do Decreto-Lei 227 de 1967, confárme a-redaçüo dada pelo 1'!.(' 11" I 17 de 199-1. o seu parágrafi; ::".
renumerando-se o parágrajá IÍn!L'o para parágrajó I". L·om a segumre
reda~-üo:

Art.

r ....

§ lo ......

*2° - As concessões de laVTa outorgadas por ato de Ministro de
Estado em delegação de competência originária do Presidente da
República na forma da lei, constituem-se atos nulos, por terem sido
praticados em desacordo ao disposto no art. 84, IV da
Constituição Federal, assegurando-se aos titulares o exercício dos
direitos pretendidos, até a convalidação ou não da concessão. por
ato eXpedido com fulcro no caput deste artigo, mediante revisão
dos procedimentos antecedentes à outorga, a requerimento do
titular ou de qualquer pessoa jurídica ou fisica que pleiteie direito
minerário na área."

Voto do Relator: Pela rejeição.
Justificação:
Pelo inciso IV do art. 84 da Constituição Federal de 1988, compete
privativamente ao Presidente da República, verbis:
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"sancionar. promulgar efa=er publicar leis, hem como expedir
decretos e regulamentos para a suajiel execução."
Da .mesma forma dispunha a Constituição pretérita (Emenda
Constitucional n, I. de I 969), 116 art 8 I, inciso III.
Como se depreende da leitura do supratranscrito preceito
constitucional, os decretos cuja expedição é atribuída privativamente ao
Presidente da República são aqueles de natureza normativa, para fins de
fiel execução das leis.
Nenhuma lei complementar ou ordinária poderá dispor de forma
diversa para atribuir a outra autoridade a expedição dos ·decretos e
regulamentos de que trata o inciso IV do art. 84 da ConStituição Federal '
de I 988, cuja competência originária e privativa é do Presidente da
República.
Este não é o caso do Decreto de Concessão de Lavra de que tratam
o art. 7° e o art. 43 do Decreto-Lei 227/67 (Código de Mineração), que
não é·ato normativo. mas um típico ato administrativo unilateral. expedido
em processo administrativo, a requerimento da parte interessada, cuJa
instrução, processamento e trãrnítaÇão se acham regulados no Código de
Mineração e que se caracterizam como atas administrativos unilaterais e
complexos. em que \'árias manifestações de vontade se somam numa
decisão única. consubstanciada no aro de outorga da concessão de lavra.
Por isso mesmo. inexistindo óbice constitucional. tanto na Emenda
Constitucional de 1969, como Iiá Carta Magna de I 988, o Presidente da
República. desde 1979, por sucessivos decretos, passou a delegar ao
Minist_ro de Estado das Minas· e Energia, da · Tnfra-Estnfrura e,
posteriormente, de Minas e Energia,-competência para a expedição de ato
de outorga das concessões de lavra, na forma da legislação gue rege a
matéria.
Em se tratando de competência legitimamente delegada, como
induvidosamente o é, o ato de outorga de concessão de lavra por Portaria
Ministerial reveste-se dos mesmos atributos do Decreto presidencial
referido nos arts. 7° e 43 do Código de Mineração.

~~~~~~~~~~~~~~----
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No re1,rime juridico da mineração em vigor no País, a concessão de
lavra é um ato administrativo unilateral negocial, que se perfaz tão só com
a expedição de ato concessivo, ato esse vinculante para as partes, gerando
direitos e obrigações recíprocas, oponíveis a terceiros que pretendam
desconhecê-los ou negá-los.
E. tanto não se cogita de Decreto de competência originária e
privativa do Presidente da República, abrangido nas atribuições do art:
84, inciso IV, da Constituição de 1988, que a alteração dos arts ..7° e 43
do Decreto-Lei 227/67, objeto do PL n° I I 7/94 da Câmara dos
Deputados, estabelece que a concessão de. lavra será outorgada por
Portaria Ministerial, visando a alteração proposta a eliminar_ a necessidade
de delegação de competência que vem sendo consistentemente praticada
desde 1979 até nossos dias, por força do Decreto presidencial n°, 83.841,
de 16/08/79, e dos que foram sucessivamente expedidos desde então,'
estando presentemente em vigor a delegação conferida ao Sr. Ministro de
Minas e Ener1,ria pelo Decreto n° 598, de 8 de julho de 1992.
Outrossi~. a Emenda prÕposta, portanto, caso transformada em lei,
ao declarar nulidade de atos passados de Ministro de Estado, estará
fazendo ingerência indevida na competência do Poder Executivo e, ao
atribuir ilegalidade ou inconstitucionalidade à referida delegação de
poderes, está- usufruindo .a _ competência do _ Poder Judiciário, caracterizando.- ambas as situações. quebra do principio da harmonia e
independência dos Poderes, preconizado no art. 2° da Constituição
Federal.

Além do mais. se nulidade houvesse nas outorgas de concessão de
lavra decorrentes de atos ministeriais por delegação, i.!,.>Ualmente
contaminados deveriam . ser declarados os demais atos relatixos à
concessàcrde lavTa de competência originária do Presidente da República.
e que foram atribuídos _ao Ministro da Infra-Estrutura no Decreto Il0
99.428/90, a que se refere a justificativa, sob pena da emenda proposta se
tomar iníqua.
Cumpre ainda ressaltar que a Emenda proposta contém
impropriedade lógica formaL ao possibilitar a convalidação dos afos
·anulados, conquanto o "caput" do próprio art. 7°, objeto da Emenda, ao
atribuir competência ao Ministro de Estado de Minas e Energia, estaria,
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por esse feito. convalidando os pretéritos atos concessivas. editados em
razão da delegação de competência constantes dos já referidos Decretos
específicos.-Fini'llmente, tornar nulos tais atos concessivas representa
demonstração inequívoca de instabilidade e insegurança nas relações
jurídicas entre Administração e Administrados e a desconstituição desses
atos anteriores. outorgados com fi.mdamento em competência delegada em
contormidade com o espírito da descentralização administrativa.
instmmento- da racionalidade do Estado Brasileiro, daria margem a
incontáveis pleitos indenizatórios, de imprevisíveis e pesadas
conseqüências ao Erário Público.

EMENDA W 04 - Rejeitada
(Considerada

inexistente~ art.

124, !, RI)

"Substitua-se a redação do Inciso I do art. 22 do Decreto-Lei n"
227 de 1967. r.:onf(Jrme dada pelo PLC n" 117, de /99-í. que passa a
ser a se,!.,'lllnte:
Art. 22 ....

I - O título não poderá ser objeto de cessão ou transferência a
terceiro em qualquer hipótese."
Voto do Relator: Pela rejeição
Justificação:
O Inciso I, do artigo 11 do Código de !'vlineração, que dispunha que
"o título será pessoal e somente transmissível no caso de herdeiros
necessários .ou cônjuge sobrevivente, bem como no de sucessão
comerciaL desde que o sucessor satisfaça os requisitos dos números I e
IV do artigo 16", normatizado pelo MME, através da Instrução n° 2.029,
de 29/01/71, foi revogado pelo disposto no § 3° do Artigo 176 da
Constituição FederaL que reza o seguinte:
"A autort::acão de pesquisa será sempre por pra=o determinado. e
as autori::ac6es e conces.'mes previ.<otas neste anigo não poderão
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ser cedrdas ou Irans(errdas. total ou parcralmente. sem prévia
anuéncra do Poder concedente" (Grifo nosso).

Ora, a Emenda proposta ao PLC n° 117/94, no tocante ao Inciso I
do Artigo 22 . do Código de Mineração, peca pela sua flagrante
inconstitucionalidade. como visto acima. Acresc_e,se o fato de que a
justificativa de tal Emenda induz a confudir a comercialização dos direitos
de pesquisa com especulação no Setor Mineral. quando. em verdade. são
atos legais de comércio controlados pelo Poder Concedente através de
mecanismos de controle para a efetiva operação de Cessão e
Trailsterência dos Direitos de Pesquisa, que se consubstanciam somente
após a concessão de prévia anuência e autorização da Averbação no
DNPM dos reteridos atos de comércio, com ampla divulgação a terceiros,
mediante publicação de despacho no Diário Oficial da União, o que
enseja a qualquer suposto prejudicado recorrer ao Poder Concedente'
(Admüüstração Pública Federal), no caso o MME- DNPM, e até mesmo
se socorrer do Poder Judiciário, contra os referidos atos.
A especulação no Setor Mineral reside; atualmente, na forma de
obtenção da prioridade para fins de recepção do título autorizativo de
pesquisa mineral, sistema esse, entretanto, que · será certamente
aperfeiçoado através do artigo 26 e §§ I o_ 2o e 3o do próprio PLC 117/94,
cuja redaçào deverá ser mantida, ao evidenciar medida saneadora do setor
mineral nos aspectos acima levantados.
Finalmente, não seria demais acrescentar que a negociação de
direitos- de pesquisa deve ser entendida como agente fomentador da
pesquisa mineral. através de pessoas tisicas e1ou juridicas que detenhamcapacidade técnica e condições económicas para atingir- a consecuÇão dos
trabalhos. visando a descoberta e, conseqüentemente. a definição de
jazidas e futuras lavras, que, em última análise, são o objetivo da,
atividade.minerária no País.

EMENDA No 05 - Rejeitada
(Considerada inexistente- art. 124, I, RI)

"Suprrma-se do art. 22 d(i Decreto-Lei 227 de 1967. conforme a redação
dada pelo PC'Ln" 117 de 199-J. o seu parágrqfo 2"."
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Voto do Relator: Pela rejeição.
Justificação:

É por demais conhecido que a diversidade na forma e ocorrência de
bens minerais toma obrigatória a adoção de planos de pesquisa
específicos para cada caso e que os bens minerais só adquirem valor
quando mobilizados em beneficio da sociedade e não somente quando
têm sua reserva quantificada.
Também é inquestionâvel que as operações em planta piloto
consomem centenas ou mesmo milhares de toneladas de minério e devem
ser obrigatoriamente adoradas, com vistas â melhor viabilização de seu
aproveitamento econômico, assim como ó acesso ao corpo de minério, no'
caso dos minerais metâlicos.
Em função dessas características marcantes da atividade minerâria.,
O Departamento Nacional de Produção Mineral • DNPM, fundamentado
no Código de Mineração em vigor, vem permitindo a extração de minério
em casos especiais, o que viria a ser reforçado, pela faculdade prevista no
§ 2° do PLC 117/94.
Se eliminada tal possibilidade, como quer áEmenda proposta, isto
poderia tomar inconclusivo o aproveitamento · de muitos depósitos
minerais. com sérios danos à economicidade do empieendimentq e. como
corolârio, trazer maior dificuldade ao minerador em conseguir a
colocação de seu produto e o financiamento de suas operações, ou mesmo
a própria abertura da mina.
Impõe-se, destarte. a rejetçao da Emenda, inclusive porque a
faculdade concedida pelo § 2° do PLC n° 117/94 tem carâter excepcional,
subordinada, portanto. aos critérios técnicos estabelecidos pelo
Departamento Nacional da Produção Mineral- DNPM.
Sala da Comissão, 20 de setembro de 1995.- José Agrípino Maia, PresidenteFernando Bezerrra, Relator- José Roberto Arruda - Romeu Tuma - Marluce
Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Romero Jucá- Gerson
Camata- Arlindo Porto- José Alves- Waldek Omelas.
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PARECER N° 213, DE 1996
Da Comissão de Assuntos Sociais

RELATORA: Senadora MARLUCE PINTO
I. RELA TÓRIO
Veio à aprectaçao desta Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal o Projeto de Lei da Câmara n• 117/94 (4.151-C, de 1993, na Casa de origem),
que altera dispositivos do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967- Código de
Mineração.
O Projeto altera os artigos 3°, 7", 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 37,
38, 41, 44, 55, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de
1967.
O Projeto teve. na: Câmara. pareceres favoráveis dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões de Defesa do Consumidor. :Vfeiõ
Ambiente e Minorias. de Minas e Energia, e de Constituição e Justiça e de Redação.
Após aprovação pela Câmara dos Deputados. o Projeto foi submetido à
apreciação da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura do Senado Federal. Aquela
Comissão aprovou. em 20 de setembro de 1995, parecer do Relator. Senador Fernando
Bezerra, que propunha 39 emendas ao texto vindo da Câmara dos Deputados.
Cabe agora a esta Comissão pronunciar-se a respeito.
11. VOTO IJO RELATOR
O Projeto em tela procura proptctar condições para o melhor
desenvolvimento da mineração no País. fazendo com que o Brasil concretize seu
imenso potencial mineral em proveito de seu povo - é uma prioridade sócio-económica
nacionaL razão pela qual esse projeto merece especial atenção desta Casa .
O Ministro das Minas e Energia. autor do Projeto. afirma na Exposição
de Motivos n• 97/MME. de 03.07.93. que o objetivo do Projeto é o "de simplificar e
desburocrati_zar o acesso aos recursos minerais do subsolo brasileiro..... Permeia a
proposta. no seu conjunto. a idéia de. racionalização de procedimentos. de redução de
custos - seja dos usuários. seja da Administração - e de simplificação de controles e
processos. exigidos para a titulação das atividades de exploração e aproveitamento dos
recursos minerais no território-nacional. "

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00551

Dentre as alterações contidas no Projeto. podemos citar a revogação do
artigo 5° que estabelecia a classificação das jazidas. a permissão de livre transação dos
alvarás de autorização. a flexibilização do prazo de validade do alvará e a
·modernização dos arquivos de registro do DNPM, ao legalizar a prática do uso de
·
registras informatizados.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura foi favorável ao projeto.
considerando que ele se "coaduna com .. . os propósitos de estruturação de um País
moderno em que estamos todos engajados." Foram apresentadas, no entanto. 39
emendas, a maioria delas destinadas a levar em consideração a nova estrutura do
DNPM e a corrigir pequenas imprecisê)es, notadamente nos procedimentos técnicos.
Consideramos que as emendas apresentadas pela Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura são oportunas e pertinentes, sobretudo aquelas que definem os
regimes de aproveitamento das substâncias minerais, que tomam independente de
concessão do governo o aproveitamento de mini!S manifestadas e registradas, ·que
retiram a exigência de que apenas empresas brasileiras de capital nacional poderão ser
contempladas com autorização de pesquisa, que definem as condições para
desoneração de áreas e que introduzem no texto a permissão de lavra garimpeira.
Creio, no entanto. que seria importante incorporar ao Projeto as notávéis
modificações ocorridas no cenário nacional em decom!ncia da recente aprovação da
Emenda Constitucional no 6, de 15 de agosto de 1995, que dá a seguinte nova redação
ao Art. 176, § [ 0 :
"Art. 176..........................................- .............................................. .
§ 1o A pesquisa .e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos
potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser
efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e
que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se
desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas."
Nesses termos. considerando a oportunidade do Projeto como fator de
desenvolvimento sócio-econõmico do País, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei da Câritara n° 117, de I 994, nos termos do substitutivo aprovado pela
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. com a seguinte emenda:
EMENDA 40-CAS

Dê- se ao caput do arr. 15 do Projeto de Lei da Câmara n° 117/94. a se1,'1linte
redação:
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".-\ autorização de pesquisa poderá ser outorgada a brasileiro. pessoa
naturaL e a empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua
·sede e administração no País, na forma da lei."
Sala das Comissões, 28 de março de 1996 .
OI - BENI VER.•,.S - PRESIDENTE
02- MARLUCE PfNTO- RELATORA
03 - VALMIR CA.i\1PELO
04- MARINA SILVA
OS- NABOR JUNIOR
06 - LUCiDIO PORTELLA
07 -JOSÉ ALVES
08 - FREITAS NETO

. 09- MAURO MIRANDA
IO- ANTONIO CARLOS VALADARES
II- BENEDITA DA SILVA
12 • JUNIA MARISE
13- JOEL DE HOLANDA
14- BELLO PARGA
15- LÚCIÓ ALCÀNTARA
16- WALDECK ORNELAS

Documentos anexados nos termos dos arts. 250, parágrafo único, e 261parágrafo ! 0 • do •
Regimento Interno.
·

MINUTA DE PARECER.

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre
o Projeto de Lei da Câmara n°. Il7. de
1994, que "altera dispositivos do
Decreto-lei n". 227, de 28 de fevereiro
de 1967".
RELATOR: Senador

[ - RELATÓRIO

- É submetida à deliberação desta- Comissão o Projeto de Lei em
destaque, oriundo da Câmara dos Deputados. Na Casa de origem. a Proposição
mereceu pareceres favoráveis dos Relatores designados em substituição às Comissões
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, de Minas e Energia, e de
Constituição e Justiça e de Redação.
Na Exposição de Motivos pela qual o Ministério das Minas e Energia
.sugere ao Excel~imo Senhor Presidente da República a apresentação do Projeto
ao Congresso Naciorial:; o titular daquela pasta destaca que as alterações propostas
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visam a superar o "excessivo cartorialismo da legislação mineral, que tem contribuído
para gerar disfunções burocráticas no órgão governamental encarregado <ja súpervisão,
controle e fiscalização das atividades de mineração em todo o País - o Departamento
Nacional da Produção Mineral- DNPM".
No mencionado documento, são evidenciadas as principais alterações
propostas, com relevo para â revogação, sem prejuízo da imposição de limites à
extensão das áreas a serem outorgadas para pesquisa. do atual art. 5°. do "Código de
Mineração", o qual, ao pretender estabelecer a classificação das jazidas, estaria
; "prestando-se, ao contrário, para estimular a instituição de controles administrativos e
a estorvar a vida dos mineradores, nas quase seis décadas em que vigorou". Com a
mesma motivação desburocratizante é proposta a alteração dos artigos 3°., 7'., 15. 16.
17, 22, 23, 24. 25, 30, 31, 37, 38, 41, 44, 55, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do Decreto-lei n°.
227/67, o "Código de Mineração". o que resulta, destacadamente, na pennissão de
livre transação dos alvarás de autorização, na flexibilização do prazo de validade do
alvará e na legalização do uso de registres· informatizados nos arquivos de registro do
DNPM.
No Senado Federal. o Projeto foi distribuido às Comissões de InfraEstrutura e de Assuntos Sociais. Incluída na Ordem do Dia em razão de Requerimento
de urgência formulado nos termos do art. 336, "b". do Regimento Interno. a
Proposição mereceu a apresentação de Emenda de autoria do nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho. com o objetivo de elidir qualquer dúvida eventual ·quanto à
"preservação do direito de propriedade inerente às minas manifestadas", que poderia
emergir da redação do parágrafo único do art. 7". do Projeto.

II - VOTO DO REL-\TOR
Ao intentar estabelecer condições ,que prop1c1em o melhor
aproveitamento do ainda enorme potencial mineral de nosso País. e, sobretudo, fixar
bases legais para que tal aproveitamento ocorra em atendimento ao interesse social. o
Projeto sof> e~e se credencia à melhor acolhida desta Casa legislativa.
Por essa essencial razão, manifestamo-nos favoravelmente à
APROVAÇÃO do Projeto de Lei da Câmara· n". 117, de l994, considerando,
inclusive, que a Emenda proposta pelo eminente Senador Cid Sàbóia de Carvalho, de
evidente pertinência, deve ser considerada prejudicada por encontrar-se contemplada
em Emenda já aprovada em Parecer da douta Comissão de Infra-Estrutura.
Sala das Comissões, em
. Presidente
, Relator
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lliNUTA DE PARECER

Da COMISSÃO DE SERVIÇOS DE iNFRAESTRUTl.iRA, sobre o Projeto de Lei da Câmara n'
· 117. de 1994 (4.15!-C: de 1993. "na Casa de origem).
que ''altera dispositivos do Decreto-lei n• 227, de 28
de fevereiro de 1967 - Código de Mineração". ·

·.RELATOR:

.Após aprovação pela Câmara dos Deputados, foi submetido à apreciação
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutma do Senado F.ederal o Projeto de Lei da
Câmara n• 117/94"(4.151-C, de 1993; na Casa de origem), qué altera dispositivos do:
De_creto-lei n• 227; de 28 de f~.vereiro de 1967 ~Código de Miileração.. ····
O Projeto altera os .artigos 3°, 7", 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 37,
38, 41, 44, 55, 63, 64, 81, 85, 92 e 93 do Decreto-lei n• 227. de 28 de fevereiro de
1967. .
..
..

O Projeto teve, na Câmara, pareceres favoráveis dos Relatores
designados pela Mesa em substituição às Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, de Minas e Energia, e de Constituição e Justiça e de Redação. ·
O Miiiiswo das Minas e Energia, autor do Projeto, afirma na Exposição
de Motivos n• 97/MME, de 03.07.93, que o objetivo do Projeto é o "de simplificar e
desbiH'ociatizar o acesso aos recursos minerais do ·subsolo brasileiro..... Penneia a
proposta, no seu conjunto, a idéia de racionalização de procedimentos, de redução de
custos - seja dos usuários, seja da Administração - e de simplificação de controles e
processos, exigidos para a titulação das atividades de ~oração e aproveitamento dos
recursos minerais no território nacional. "

Dentre as alterações contidas no Projeto. podemos citar a revogação do artigo s•
que estabelecia a c!a5sificação das jazidas. a permissão de rivre transação dos aivaJ:ás
de autorização, a flexibilização do prazo de validade do alvará. e a modernização dos
arquivos de registro do DNPM, ao legalizar a prática do uso de registres
mfonnatizados.
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Propiciar condições para ·o melhor desenvolvimento da núneração no
País, fazendo com que o Brasil concretize seu imenso potencial núneral em proveito de
seu povo - é uma prioridade sócio-económica nacional. razão pela qual esse projeto
me,rece especial atenção desta Casa .
,O Projet9 aprovado: pela éâffil!l"a contém. no entaino. alguns pontos que
merecem reparo.
Em pri:ineiro lugar. o Parágrafo umco do Art. 7° diz que "as minas
manifestadas e registradas na vigência do art. lO do Decreto n° 24.642., de lO de julho
de 1934, e da Lei no 94, de 10 de sen:mbro de 1935, sujeitam-se às prescrições
estabelecidas neste Código, aplicáveis ao regime de concessão. "Ora. trata-se de uma
inconstitucionalidade; visto qne submete as minas manifestadas ·ao .mesmo regime
jurídico das núnas concedidas. em flagrante desrespeito ao princípio do direito
adquirido, tal como previsto naConstituição Federal (inciso XXXVI, art.5").
.........

~

.

••••••.

..

~~··-····-

.
:-<•

·~~·

. ', .~... .- _.Eni. ~eg)mqoJ~•. o iJ)c~sqiiJ d9 ~- 16 t:::k.·refer~Óia' ~uma· pt:ova-de ·
reco}Ãimentt;) d~ emqlumentes. sem a qmd. o plano ~ requerimento é indeferido.
Sucede que esses emolumentos, criados pelo·inciso I do;;nt. 20 dç))L 227/f,7, .fO.r.am .
extintos por força do disposto no inciso I do art 1° da Lei 8.522. de li de dezemiK.o de
199-2. . .
. ". . .
Em terceko luiar; o §~ió~do inciso Vlli do~ 16 diz que v o requerenn':
e o profissional responsável poderão ser intetpelados pelo DNPM para justificarem o
plano de pesquisa e o orçamento..correspond~!lte. referid~- no incisi).YIII deste artigo,
bem. como a disponibi,lidad~ de recursos." Suçed.e,.que o~·!J)esmos são mencionados.no ·
inciso VII. . ..
.,
.
D~t"·do exposto, considerando a Qportw:Jidade da P.rojeto como fator
de desenvolvimento sócio-econõtnico do País, .opinamo~ favoravelmente à aprovação
do Projeto de Lei da Câmara, U 0 1.17, d~.l99..4,
as seg)lintes em~das:

çom

..
'

! '

EMENDA, No 1

~.

.~.

Modifique-se o Parágrafo único do Artigo 7", do Decreto-lei n° 227/67
que passa a ter a seguinte redação;

"Parágrafo único. lndepende de co~ssão do ·Governo Federal o
aproveitamelfto das minas manifestadas e rigistrada.~. as quais. no entanto.
ficam sujeitas às mesmas condições que este.Código e.vtabelece para lavra e
fiscalização das Minas Concedidas. "
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O SR. PRESIDENTE (Canos Wilson) - expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Emandes
Amorim.

É lido o seguinte:

arts.

Justificação

REQUERIMENTO N• 383, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeremos, nos tennos do art. 160 do Regimento Interno do Senado Federal, que o perfodo da
hora do expediente da primeira sessão deliberativa
ordinária do mês de maio de 1996 seja dedicado a
homenagear o dia Internacional do Trabalho.

Justificação
Diante da c:Onjuntura; atravessada pelo País,
com eleVadas taxas de ·desemprego, desejamos,
nesse Dià Internacional do Trabalho, dar prioridade ·
à essa questão em nosso Pa~amento, dedicand9 à
hora do expediente a ouvir as análises que o Senhor
Senadores farão sobre o teirià.
·
· ·
Sala das sessões, 24 de abril de 1996. - Senadora EmiRa Fernandes,
RS - Valmlr
pelo - Benedlta da Silva - Pedro Simon - SeJJas.:
tião Rocha- Lauro CamPáS·- CasDclo MaldanerAnt6nlo Carlos Valadares.

PlB -

Art. 2" O favor instituído no artigo precedente
não se estende às contribuições de que tratam os
149 e 195 da Constituição.
.
.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

carn:.

O SR. PRESIDENTE (Ca~os Wilson) - O requerimento lido será submetido à deliberação· do
Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art.
.
255, I, b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Emandes Amorim•.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 78, DE 1996
Dispõe sobfe a reml88ão de créditos
tributários federais de pequeno valor.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica o PÕder Executivo através do MInistério da Fazenda. il1cumbido de conceder a remissão de créditos tributários de valor original corrigido,
não superior a dez mil ufir, decorrentes de fatos geradores ocorridos até o sexto ano anterior a entrada
em vigor desta lei.
Parágrafo único. Ficam cancelados, arquivando-se, confonne o caso, os respctivos processos
administrativos ou judiciais, os débitos para com a
Fazenda Nacional, inscritos ou não na dfvida atida
da União, ajuizados ou não, de que trata o caput
deste artigo.

Um dos entraves que se opõe (sem efeito) ao
bom desempenho da arrecadação de tributos é, sem
dúvida, a demora na sua cobrança, seja na esfera
administrativa, seja nas execuções judiciais, a despeito de ser muito grande o número de funcionários
da Secretaria da Receita Federal e de Procuradores
da Fazenda Nacional que se dedicam exclusivamente à atividade administrativa e judicial de detenninação e exigência de créditos tributários da União.
Recentemente, a Lei n• 8.748, de 9 de dezerr~
bro de 1993, criou dezoito Delegacias da. Receita
Federal especializadas nas atividades concernentes
ao julgamento de processos relativos a tributos e
contribuições federais administrados pela Receita
Federal, o que demonstra a preocupação do Governo com a celeridade procedimenlal e com a rápida
solução dos contenciosos.
É muito grilhde, também, o peso desses valorosos funcionários na folha de pagamentos da
União, razão pela qual deve, o Governo, tirar deles o
máximo proveito, direcionando-<ls para funções cujo
retomo seja garantido e, ao mesmo tempo, compen-

sador.
· ASsim, entendemos que a administração fiscal
deve voltar sua atenção para os processos envolvendo grandes quantias pois, enquanto a Fazenda
preccupa-Ge com todo o universo de devedores- a
imensa maioria pequenos, podem estar-lhe escapando os peixes grandes.
Confonne informações da Secretaria da Receita Federal, o total de créditos tributários em curso de
cobrança administrativa e judicial monta a R$1 00 bilhões, devidos por 855 mil contribuintes. Desse tolal,
R$98 bilhões são devidos por apenas 15 mil contribuintes, ou seja, menos de 2% dos devedores respondem por 98% do total devido. De posse desses
dados, qualquer leigo conclui que, se a União centrar seus esforços na cobrança desse pequeno grupo de devedores, os resultados de sua ação serão
infinitamente superiores aos que vem atualmente
conseguindo.
Se recebidos os créditos desse pequeno cor~
junto de sujeitos passivos, terfamos à disposição do
Governo Federal, para atendimento das necessidades mais prementes da população, um volume de
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recursos dezesseis vezes maior que o total arrecadado com o extinto IPMF, que agora ameaça voltar
dissimulado em contribuição social.
A aprovação deste projeto diminuirá em muito
o acúmulo de processos administrativos em curso
pela eliminação daqueles referentes a créditos tributários de diminuta importância e em vias de prescrição, liberando os agentes fazendários para que possam atuar com mais efetividade sob o aspecto da arrecadação de rendas federais.
Acreditamos que para o Congresso Nacional· é ·
esta a melhor maneira de colaborar com a administração tributária no sentido de· melhorar o desempenho das Receitas Tributárias Federal, botando-'um
ponto final em demandas insignificantes .e· antigas;
que só fazem consumir o precioso tempo de um se-·
leio grupo de funcionários e que, mesmo vencidas
pela União, em quase nada contribuíram para os co-.
Ires públicos. Dessarte, contamos com voto favorável de cada um do$ nobres Pares do Senado e .da·
Cãmara.dos Deputados.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Se-·
nador João França.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL •
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio económico e de interesse das categorias profissionais ou económicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e UI, e sem prejuízo do
previsto no art. 195, § 6", relatjvamente às contribuições a que alude o dispositivo.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada
de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
Art. 195. A seguridade social será financiada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha
de salários, o faturamento e o lucro;
li - dos trabalhadores;
III- sobre a receita de concursos de p!'O!JlÓSIÍCOS.
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§ 1° As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, não · integrando o orçamento da União.
·
§ 2" A proposta de orçamento da seguridade
social será elaborada de forma integrada pelos órgã- '
os responsáveis pela saúde, previdência social e aSsistência social, tendo em vista as metas e prioridàdes estabelecidas na Lei de Diretri.Zes Orç<i.mentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
'§ 3 2 A pessOa jurídicii em débito com o siStema
1
· da seguridade social, como estabelecido em lei, não ·
poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4° A lei poderá instituir outras fontes destinadas· a garantir a ·manutenção ou expansão da seguridade sbcial, obedecido. o disposto
art 1·54, ·I. · · ·
§ s• Nenhum benefício ou seriliço da seguridade Scicial p~rá ser criado, majorado ou estendido
sem a eorrespondenté lórite: de cusitiio 'total. : : . : : .
. § 6" As contribuições· sociais· de que trata este ·
ar'tígo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da' çlata da publicação da' lei que as hou-.
ver inStituído ou modificado, não se lheS aplicando o
disJ)ôStO no art.'150, III, b: : ·
· ·
§ 7" São isentas de cóiltribuição para a seguri~
dade social as entidades beneficientes de assistênci;f social que· atendam às exigências ·estabelecidas
emlel.
...
§
O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal; bem como os respectivos cônjuges, que· ·
exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação
d!l.\l(ll.a alíq1.1ota sobre .o resultado da comercialização da produção e farãó jus aos beneffcios nos
termos da lei. ·

rio
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LEI N° 8.746, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993
Altera a legislação reguladora do
processo administrativo da datennlnação
e exigência da créditos tributários da
União, e dá outras provlclênclas.
ooouooooÕoo",;oononoonn-oooooon . . uooooouooonoo..OooO.oõ;.., •••••• ; ••; _ . . , • u • U

(A Comissão de Assuntos Econ6micos- decisão tsrminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) -.0 projeto será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, ofícios· que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Emandes Amorim.
São lidos os seguintes:
OFÍCIOS
OFLPFL

N2

271196
Brasflia, 23 de abril de 1996

, Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituiÇão,
corno suplente, do Senador Waldeck Omelas pelo
Senador Joel de Hollanda na Comissão Temporáiia
destinada a elaborar os projetes de lei reguladores
do texto constttucional alterado pelas Emendas
Constitucionais n•s 5, 6, 7, 8 e 9, de 1995.
Atenciosamente,
Senador Francelina Pereira, Líder do PFL em
exercício.
OF25/96-LPSDB
Brasma, 24 de abril de 1996
Senhor Presidente,
D;njo-me a Vossa Excelência para nos termos
regimentais indicar o nobre Senador Canos Wilson
para, na qualidade de suplente, em substituição ao
Senador Teotanio Vilela Filho, representar o Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB, na Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
·
.
n2 1.409.
Na oportunidade renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Senador Sérgio Machado, Lfder do PSDB.
OF/G.-".B/VN° 274
Brasma 24 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Paulo Rítzel e Noel de Oliveira para integrar, respectivamente na qualidade de titular e suplente da Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.411, de 18 de abril
de 1996, em minha substituição e do Deputado Gedel Vieira Urna.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço.
Deputado Michel Temer, Lfder do Bloco
PMDBIPSD/PSLIPSCIPMN.
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OF/GABIN 275
Brasma, 24 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Antonio do Valle e Oscar Goldoni para
integrar, respectivamente na qualidade de Trtular e
Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 1.41 O, de 18 de
abril de 1996, em minha· substituição e do Deputado
Geddel Vieira Uma.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço. - Deput<l.d() Michel
. Temer, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSLIPSCIPMN.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Serão
fettas as substttuições solicttadas.
O Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1.994
(n• 4.151193, na Casa de origem), cujo pa[ecer foi
lido anteriormente, ficará sobre a mesa, dúrtmte 5
dias óteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, 11, d do Regimento Interno, combinado com
o art. 42 da Resolução n• 37, de 1.995, do Senado
Federal.*
~.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 63, de 1993 (n•
1.858191, na Casa de origem), que modifiCa a redação do art. 22 da Lei n• 3.999, de 15 de dezembro
de 1961, que altera o salário mínimo dos médicos e
cirurgiões-dentistas.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Canos WiÍSOn) - Á Presidência recebeu o Ofício n• 1.598196, de 18 do corrente, do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
encaminhando o Ofício n• 701/96, do Presidente da
Câmara Municipal de Andradina, São Paulo, solicitando a revogação da Lei n• 9.100, de 1995, no que
diz respeito à exigência de documento de identidade
com foto, além do título de eleitor, no momento da
votação. (Diversos n• 37, de 1996)
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) - Passase à lista de oradores.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Emandes Amorim. S. Ex" disporá de vinte
minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, teremos

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL
00559
eleições municipais em outubro. Dentro de dois meQual o caminho que este Senado vai perseguir,
ses, portanto, o Governo não poderá mais repassar
diante dessa conjuntura de entreguismo do Brasil ao
recursos aos municípios, porque ainda não foi sancapital agiota que o sociólogo Féniando Henrique
cionada a Lei do Orçamento. Depois, quando chegar
Cardoso chama de globalização da economia? Vanovembro e dezembro, haverá o repasse, de afogamos continuar assistindo ao Presidente da Repllblidilho, para os escolhidos. Isso porque, agora, viveca em sua campanha eleitoral, corno nesse episódio
mos no Brasil dos escolhidos.
dos sem-terra, dizendo que não admite a exploração
Vejam que até a AssistênCia SoCial, neste Brapolítica do massacre dos sem-terra, mas o explora
sil de miseráveis, escolhe. O programa Comunidade
com a criação de um ministério por meio do qual
Solidária, que veio substituir os recursos que eram
pretende encaminhar suas questões polilicas? Varepassados pela LBA, ao contrário da LBA, não
mos continuar assistindo a esse faz-de-conta?
atende a todo o Brasil: atende apenas aos escolhiTemos questões, como o Projeto Calha Norte,
dos ou aos municfpios escolhidos, corno se a miséque não saíram do papel, embora saibamos que ele
ria não estivesse nas esquinas e periferias de todas
pode resolver o problema da fronteira, inclusive do
as cidades, mas apenas naquelas escolhidas.
narcotráfico, pois garante a presença efetiva do
Exército e o aparelhamento adequado da Polfcia FeChegamos a esse desplante estatrstico. Em indicadores de miséria, escolhemos a miséria maior.
deral. Mas, em vez de Calha Norte, o que temos é o
Essa é uma situação -extremamente conveniente
Projeto Sivam para gastar dinheiro com fornecedores e impede a ocupação física do território r)acional,
para o Governo Federal; faz parte de sua estratégia
que é, guardado como reserva para a globaliZação.
para manter a estabilidade da moeda, porque é incapaz de manter essa estabilidade sem uma polftica
Temos terras para as onças, os fndios, os marecessiva, geradora da miséria
- cacos, os jacarés e as reservas biológicas. EnquanO Governo Federal não tem coragem de ento isso, estão af os sem-terra. Mas nem a questão
frentar a sangria provocada pelas altas taxas de juecológica nem os problemas dos fndios o Presidente
da República tem conseguido resolver de forma saros, que beneficiam os banqueiros brasileiros e os
especuladores internacionais. Esse Governo substitisfatória Ele conseguiu ser vaiado por sem-terra e por
tuiu a inflação pelos juros altos para entregar o suor
fndios. Agora, vai ser vaiado por estudantes e profes-do povo brasileiro aos exploradores de sempre.
sores e por funcionários públicos; depois será vaiado
por aposentados e militares da reserva, e outros.
Na verdade, não bastou ao Governo a falência
do setor privado. As altas taxas de juros vêm geranA solução dos problemas dos sem-terra não se
do a inadimplência generarrzada vivida no Brasft e
resume à reforma agrária. É uma questão de programa de governo, de polflica agrícola, algo que o Gorevelada nas falências do Banespa, Econômico, Nacional e - por que não dizer - do Banco do Brasil - a
verno não tem.
inadimplência que mobiliza, há meses, a atenção
Após a sua eleição, o atual Governo queimou a
desta Casa. É evidente que não foram apenas a vipossibilidade de resolver os problemas da saúde. No
garice de banqueiros e a irresponsabilidade dos técseu primeiro ano, queimou a de resolver as questõnicos do Banco Central que provocaram essas falênes da agricultura. No segundo ano, está queimando
cias. Também há as dívidas não pagas. Houve fao seu relacionamento com os Estados e Municfpios.
lências e não foram poucas.
No terceiro ano, vai acabar com a administração pllO custo do real, da estabilidade aparente, são
blica, e, no quarto ano, com as estatais.
esses bilhões demandados pelos bancos, mas o
Sabemos que por trás da crise dos sem-terra
passo seguinte é !l falência das prefeituras e dos Esestá a crise da agricultura, esta não se resume à
tados. Repito para que fique bem registrado o que
questão da importação de grãos ou dos juros bancáestou falando: o passo seguinte é a falência das prerios ou do desemprego que ela provoca; vai mais
feituras e dos Estados que ainda não faliram, para
- além. A crise da agricultura também tem um compoque não exista qualquer força capaz de confrontar a
nente na legislação trabalhista. Não se trata apenas
vontade do Presidente da Repllblica.
da importação desleal de produtos que gozam de
O que fazemos nós, Senadores, que represubsfdios nos pafses de origem. A crise da agricultusentamos os Estados e o Governo Federal? Vamos
ra no Brasil alcança o Estatuto da Terra. Ela acontece porque os proprietários não permitem que os tracontinuar inertes, na expectativa de dívidir com o
balhadores morem em suas propriedades. Ora, a
Partido polftico o meio mando em um Ministério que
agricultura é um modo de vida, não é só uma atMnão poderá fazer quase nada por nossos Estados?

-
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dade econõmica. Os proprietários de terra não permitem que os trabalhadores permanentes e eventuais morem em suas propriedades, porque, se o fizerem, vão perdê-las. A melhor alternativa, então, é
a máquina, que é mais produtiva e não vai exigir a
terra como indenização. Eles acabam, então, expulsando os trabalhadores do campo. Se, por acaso,
precisarem de trabalhadores, mandam buscar o diarista, o bóia-fria. O resto fica na miséria.
Mas vamos fingir que somos um pafs moderno,
e não um país feudal; um pafs com fazendeiros,
meeiros ou arrendatários; um pafs com caboclos extrativistas, que vivem dos recursos da natureza, nos
campos e sertões, nas matas e no litoral, que trabalham inteirando a despesa e que precisam ter onde
viver. Vamos fingir que estamos inseridos na sociedade de consumo, que somos um país de proprietários, acionistas e trabalhadores com todos os direitos e garantias. Vamos fingir que temos uma legislação trabalhista- modema, que somos modernos e
que a realidade pode explodir à nossa volta. ·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em
grosseiras pinceladas, busco mostrar a realidade em
que vivemos, busco alertar esta Casa, porque precisamos de reformas. Não apenas da reforma agrária,
da reforma administrativa, da reforma previdenciária
ou da reforma tributária A principal reforma de que o
Brasil precisa é a institucional, em seu sistema de
governo. Precisamos fazer com que o Governo reflita os anseios dos brasileiros, que vivem situações áderentes situações e real-.dades reg"ionais dãerentes. .·
A realidade é que precisamos mudar a forma
de governo. O presidencialismo está ultrapassado, é
incompetente. Estamos propondo a esta Casa a discussão do parlamentarismo, estamos encam-.nhando
a discussão do parlamentarismo através de uma
emenda à Constituição. Acredito que chegou a hora
de darmos esse passo de qualidade na gestão da
coisa pública no Brasil. .
Precisamos de qualidade no Governo. Hoje, no
Brasil, estamos diante de um sistema presidencialista que não é concliZénte com a nossa realidade. Temos um Presidente que quer governar com um toque de parlamentarismo. Se esse tipo de regime estivesse em vigor nesta Nação, o Senado seria visto
com bons olhos.

A cada momento que figamos a-televisão, ouvimos comentários de jornalistas que dizem que o Senado é responsável pelas. mazelas, pela má administração do Pafs. Se estivéssemos vivendo sob regime parlamentarista de governo, a responsabmdade d~ governar seria dividida entre o Congresso e o
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Executivo, e," por conseqüê-ncia, esta Casa ·teria umcompromisso maior com os mandos neste Pais.
Com ministros oriundos do Congresso, evidentemente
as decisões seriam tomadas com mais cautela.
Talvez num regime parlamentarista, no qual
Deputados e Senadores têm maior poder, não se
permitisse que os bancos usufruíssem de recursos
recebidos graciosamente, como está acontecendo.
Estamos apresentando à Mesa um projeto de
emenda à Constituição que traz de volta a discussão
do sistema parlamentarista de governo. Buscamos
apoio dos Srs. Senadores para essa malária. Vou
procurar os nobres colegas para que assinem essa
emenda, a fim de que se possam iniciar os trâmites
nesta Casa e a discussão volte à tona, até porque o
Presidente da República foi um dos defensores do
parlamentarismo e, quem sabe, ele próprio não assuma a bandeira para que seja moárficado o atual sistema de governo e assim, nas próximas eleições, possamos eleger um presidenle com direilll à reeleição.
Não me refiro à reeleição do atual Presidenle
ou dos atuais Governadores. Até porque o Presidente da República, com a vontade que !em de sàr reeleito, está administrando o Pafs como se estiVesse
em campanha
· · Sr. Presidente, aproveito também para citar o
exemplo do meu Estado, que está falido, abandonado, e cujo Governador não sai dos palanques. Todos
ós dias, todos os feriados, ele vai em comitiva aos
quatro cantos do Estado de Rondônia, em campanha, ·na certeza de que será votada pelo Congresso
a permissão para a reeleição dos governadores.
É preciso que esta Casa se posicione contra e
ponha fim à idéia da reeleição, porque só assim o
Presidente da República passará a governar o Pafs;
só assim o Governador do Estado de Rondônia assumirá realmente o Governo, pois Valdir Raupp vive
em campanha e deixou de cuidar das suas obrigações para estar em palanques a cada minuto, a cada
momento, buscando novo mandato sem ter tido sequer competência para comandar o atual Governo.
Sr. Presidente, acredito que se deva trazer à
baila a discussão do parlamentarismo, pois muitos
políticos estão vendo agora o presidencialismo ser
administrado como o Presidente da República está
fazendo. É_ o momenlll de se pensar duas vezes e
de ap()iar eSsa. emenda.
Muito obrigado.

Durante o discuiSO do Sr. Emandes
Amorin , o Sr. Carlos Wilson, deixa a cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Ney
Suassuna, Suplente de Secretário .
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, por
20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o que me
traz à tribuna hoje é o desejo de fazer alguns comentários a propósito da grande revolução tecnológica que está acontecendo em todo o mundo, conseqüentemente em nosso País, em relação às comunicações, aos bancos de dados, às redes de informação, à transmissão de som e imagem. Tudo
isso configurando o ponto de vista tecnológico dessa
grande aldeia global e suscüando grandes questões
éticas, morais e legais, que desafiam inclusive o
nosso conhecimento e as nossas instituições.
A partir de alguns elementos, fruto de um estudo que encomendei à Consuüoria do Senado, vou
abordar aqui alguns desses problemas, a propósito
de iniciativas legislativas que tramitam no Congresso
Nacional, uma delas, inclusive, de minha autoria,
para que possamos refletir .melhor sobre todos os
desdobramentos acarretados pela massificação da
tecnologia que hoje está disponfvel no mundo todo.
A modernização dos meios de comunicação
fez surgir em cena fenômenos novos, como as redes
mundiais de informação, que interligam colossais
bancos de .dados, que se comunicam através do
Planeta, sem limües ou fronteiras, em velocidades
não imaginadas há alguns anos. Essas redes têm
naturezas variadas, que vão desde o uso instüucional, como o registro público de informações demográficas, meteorológicas ou bélicas, entre tantas outras, até a recente anarquia de uma rede sem dono,
como a Internet.
Como se não bastasse, surgem as redes de
entretenimento, com televisão por assinatura, que
chegam aos lares via microondas ou cabo. Em muitos casos, é o mesmo cabo ou fibra ótica que transmüe dados, sons e imagens.
Com a globalização das sociedades, os problemas que aparecerit nos países mais adiantados refletem-se imediatamente nos demais, sem que tenham todos as mesmas condições de encaminhamento e resolução dos descompasses entre a tecnologia e a cultura. Assim é que nos chegam problemas e assimetrias sociais que mal conseguimos
equacionar. Daí dizermos que certas manifestações
sociais sejam de diffcil compreensão.
Estamos dando um primeiro passo no trato da
matéria, qual seja, o mapeamento e a classificação
das informações que se pode coletar, acompanhado

00561'

de algumas sugestões em termos de trato e encaminhamento do assunto.
O Mapeamento da Matéria. O que se tem sob
as VIstas, em termos do· material amealhado, em diversas fontes e em diversas formas, é o seguinte:
- um conjunto grande e difuso de notícias boas
e más sobre os avanços, conquistas e problemas da
Internet. A esse respeito, preocupam-nos problemas
tais corno a circulação de pornografia pela rede;
-o "Telecommunications Act of 1996", baixado
pelo Congresso norte-americano, e sancionado pelo
Presidente Bill Clinton, que procura disciplinar os
albusos nas redes de informação, incluindo a ques- .
tão da decência ("Communications Decency Act of
1996j, também na televisão;
- os bancos de dados sobre a pessoa, que se
instalam em todo o mundo e que começam a ser cogitados entre nós - bancos de dados públicos e privados -, incluindo aquele que i_nstituiria o, número
único· do cidadão, número esse que substituiria os
diversos registres - mais de 11 - que este recebe ao
longo de sua vida de cidadão.
Hoje, aprovamos, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, um projeto de iniciativa do
Senador Pedro Simon, que virá ao exame do Plenário, que institui o número único para ser utilizado em
todos os documentos do cidadão: o tftulo eleitoral, a
cédula de identidade, o registro no perfil do Imposto
de Renda e assim por diante.
Parece não haver mais dúvidas de que se trata
de sinais e manifestações sociais de grande alcance
e, portanto, matéria para a preocupação parlamentar
e legisladora. É, portanto, oportuno que nos debrucemos sobre a questão.
Uma Tentativa de Classificação. Como classificar todos esses fenômenos e fatos? Classificar é organizar; é compreender. É o objetivo do momento.
Desnecessário é mencionar que a diversidade
de temas não encobre o fato de terem uma relação
muito íntima entre si. Talvez por isso acabaram nos
chegando juntos. São fenômenos impensáveis, há
alguns anos, porque se originam da evolução dos
meios de captação, armazenamento, tratamento e
disseminação de dados. A captação dá conta de sistemas e mecanismos até eiltão baseados em papel
ou, no máximo, em sistemas automáticos isolados,
que agora podem ser interligados, para gerar sistemas oomplexos e baseS gigantescas. Essas bases
dão conta do item armazenamento, também um fenômeno recente, quando consideradas as responsabilidades aluais. O quesito "tratamento das informações" aponta para o conteúdo dos dados manipula-
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dos; pode-se falar tanto do formato dos bancos de
dados quanto do sign~icado do material em questão.
Nesta área residem alguns problemas, tais como sigilo, sensibilidade das informações, privacidade, natureza ética, etc.
Esse é um problema novo com o qual nos estamos defrontando. Todos nós queremos o avanço e
a utilização racional, maciça e extensiva dessa teonologia, mas é evidente que temos que proteger a
nossa individualidade, a nossa privacidade. Aqueles
dados que nos dizem respeito, no mínimo, terão que
ficar a salvo de um acesso amplo, impedindo que se
estabeleça entre nós, por exemplo, a realidade do livro "1984", de George Orwell, em que o grande ir- ·
mão, o big brother, que é o grande Estado, o Esta-·
do onisciente, o Estado onipotente, o Estado gigantasco, tenha controle absoluto sobre cada um nós,
nos limite e nos sufoque.
Finalmente, a disseminação desses elementos
completa o ciclo da informação, permitindo o seu
consumo em diversos âmbitos e com variados pro- ·
pósitos.
A evoluçijo. dos meios· para expandir esse ciclo
de informação apresenta-se como o fato tecnológico
originador dos fenômenos sociais sobre os quais
nos detemos. Hoje em dia já é possível captar, ar- .
mazenar, tratar e disseminar informações em volumes e velocidades tais que passam a exigir disciplina da matéria
Diante disso, ainda .que reconhecendo a proximidade e o inter-relacionamento das diversas matérias, classificamos o material disponível em três grupos, o que nos permite ter uma visão mais clara dos
desafios a enfrentar:
Primeiro grupo - bancos de dados, privados ou
governamentais, sobre a pessoa- envolvendo temas·
como o controle do que pode ou não ser captado,
armazenado e disseminado e do tipo de tratamento
aceitável. Inclui-se, aqui, o tema do número único do
cidadão, objeto do projeto do Senador Pedro Simon,
aprovado hoje na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, proposto por diversos setores da sociedade e execrado pór alguns. Em relação aos bancos
privados, cito o mais comum, que é o SPC, Serviço
de Proteção ao Crédito, que dispõe de dados e informações sobre as pessoas.
Segundo grupo- Internet, incluindo as questões sobre circulação de pornografia, o sigilo de dados
pessoais, tais como número de car1ão de crédito,
endereço, etc.
Recentemente, por exemplo, na Alemanha, um
grupo passou a usar a Internet para fazer propagan-
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da do nazismo, do racismo, com disseminação de
idéias anti-semitas, o que é absolutamente inaceitável. Um instrumento colocado a serviço da sociedade, a interligação de culturas d~erentes sendo utilizado de maneira absolutamente equivocada e antisocial.
Terceiro grupo -Televisão, envolvendo o tema
do controle familiar sobre o que podem ou não os tilhos assistir, através do uso de dispositivo que permite à famma programar a televisão para rejeitar certos programas e aceitar outros, a partir de sinal incorporado ao programa e captado por um chlp.
·Trata-se de uma lei, sancionada pelo Presidente Bill Clinton, dos Estados Unidos:
Os aparelhos de televisão, os televisores são
fabricados com um chlp que permitem à tamma programar aquilo que os filhos poderão aSSistir. É uma
medida em defesa da familia, contra a violência,
contra os excessos, contra a exibição exagerada de
matéria sexual e de outros tipos de mensagens que
sé· podem propagar ·pela televisão. Tais exibições
têm efeito deletério sobre a criança, sobre o adolescente ainda em formação.
j
De pronto, fica visível que os dois primeiros tópicos - a Internet e os bancos - se agrupam em um
bloco mais uniforme, vez que. tratam de um mesmo
sistema tecnológico e regulam os processos do
mencionado ciclo da informação, incluindo seu consumo. Já o. teiceiró," a televisão, tem natureza diversa, V91- que a ação normativa atinge apenas a produção e a emissão do programa, em uma das pontas, e o seu consumo, na outra. Merecem, no entan.
to, uma abordagem particularizada, dada a especiticidade de cada grupo. Nesse caso, verifica-se a
grande dificuldade de se conciliar os conceitos de liberdade de informação e de censura. Ou seja: O
que é defesa de valores éticos e morais na familia
ou em um determinado grupo social, e o que é liberdade de informação?
Os problemas que apresento no primeiro grupo, aquele que trata dos bancos de dados contendo
informações sobre cidadãos, são de natureza ética.
Eles podem ser visuaDzados através de algumas
questões: .
- Qual a origem das informações? Ou seja, de
onde vieram as informações que estão compondo
aquele determinado banco de dados? Seriam informações confiáveis? Quem as forneceu?
- Qual a ciência que o cidadão tem do ãimazenamento dessas informações a seu respeito? Será
que o cidadão sabe o que está armazenado sobre si
em uma agência de inteligência do Governo, por
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O Sr. Sebastião Rocha - Permite-me V. Ex&
um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço o nobre
Senador Sebastião Rocha ·
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Lllcio AI·
cântara, V. Ex" brinda esta Casa, na tarde de hoje,
com um discurso de alto nlvel, mediante o quàl faz
referência a avanços incontestáveis na área da comunicação e da informação. V. Ex& menciona ainda
algumas preocupações relativas à segurança e ao
controle dessas informações. V. Ex" citou, por exemplo, o caso da televisão nos Estados Unidos. Naquele país, os aparelhos, ao serem fabricados, devem
obrigatoriamente conter um chip que permite à !amllia escolher e programar os canais a serem assistidos. Preocupo-me - e transtormarei essa preocupação em um projeto de lei que pretendo apresentar
na próxima semana ~ com a questão das telecomunicações, sobretudO no que se refere ao tele-sexo.
Trata-se de um serviço que foge ao controle dos
pais e da população em geral, haja vista que basta
discar um número para contactar agências internacionais de atendimento. Só se toma conhecimento
ao receber a conta telefónica Estou apresentando
um projeto que pretende a obrigatoriedade de os
aparelhos telefônicos, daqui por diante, trazerem algum dispositivo de segurança, de bloqueio de ligações com determinados prefixos; seja por chave, código ou senha. Refiro-me agora a um irllJOrtante
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projeto de minha autoria, que se refere à área de informática. Desde já peço o apoio de V. Ex" a essa
proposta, que seguramente será anailsada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania O projeto versa sobre a garantia legal aos documentos digitalizados; é, portanto, assunto complexo. Devemos
estudar uma forma de garantir a segurança desses
documentos. A meu ver, a aprovação do projeto significará mais um avanço à disposição da população.
Parabenizo V. Ex" pelo excelente discurso que profere na tarde de hoje.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado,
Senador Sebastião Rocha Espero que o projeto
apresentado por V. Ex" contribua para um debate,
para uma discussão sobre essa matéria nova, recente, mas repleta de desafios. Há muito o que se
observar em relação a isso.
Essas e outras questões precisam ser convenientemente respondidas, antes que se JXlnse em
unificação de base de dados, em número Único do ~
cidadão, em simplificação da vida do cidadão.

exemplo, ou na Receita Federal, ou no Serviço de
Proteção ao Consumidor?
- Quais os direitos que o cidadão tem Sobre
elas? Qual o di rei to que tem sobre as informações a
seu respeito que estão em utn ~determinado banco
de dados? Pode modificá-las, pode eliminá-las?
- Que informações podem ser disseminadas
(divulgadas ou intercambiadas entre sistemas de informação)?
~
~
- Quem garante a correção e a lisura dos processos de captação, tratamento e armazenamento
dessas informações?
- A quem cabe o õnus da prova de que a informação não corresponde à verdade? Explico: pode
haver uma informação absolutamente inverfdica sobre determinado cidadão em um banco de dados.
Como provar isso?
- Em que circunstãncias pode uma entidade,
pública ou privada, estabelecer e manter um banco
de dados sobre a pessoa, para acesso público? Ou
seja, uma instituição tem um banco de dados sobre algumas pessoas. É justo, é lícito, é razoável que
esse banco de dados seja acessível ao público?

~

Os problemas com o segundo grupo, a Internet, têm caracterfsticas particulares, uma vez que se
trata de uma rede mundial. Explica-se: ainda não é
possível qualquer controle sobre o processo de captação, tratamento, armazenamento e disseminação
dessas informações. A legislação que possa responsabilizar uma fonte de pornografia pode não existir
no pais de origem desse material. A recepção, que
poderia ser controlada, digamos, por uma senha,
pode dar-se em outro pais, tomando infrutfleros os
esforços normativos.
Temos, aqui, o problema da extraterritoriedade
dessa rede, não sendo possível, a qualquer pais, legislar para além do território nacional. Então, há necessidade realmente de um acordo internacional, de
uma convenção internacional que procure disciplinar
esses aspéetos em relação à Internet, uma vez que
legislações internacionais não poderão dispor sobre
uma rede que tem ramificação, que tem presença
nos mais diferentes países do mundo. Com isso, até
que todos os membros da rede estejam sob uma
mesma regulamentação, toma-se tarefa de . cada
pais aluar sobre seus provedores. Ou seja, o que se
pode fazer no Brasil, hoje em dia, é estabelecer mecanismos de controle dos provedores de informação
ou aderir a algum tratado internacional de controle
de redes de informação.

Os problemas do terceiro grupo, as emissoras
de programas de televisão, parecem mais simples
do ponto de vista tecnológico, reservando surpresas
na área política.
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Anunciam os Estados Unidos a Invenção de
um chip de computador, que passará a ser obrigatório em todos os aparelhos de televisão, a partir de
1997. Esse chip tem a capacidade de decodificar
um sinal emitido junto com a programação normal,
somente detectado por ele. Esse sinal permite uma
classificação da programação, na sua origem, e uma
seleção na recepção. Dessa foima, apenas para
compreensão, a famflia pode desabilitar os programas codificados na fonte como •azul' e •amarelo'
deixando passar os 'verdes• e 'vermelhos'. Ne~
hipótese, ao receber o sinal •azul' ou •amarelo', o
chip entra em ação e não permite a recepção.
A questão toda fica, resoMdo o problema tecnológico, do lado da implementação:
- Quem codifica os programas?
- A publicidade também será codificada?
- Quem estabelecerá e fiscalizará a observação dos critérios de classificação?
Há uma tendência no mundo, nos Estados Unidos também, de se adotar um sistema de classificação. para ~s programas de televisão, classificação
etána, ass1m como é feito para os filmes que são
exibidos nas salas de espetáculo dos cinemas.
Não se precisa mencionar o confronto de interesses que tal assunto há de gerar. Espero que brevemente tenhamos instalado o tal Conselho de Comunicação Social, que certamente deverá tratar de
temas como esse e outros tantos que são muito importantes para a questão da comunicação. E, sob a
argumentação - na maioria das vezes mfope - da
fuga da censura, vamos ficando nas mãos dos poderosos •senhores da mídia'. VIVemos sob a tirania da
chamada 'liberdade de expressão• ou da chamada
auto-regulamentação, quer dizer, como se as empresas de televisão fossem capazes de desenvolver
um código de auto-regulamentação que realmente
viesse a proteger a famflia e a sociedade contra
eventuais excessos cometidos em programas ou
anúncios publicitários por elas veiculados. A lei áurea de~ chamada ~liberdade de expressão• é a já
desmoraliZada~ 'é proibido proibir".
O encaminhamento desse grande e complexo
problema envolve duas inSiâncias, independentement
do grupo dentro do qual o tenhamos classificado. A
primeira é aquela que regula, através de uma legislação adequada, as relações do cidadão com os
gestores de bancos de dados, ou provedores de informação. Essa legislação já vem sendo tentada,
como é o caso do projeto de lei s/n" de autoria do
Depl!!ado Cássio Cunha Uma, que 'dispõe sobre o
acesso, a responsabilidade e os crimes cometidos
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nas redes integradas de computadores •. .". Esse
projeto nos parece um tanto confuso e de difícil
aplicabilidade, talvez por aproveitar material de
outro pafs.
A segunda, não prevista no projeto de lei acima, é um organismo de fiscalização e controle, democraticamente constitufdo, ao qual o cidadão possa recorrer, para dirimir suas dúvidas e resolver
suas pendências. Esse organismo também se encarregaria de emanar e fiscalizar a obseiVância de
normas e polfticas para o estabelecimento e gestão
de bancos de dados públicos, mantidos por entidades públicas ou privadas.
·
. O modelo para esse mecanismo já existe, e
precisa ser adaptado: o Código do Consumidor e o
Procon, ou os Procons. O Código normaliza e tipifica
as relações, e aquele órgão - Procon - toma-se o fiscalizador e é auxiliar do cidadão na resolução de
suas pendências. Entendemos, no entanto, "que caiba ao Poder Executivo encontrar a forma mais eficjente de atender a esta demanda
O que se propõe à consideração de V. Êx"s é
que se criem esses dois instrumentos; ada.ptidos à
área da informação.
·
Oferecemos, a este propósito, um projeto de
lei, já apresentado perante a Mesa do Senado, que
busca ser mais completo do que aquele· apresentado
pelo nobre Deputado Cássio Cunha Uma, abrangendo os dois primeiros grupos, quais sejam 'bancos de
dados sobre a pessoa• e 'Internet". Já o tema do
controle sobre o conteúdo da programação de televisão está a carecer de maturação. O mecanismo, no
entanto, pode ser similar ao proposto: um órgão com
funções normativas e fiSCalizadoras. Neste caso, deposito aqui - creio - fundadas esperanças de que,
para breve, se possa ter o Conselho de Comunicação Social, previsto no art. 224 da Constituição Federal, ora com projeto de regulamentação tramitando no Congresso Nacional.
O encaminhamento da questão, no que se refere aos dois primeiros grupos, está, ao nosso ver,
satisfatoriamente consubstanciado no projeto de lei
apresentado em anexo. Ressalte-se, no entanto,
que a matéria necessita de maturação, o que se poderia conseguir com seminários, mesas redondas,
discussões e outros mecanismos democráticos de
auscultação e legitimação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pres_ldente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE

O SR. LÚCIO ALCÃNTARA EM SEU DisCURSO:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° , DE 1995

Dispõe sobre a estruturação e o uso
de registras e de bancos de dados sobre

a pessoa.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• A estruturação e o uso de registras de
dados pessoais e de bancos de dados sobre a pessoa, públicos e privados, regulam·se por esta lei.
Art 2" O disposto nesta lei não se aplica aos
registras e bancos de dados em poder de indivíduos
ou famflias com a finalidade única de gestão de seus
assuntos pessoais, familiares ou domésticos.
Art Para as finafldades desta lei, considera-se:
I - dado pessoal: toda e qualquer representação de fatos, jufzos ou situações referentes a
uma pessoa física, viva·. ou morta, identificada ou
identificável, passível de ser transmitida, processada, ou transfonnada em informação;
11 - informação: o conhecimento obtido como
resultado da análise e interpretação de dados, dentro de um conteXto, e dotado de significado;
III - titular: a pessoa tisica a que se refere o
dado pessoal;
N - registro de dados: o conjunto sistematizado de dados pessoais, mantidos em arquivos ou fichários não informatizados;
V - banco de dados: o conjunto sistematizado
de dados pessoais informatizados; .
VI - banco de dados pessoais de caráter público: o estruturado e mantido por entidade de caráter
público ou privado que permita acesso a mais de um
usuário;
VIl - usuário: pessoa física ou jurfã~ca que
acessa o banco ou registro de dados com o objetivo
de obter dados ou informações;
VIU - bancó de dados pessoais de caráter privado: o estruturado e mantido por pessoa ou entidade privada para seu uso particular;
IX - rede de informação: sistema destinado à
interligação de coinputadores que oferece, em caráter público ou privado, dados e serviços a seus
usuários;
X - gestor de registro ou banco de dados: pessoa física ou jurfdica responsável pela estruturação,
uso ou manutenção de registro ou banco de dados;
XI - provedor de acesso a redes de infonnação: pessoa jurfdica responsável pela oferta de serviços de informação ou de acesso a bases de dados;
XII - processamento de dados: o conjunto de
operações, automatizadas ou não, que facilitem a
pesquisa, a classificação, a organização, a recupe-

ao
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ração e outras atividades semelhantes, relativas aos
dados obtidos.
Art. 4° Nenhum dado pessoal e nenhuma informação podem ser revelados, comunicados ou trans-.
mitidos, para finalidade distinta da que motivou a estruturação do registro ou banco de dados, sem autorização expressa do titular, salvo por ordem judicial
e para os fins de investigação criminal ou de instrução processual penal.
Art. s• A estruturação de registres e bancos de
dados deverá atender aos seguintes critérios:
1-ter sua finalidade definida;
11 - conter dados corretos e adequados, qualitativa e quantitativamente, à finalidade definida para
o registro ou banco;
III - conter dados obtidos do titular ou de fonte
por ele autorizada;
IV- ter sido autorizada por órgão encarregado,
a ser criado segundo dispõe o inciso IV de> parágrafo
único do art. 12.
Parágrafo único. Modificações a ser feitas nos
bancos ou registras de dados terão que ser aprovadas pelo órgão encarregado de que trata o inciso anterior, antes de serem implementadas.
·
Art. s• São vedados a coleta, o registro, a manutenção em arquivo, o processamento e a transmissão de dados pessoais referentes a:
I - origem racial;
·
11 - opiniões polfticas e religiosas, crenças e
ideologia;
III - saúde física e mental e vida sexual;
IV -antecedentes policiais e penais;
V - assuntos familiares, com exceção de relações de parentesco, estado civil e regime de casamento.
.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos dados pessoais coletados, mantidos
em arquivo ou processados com fins estatlsticos ou
de investigação e pesquisa, desde que não sejam
revelados a pessoa não autorizada, utilizados para outra finalidade nem identifiquem os titulares dos dados.
Art 7" Toda pessoa tem o direito, sem qualquer ônus, a:
I - ter acesso a seus dados pessoais, armazenados em registras ou bancos e a corrigi-los, completá-los ou suprimi-los; e a
11 - ser informada pelos gestores de registras e
bancos de dados da existência de dados a seu res-

peito.
§ 1• O acesso a dados pessoais de que trata
este artigo será feito mediante requerimento ao responsável pela gestão do registro ou banco de dados.
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§ 2 2 o prazo de resposta para o requerimento
de que trata o parágrafo anterio( é de 10 (dez) dias,
prorrogável, uma única vez, por igual período.
§ 3 2 Caberá a impetração de habeas data no
caso de denegação do requerimento de que trata o
parágrafo anterior, se dirigido a banco de dados pessoais de caráter público.
Art. 8 2 O gestor do registro ou banco de dados
deverá indicar, dentre pessoas do quadro de pessoal da instituição, o responsável pela manutenção
do registro ou do banco de dados.
Art. 9 2 Ao gestor do registro ou banco de dados
e ao provedor de acesso a redes de informação ou à
pessoa por eles indicada nos termos do artigo anterior cabe, observado o disposto no art. 4° desta Lei:
I - tomar medidas de segurança contra o acesso não autorizado a dados pessoais e às informações deles derivadas e contra sua modificação, revelação ou destruição;
11 - permitir a interconexão de registras e bancos de dados, bem como a comunicação ou transmissão de dados pessoais, desde que compatfveis
com as finalidades para as quais os respectivos registras ou bancos de dados foram estruturados, na
forma da lei.
Art. 1O A comunicação ou transmissão de dados pessoais através de fronteiras nacionais a partir
do Brasil só será permitida se o pafs destinatário demonstrar reciprocidade de tratamento e equivalência
de legislação de proteção de dados pessoais em relação à lei brasileira.
Art. 11 Os bancos de dados e cadastros de
consumidores deverão observar, ainda, o que dispõe
o art. 43 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990Código de Proteção e Defesa do COnsumidor.
Art. 12. Rca o Poder Executivo autorizado a
fiscalizar os registras e bancos de dados pessoais,
regulamentando sua estruturação e funcionamento.
Parágrafo único. A regulamentação de que trata o caput deste artigo abrangerá, principalmente:
I - a coleta, o uso e a transmissão dos dados e
informações;
·
11 - a autorização para conexão de registras e
bancos de dados;
III - o acesso a correção, a complementação e
a supressão de dados por requerimento do titular;
IV - a criação do órgão encarregado da definição e do acompanhamento das normas e polfticas
de gestão de bancos de dados e transmissão de dados, bem como da aplicação de sanções penais e
administrativas.
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Art. 13. A violação de qualquer dos dispositivos
desta Lei e das normas que vierem a ser baixadas
em sua regulamentação, sem prejufzo de outras
sanções civis ou penais, implica a pena de mutta de
150 (cento e cinqüenta) a 6.000 (seis mil) Unidades
Fiscais de Referência- UFIR.
Parágrafo único. Em caso de reincidência, aplica-se-á até o quádruplo a pena de mutta prevista no
caput deste artigo.
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data de sua publicação.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16. Revogar1Hl9 as disposições em contrário.

Justificação
A questão da defesa das liberdades do cidadão
frente ao uso não ético da informática é de tal natureza que, na maioria dos pafses industrialiZados, a
partir do infcio da década de 70, promulgaram-se
leis nesse sentido.
A primeira lei de proteção de liberdades inãJViduais perante a utilização da informática data de
1970. Trata-se da Lei sobre Proteção de Dados, do
.Land Hesse, unidade federada da República Federal da Alemanha.
De lá para cá, adotaram legislação relativa à
proteção de dados pessoais os seguintes pafses:
Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Irlanda,
Islândia, Israel, Japão, Luxemburgo, Noruega, Nova
Zelândia, Portugal, Reino Unido e Suécia
Bélgica, Espanha, Grécia, Hungria, Itália e Sufça têm processos legislativos em curso sobre esta
matéria
No domfnio internacional, foi adotada, em 28
de janeiro de 1981, no âmbito do Conselho da Europa, a Convenção para a Proteção das Pessoas Relativamente ao Tratamento Automatizado de Dados
de Caráter Pessoal. Esta Convenção entrou em vigor em 1• de outubro de 1985.
Com a tecnologia disponfvel em nossos dias,
não apenas um número muito grande de dados e informações podem ser coletados, mantidos em arquivo e processados como os sistemas anteriormente
isolados e não conectados, foram substitufdos por
redes de processadores eletrOnicos, permitindo comunicações a longa distância e fluxos transfronteiras
de dados, para intercâmbio de informações com fi~
nalidades as mais diversas.
Se, por um lado, isto abre perspectivas fantásticas de democratização da informação e racionali-
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zação das relações entre cidadãos e o Estado, por
outro pode colocar em risco o direito ao sigilo, em
relação a terceiros, dos dados pessoais informatizados ou, em regimes totalitários, deixar a nu o cidadão frente à Administração e o Estado, restringindo
liberdades individuais.
Ao mesmo tempo em que a informática constitui um instrumento de liberdade e de progresso coletive, pode oferecer à devassa pública o palrimônio, a
situação económica e fiscal, o comportamento profissional, as condições de saúde, o comportamento
sexual, o perfil como consumidor, o prontuário policial, as alividades sindicais, as opiniões politicas, religiosas e filos6ficas e outras informações sobre a vida
das pessoas se as informações contidas nos vários
bancos de dados setoriais que contém aquelas informações puderem ser acessados ou inleroonectados.
Desta forma, a resolução satisfatória dos problemas do segredo da informação e da proteção dos
direitos individuais, compalibiliza.nd<Hls com a disponibilidade e o uso racionalizador dos meios informáticos, deve e tem sido objeto de lei em um número crescente de países.
Em nosso país, a interconexão de bancos de
dados nominativos, setoriais na Administração Pública,
e a adoção de um número único do cidadão - proposição legislativa em tramitação no Congresso Nacionallláo de indiscutível interesse público e da própria Administração do Estado. No entanto, a inexistência de legiSlação que permita a compatibilização citada e a proteção do cidadão contra o uso não ético desses recursos é uma importanle lacuna no Direito brasileiro.
Esta legislação deve dispor sobre que dados
pessoais podem ser coletados e quais não podem,
que bancos de dados podem ser constituídos e em
que condições podem ser acessados e utilizados por
entidades públicas e privadas.
Alguns dados pessoais, denominados dados
sensíveis pela legislação de outros países sobre
esta matéria, são proibidos de terem tratamento automático. Estão entrà eles: origem racial, convicções
políticas, religiosas e filosófica e oriemação sexual.
Prontuários médicos e policiais e dados bancários e fiscais, por outro lado, deveriam ter permissão
para tratamento automático, mas o acesso a eles
deveria ser legalmente regulamentado e permitido
apenas a pessoas e instituições que estão eticamente
proibidas de divulgar as informações neles contidos.
A maioria dos países que adotaram legislações
referentes ao tratamento automático de informações,
sobre a estruturação e exploração de bases de dados e de proteção do cidadão contra o uso não ético
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da informática adotam alguns princípios para proteção de dados que, mais tarde, se consolidaram na
Convenção 108, já referida, adotada pelos países da
União Européia São eles: o princípio da limitação da
coleta de dados, o princípio da qualidade dos dados,
o princípio da especificação das finalidades do registro ou banco, o principio da limitação da utilização, o
princípio da segurança, o princípio da transparência
e o princípio da responsabilidade.
Na lei brasileira, muito pouco existe sobre este

tema.
A Constituição de 1988 trata desta matéria em
três de seus dispositivos: no inciso XII do art s•, segundo o qual é inviolável o sigilo (...) das comunicações de dados; no inciso LXXII do mesmo artigo,
que dispõe sobre a concessão de habeas data; e no
inciso IV do art 22, onde estabelece que compete privativamente à União legislar sobre(...) informática
Anteriormente à Constituição de 1988,- a Lei da
Informática, Lei n• 7.232, de 29 de outubro de 1984,
que dispõe sobre a política nacional de informática,
previa, entre outras coisas, a proteção do sigilo dos
dados armazenados, processados e veiculados e da
privacidade e da segurança das pessoas tisicas, jurídicas, públicas e privadas {art 2", VIII); o direito assegurado a lodo cidadão ao acesso e à relificação
das informações sobre ele existentes em bases de
dados públicos ou privados {art 2", IX); que a estruturação e a exploração de bancos de dados constituem alividades de informática e serão regulados
por lei especifica {nunca promulgada), art. 3•, § 2"; a
criação do Conselho Nacional de Informática e Automação a quem compete, entre outras coisas, estabelecer resoluções específicas de procedimentos a
serem seguidos pelos órgãos da administração federal {no que concerne à informática, art 7", III) e medidas visando a prestação, pelo Estado, do adequado resguardo dos direitos individuais e públicos no
que diz respeito aos efeitos da informatização na sociedade {art 7", XI); e que as matérias referentes
( ...) aos direitos relativos à privacidade, com direitos
da personalidade, por sua abrangência, serão objeto
de leis especificas, a serem votadas pelo Congresso
Nacional (art. 43) - o que não aconteceu até agora).
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor - Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990 também tratou de garantir ao consumidor alguns direitos relativos às informações existentes sobre ele
em cadastros, registres e bancos de dados.
Por fim, a Lei Orgânica do Ministério Público Lei Complementar n• 75, de 20 de maio de 1993dispõe que, para o exercício de suas atribuições,
nos procedimentos de sua competência, o Ministério
Público da União poderá {--) ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou
relativo a serviço de relevância pública {art.
VIII).
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A presente proposição tem por objetivo dotar a
legislação brasileira dos instrumentos necessários à
regulamentação da estruturação e do uso dos ban- cos de dados e à proteção do cidadão frente ao uso
não ético da informática.
Como vimos, essas normas legais já se reconheciam necessárias e estava prevista sua elabora·
·
ção, que agora se concretiza.
Sala das Sessões, -Senador Lúcio Alcânlara.
PROJETO DE LEI N"
DE 1995
(De Sr. Cássio Cunha Uma)
Dispõe sobre o acesso, a responsabilidade e os crimes cometidos nas redes
integradas de computadores, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITuLO I

i - Dos Princípios que regulam a
prestação de serviços por Redes
Integradas de Computadores
Ar!. 1• O acesso, o tratamento e a disseminação de informações através das redes integradas de
computadores devem estar a serviço do cidadão e
da sociedade, respeitados oi; critérios de garantia
dos direitos individuais e coletivos, da privacidade
das inforrnaçCies pessoais e da garantia de acesso às
informações disseminadas pelos serviços da rede.
Art 2" Considera-se para efeitos desta lei:
a) rede integrada de computadores, qualquer sistema destinado à inlerligação de computadores ou demais equipamentos de tratamento eletrOnioo, optoeletrõnioo ou ótico de dados oom o fim de oferecer, em
caráter público ou privado, informações e serviços a
usuários que oonecJem seus equipamentos ao sistema
b) Administrador de rede integrada de computadores - entidade responsável pelo funcionamento
da rede de computadores e pela continuidade dos
serviços de rede.
c) Infra-estrutura de rede - conjunto dos recursos ou serviços de telecomunicações ou de conexão
de outra natureza que viabilizem o funcionamento da
rede de computadores.
d) Serviços de rede - serviços essenciais ao
funcionamento da rede integrada de computadores,
providos pelo administrador de rede, inclusive serviços
de controle de acesso, segurança das informações,
controle de tráfego de informações e cafafogação de
usuã:'.os e provedores de serviços de valor adicionado.
e) Serviços de valor adicionado - serviços oferecidos aos usuários da i"ede integrada de computadores que criam novas utilidades especfficas, ou novas atividades, relacionadas com o uso da rede.
,;,. f) Serviçe-<le informação - serviço de valor adicionado caraderizado pela disseminação de infor-
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mações, limitada ou não através de rede integrada
de computadores.
g) Serviço de acesso a bases de dados - serviço de valor adicionado caracterizado pela coleta, armazenamento e disponibilidade para consulta de informações em bases de dados.
h) Transferência eletrõnica de fundos (TEF) serviço de valor adicionado caraclerizado pelo intercâmbio de ordens de crédito ou débtto entre usuários
de uma rede integrada de computadores ou por operações cuja finalidade e efeito sejam a transferência de
fundos de um patrirnõnio a outro sem movimentação
efetiva de moeda através de instruções eletrõnicas.
I) Base de dados - coleção de informações, armazenada em meio eletrõnico, opto-elelrônico ou ólico, que permi1a a busca das mesmas por procedimentos manuais ou automatizados de qualquer natureza.
J) Provedor de serviços - entidade responsável
pela alerta de serviços de valor adicionado.
I) Provedor de informações - entidade responsável.pela oferta de serviços de informações ou de
acesso a bases de dados;
m) Usuário de rede - pessoa ffsica ou jurfdica
que Ubliza os serviços oferecidos pela rede integrada de computadores ou pelos provedores de··serviços ou de informações através dessa rede, ou que
possa, legitimamente, receber ou ter acesso a informações transportadas pela rede de computadores
n) Controle de acesso à rede -. conjunto de
procedimentos de segurança, estabelecidos pelo administrador da rede, a serem executados pelo usuário para ler ai:esso aos serviços da rede.
Ar!. 3" É livre a estruturação e o funcionamento
de redes integradas de computadores e seus serviços, nos termos desta Lei, ressalvadas as disposições especificas aplicáveis à sua infra-estrutura
U - Do controle de acesso às rec1e1>
de computadores

Ar!. 4• Toda rede de computadores cujo acesso é
oferecido ao público, ou a uma comunidade restrita,
meciante remuneração de qualquer natureza, deverá
ter um administrador de rede legalmente constttufdo.
Arl 5° O administrador de rede é responsável
pelos serviços de rede, pela segurança do controle
de acesso e pela proteção do equipamento do usuário contra operações invasivas de ten:eiros, intencionais ou não, nos tennos contratuais estabelecidos
com o usuário, respettadas as disposições da Lei n•
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências.
Art 6" O usuário deverá empenhar-se em preservar, dentro dos limiles razoáveis, a segumnça e o
segredo de senhas, cartões, chaves ou outras formas de acesso à rede de computadores.
Arl 7" Os provedores de serviços de valor adicionado poderão estabelecer procedimentos adicio-
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nais de controle de acesso a seus serviços, bases
de dados ou informações.

III - Da Segurança dos Serviços das
Informações nas Redes de Computadores
Arl 8° O administrador da rede e o provedor de
cada serviço são solidariamente responsáveis pela
segurança, integridade e sigilo das informações armazenadas em bases de dados à consulta ou manuseio por usuário da rede.
Arl 92 A disseminação ou prestação de informações aos usuários de uma rede de computadores
através de serviços de informação ou de acesso a
bases de dados equipara-se, para os efeitos legais,
à atividade de agência de notícias, estando sujeita
as disposições da legislação correspondente, sem
prejuízo do disposto nesta Lei.
Arl 1O. O provedor de informações está sujeito
às determinações e limitações estabelecidas na legislação vigente para a atividade de agência de notícias.
Arl 11. As disposições relativas aos serviços
de transferência eletrônica de fundos serão regulamentadas por disposições especrtica, atendidos os
direitos e obrigações estabelecidos nesta Lei.
IV- Do Uso de Informações Disponíveis em
Redes de Computadores ou Bases de Dados
Art 12. São consideradas pessoais as informações que permitam sob qualquer forma, direta ou indiretamente, a identificação de pessoas físicas as
quais elas se refiram ou se apliquem.
Arl 13. Ninguém será obrigado a fornecer Informações e dados sobre sua pessoa ou a de terceiros, salvo nos casos previstos em lei.
Arl 14. A coleta, o processamento e a distribuição, com finalidades comerciais, de informações
pessoais ficam sujeitas à prévia aquiescência da
pessoa a que se ~ferem.
§ 1• A toda pessoa cadastrada dar-se-á conhecimento das informações pessoais armazenadas e
das respectivas fontes.
§ 2" É assegurado ao individuo o direito de retificar qualquer informação pessoal que julgar incorreta.
§ 3° Salvo por disposição legal ou determinação judicial em contrário, nenhuma informação pessoal será conservada à revelia da pessoa a que se refere ou além do tempo previsto para a sua validade.
§ 4° Qualquer pessoa, identificanclo.se, tem o direito de interpelar o prestador de serviço de informação
ou de acesso a bases de dados para saber se estes
dispõem de informações pessoais a seu respeito.
Arl 15. É proibida a coleta de dados por meios
fraudulentos, desleais ou ilícitos.
Art 16. Os serviços de informação ou de acesso a bases de dados não armazenarão ou distribuirão informações pessoais que revelem, direta ou indiretamente, as origens raciais, as opiniões políticas,
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filosóficas, religiosas ou sexuais e a filiação a qualquer
entidade, salvo autorização expressa do interessado.
Art. 17. Nenhuma decisão administrativa ou judicial poderá basear-se, para a definição do perfil do
acusado ou da parte, apenas em dados obtidos mediante o cruzamento de informações automatizadas.
Arl 18. Somente por ordem judicial e observado os procedimentos e a legislação cabíveis, poderá
haver cruzamento de informações automatizadas
com vistas à obtenção de dados sigilosos.
V- Dos Crimes de Informática Cometidos em
Decorrência da Utilização de Computador ou
Equipamento de Informática em
Redes Integradas.
Arl 19. Obter acesso, indevidamente, a um sistema de computador ou a uma rede integrada de
computadores.
Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um)
ano, e multa.
§ 1° Se o acesso se faz por uso indevido de senha
ou de processo de identificação magnética de terceiro:
Pena- detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa.
§ 2" Se, além disso, resulta prejuízo económico
para o titular:
Pena- detenção, de 1 (um) a 3 (!rés) anos, e
multa.
§ 3" Se o acesso tem por escopo causar dano
a outrem ou obter vantagem indevida
Pena- detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
§ 4° Se o sistema ou rede integrada de computadores pertence a pessoa jurídica e direito público
interno, autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista, fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e serviços sociais autônomos, a pena é agravada em um terço.
Arl 20. Adquirir segredos industriais, comerciais, empresariais ou informações de caráter confidencial em sistema ou em rede integrada de computadores, com o intuito de causar danos financeiros
ou obter vantagem económica para si ou para outrem.
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa.
Arl 21. Apropriar-se indevidamente de informações, de que tem a posse ou a detenção em rede integrada de computadores.
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.
Arl 22. Apropriar-se indevidamente de valores,
de que tem a posse ou a detenção, através da mailipulação de qualquer sistema de processamento de
dados, obtendo assim vantagem económica para si
ou para outrem.
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa.
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Art. 23. Obstruir o funcionamento de rede integrada de computadores ou provocar-lhe distúrbios.
Pena -detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e
multa.
Parágrafo único. Se resulta obstrução pennanente ou distúrbio grave.
Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 6 (seis) anos,
e multa.
Art. 24. Obter acesso a sistema ou a rede integrada de computadores, com o.Jntuito de disseminar
infonnações fraudulentas.
'
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa.
Art. 25. Falsificar, alterar ou apagar documentos através de sistema ou rede integrada de computadores e seus periféricos.
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
multa.
§ 1• Nas mesmas penas incorre quem:
I - usa documento falso;
II - emite título ou valor mobiliário que possa
ser criado, aceito ou garantido por instituição financeira ou companhia aberta, sem a observância dos
requisitos legais e regulamentares, necessários a
sua criação ou emissão;
III - distribui, sem prévio registro no órgão
competente, valor mobiliário de emissão pública.
§ 2". Considera-se documento o dado constante no sistema de computador e suporte físico como
disquete, disco compacto, CD-Rom ou qualquer outro aparelho usado para o armazenamento de informação, por meio mecánico, ótico ou eletrOnico.
Art. 26. Interceptar indevidamente a comunicação entre computadores durante a transmissão de
dados, com o intuito de invadir a privacidade do
usuário:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um)
ano, e multa.
Art. 27. Obter informações confidenciais ou
pessoais do indivfduo em sistema ou rede integrada
de computadores: · :
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um)
anos, e multa.
Parágrafo único. Se resulta prejufzo econõmico, a pena é aumentada até a metade.
Art. 28. Deixar de informar ou de retilicar dados
pessoais contidos em rede integrada de computadores, quando requerido pelo interessado:
Pena- detenção de 3 (trés) a 9 (nove) meses,
e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre
quem:

I - transfere dados pessoais contidos em um
sistema de computador, sem a permissão do interessado, a pessoa não autorfzada com finalidade di- .
versa daquela a qual a infonnação foi obtida;
II- transfere, sem a permissão do interessado,
dados pessoais para fora do país.
Art. 29. Obter acesso a sistemas de dados ou
rede integrada de computadores de instituições financeiras com o objetivo de transferir, para si ou
para outrem, dinheiro, fundos, créditos e aplicações
de terceiro.
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
Art. 30. Obter acesso ilícito a sistema de computador ou a rede integrada de computadores, com
o intuito de apropriar-se de informações confidenciais ligadas à segurança nacional.
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
Parágrafo único. Se, além do acesso, as informações são copiadas, vendidas ou transferidas para
outrem, a pena é agravada em um terço.
CAP[TULO VIII

VI - Das Disposições Finais
Art. 31. Se os crimes cometidos nesta Lei são
praticados como meio pará a realização de outros, a
pena é aumentada de um sexto até a metade.
Art. 32. Os administradores de redes integradas de computadores, os provedores de serviços e
de infonnações que, no exercício da função, provocam desvio nas finalidades estabelecidas para o funcionamento da rede, incorrem na pena de reclusão
de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa.
Art. 33. Nos crimes definidos nesta Lei somente se procede mediante representação do ofendido,
salvo nos casos do § 4°, do art. 19 e do art. 30, em
que a ação é pública incondicionada.
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra a V. Ex", para uma comunicação inadiável, nos termos do § 2°, art. 158, do Regimento
Interno.
V. Ex" dispõe de 05 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, tenho, desta
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tribuna, ao longo do último mês, denunciado o clima
Sr. Presidente, ao fazer este registro, peço que
de violência política e de perseguição por que passa
a Decisão n• 190196, do Tribunal de Contas da
o Estado de Roraima, especialmente a oposição poUnião, Plenário, faça parte do meu pronunciamento.
lítica ao Governador Neudo Campos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, relatei também a perseguição
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
empreendida contra a Prefeita de Boa Vista. Teresa
SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNJucá, que, ao realizar um excelente trabalho, conseCIAMENTO:
gue ter 92% de aprovação, de acordo com a última
pesquisa do IBESP. Isso tem aterrorizado os nossos
OF[CIO N° 238- SGS- TCU
concorrentes para a eleição de 1996, inclusive tem
Brasma, 12 de abril de 1996
preocupado até mesmo o Governador, por entender
A
Sua
Excelência,
a
Senhora
S. Ex" que a aluai Prefeita da Capital será a sua
Dr" Maria Teresa Saenz Surita Jucá
concorrente à vaga do Senado em 1998.
Prefeita Municipal de Boa Vista- Roraima
Pois bem, os perseguidores tentaram emRua General Penha Brasil, stn•, São Francisco, Papreender uma ação sórdida contra a Prefeita e conlácio 9 de Julho
tra a Prefeitura, fazend9 uma série de denúncias,
69305-130- Boa Vista- RR
tentando inclusive afastar a Prefeita do seu mandato
popular, conquistado legitimamente nas umas, à
Senhora Prefeita,
qual enfrentou a máquina do Governo Estadual, que
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento; cópia da Decisão n• 190/96, adotada pelo
está a cometer absurdos em Roraima.
Tribunal de Contas da União na Sessão ExtraordináMas esqueceram-se os denunciantes e os caria-Reservada do Plenário de 10-4-96, bem como
luniadores de que o "mundo não são os seus umbidos respectivos Relatórios e Proposta de Decisão
gos" e, ao fazer a denúncia na Câmara de Vereadoque a fundamentam (TC n• 001.483/96-0).
res tentando tumuttuar a gestão da Prefeita, o GoAtenciosamente, - Josadak Pereira de Oliveivernador e seus seguidores também encaminharam
ra,
Secretário-Geral
das Sessões.
a mesma denúncia ao Tnbunal de Contas, pensando
que talvez. o Tribunal fosse moroso ou conivente
DECISÃO N" 190196- TCU- PLENÁRIO
com o tipo de absurdo que está acontecendo em
Roraima.
1. Processo n•: TC-001.483196-0 (Sigiloso).
Mas a verdade é bem outra, Sr. Presidente. É
2. Classe de Assunto: VIl. Denúncia formulada
por isso assomo à tnbuna.
pelo Sr. Geraldo Moreira da Silva Vereador com asO Tribunal de Contas, numa ação e decisão rásento no Legislativo Municipal de Boa VISta - RR,
pida de plenário dos· Srs. Ministros, cunhou a Decimediante a qual o signatário expõe situações que, a
são n• 190/96, que determina e declara improcedenseu ver, representam irregularidades praticadas pelo
te as denúncias formuladas por esses seguidores do
Executivo local.
3. Interessado: Geraldo Moreira da Silva (VeGovernador Neudo Campos.
0 Tribunal de Contas, no seu Plenário, declara
reador - membro da Câmara Legislativa Municipal
"improcedente à vista dos elementos contidos nos
de Boa Vista - RR).
autos, uma vez que resuttou investigação" do Tribu4. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal
na! e nada ficou cpmprovado.
de Boa Vista - RR.
5. Relator: Auditor Uncoln Magalhães da RoManda ainda. o Tnbunal, Sr. Presidente, "comunicar aos interessados (denunciante e denunciado) o inteicha.
ro teor do relatório/proposta e da decisão ora firmada".
6. Representante do Ministério Público: não
Venho a este Plenário, portanto, para reafirmar
aluou.
não só a lisura da Administração Municipal da P~
7. Órgão de Instrução: Secex- RR.
feitura de Boa Vista mas, sobretudo, para demoris8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razõtrar publicamente aos nossos caluniadores que, com \ ; es expostas pelo Relator, decide:
essa decisão do Tribunal de Contas, varr\os calar a . \
8.1 - conhecer da denúncia, tendo em vista o
boca daqueles que, pensando usar o poder eoon~ ' preenchimento dos requisitos de admissibilidade
mico, pensavam em denegrir uma administração'
previstos no arl 213 do RIITCU, declarando-a imque, como já disse, é aprovada por 9.2"/o da populaprocedente à vista dos elementos contidos nos aução de Boa Vista.
tos, uma vez que resuttou da investigação tão-se-
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mente o registro de faltas ou impropriedades de caráter formal; ·
8.2- determinar à Secex- RR que expeça comunicação à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento, dando conhecimento dos achados de audttoria levantados
nesta oportunidade, a título de subsidiar, se ainda
em tempo, o exame da prestação de contas do Convênio n• 461/SH/94, firmado entre o antigo Ministério
do Bem-Estar Social - MBES, a Caixa Económica
Federal - CEF, e o Executivo Municipal de Boa Vista
-RR;
8.3- comunicar aos interessados (denunciante
e denunciado) o inteiro teor do Relatório/Proposta e
Decisão ora firmada;
8.4 - retirar a chancela de sigiloso aposta aos
autos.
9. Ata n• 9196 - Plenário.
1O. Data da Sessão: 1D-4-96 - Extraordinária
de caráter reservado.
11. Especificação do quorum:
11.1 - Ministros presentes: Homero dos Santos
(na Presidência), Fernando Gonçalves, Adhemar
Paladini Ghlsi, Carlos Átila Alvares da Silva, Paulo
Alfonso Martins de Oliveira, Iram Saraiva, Humberto
Guimarães Souto e Bento José Bugarin.
Homero Santos, na Presidência - Uncoln
r.tagalhães da Rocha, Relator.

1- Relatório
Grupo 1- Classe VIl- Plenário
Tc-oo1.483/96-0 (Sigiloso)
- Natureza: Denúncia.
-Interessado: Gelaido Moreira da Silva
- Ementa: Denúncia. Preenchimento
dos requisitos de admissibilidade. Conhecimento. Verificação de faltas/impropriedades
de natureza formal. Improcedência da acusação de irregularidades. Comunicação à
Secretaria de Controle Interno do Ministério
do Planejamento e Oi'çamento e aos interessados (denunciante e denunciado). Arquivamento. Retirada da chancela de sigiloso.
Cuidam os autos da denúncia formulada pelo
Sr. Geraldo Moreira da Silva•. vereador com assento
no Legislativo Municipal de Boa Vista/RR, mediante
· a qual o signatário expõe situações que, a seu ver,
representam irregularidades praticadas pelo Executivo local.
2. Acompanha a peça vestibular o dossiê de
fls. 4/186.
·
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3. Constam da acusação, basicamente, referências a práticas licltatórias impróprias, disfunções
na execução financeira, inexecução de etapas do
serviço com pagamentos realizados e pendência fiscal, por parte da construtora contratada. Todas as
questões dizem respetto à execução do Convênio n•
461 /SH/94, firmado entre o extinto Ministério do
Bem-Estar Social - MBES, Caixa Económica Federal- CEF e a Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR.
4. O Relator original do fetto, ilustre Ministro
José Antônio Barreto de Macedo, após determinar a
autuação dos referidos elementos, remeteu o processo à SECEXIRR, para exame e instrução (fl.
188).
5. O Órgão Técnico, na intervenção de fls.
189/191, discorre sobre a matéria sub judlce, enten. dendo que inexistem restrições quanto ao regime de
empreitada levado a termo no certame, pelos fatos
que expõe. Com relação às questões do recolhimento, a ·destempo, da taxa de aquisição do edital e da
emissão de ordem bancária, à data da expedição da
ordem de serviço, compreende a SECEXIRR ter havido falha de natureza formal.
6. Os outros questionamentos (a- desproporção entre a execução efetiva da obra e nota fiscal/boletim de medição emitidos e b- pendência fiscal da contratadã) motivaram a realização de inspeção junto à Prefettura (fl. 192).
7. Acostadas aos autos as cópias de documentos coligadas pelo analista destacado para a inspeção e obtidos os esclarecimentos julgados necessários, foi possível à Secretaria Regional firmar compreensão definttiva sobre o tema, favorecendo, assim, a seguinte conclusão, ln verbis (!Is. 2701271 ):
Ante todo o exposto, e considerando que foram
constatadas tão-somente faltas ou impropriedades
de caráter formal, de que não resuttaram dano ao
Erário, propomos a este Egrégio Tribunal, com fulcro
no art. 212, § 3", combinado com o art. 194, li, todos
do Regimento Interno, que determine à Prefeitura
Municipal de Boa Vista a adoção das seguintes medidas:
a) que observe, rigorosamente, todas as cláusulas dos contratos firmados com tenceiros, em virtude da gestão de recursos federais repassados pela
União, especialmente os dispositivos referentes a
forma de pagamento das despesas realizadas, em
contormidade com as exigências dos arts. 55, inciso
III, 66 e 85, todos da Lei n• 8.666/93;
b) regularize a emissão das Ordens Bancárias
- 08 utilizadas para pagamento das despesas efetuadas com recursos federais, a fim de que, nos
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mencionados documentos, conste data posterior à
fase de liquidação das despesas pertinentes, con.soante o preceito estabelecido no art. 62, da Lei n•
4.320/64.
8. Ingressando o Sr. Ministro-Substituto José
Antonio Barreto de Macedo, em perfodo ele férias,
dada a urgência da matéria, vieram os autos à condução deste Relator.
Proposta de Decisão
O exame levado a termo no âmbito do Órgão
Técnioo logrou esclarecer os fatos constitutivos da
denúncia, conforme adequadamente assinalado nas
peças instrutivas de fls. 189/191 e 269/271, da lavra
do AFCE, Assessor-substituto Jair Lima Santos, das
quais incorporo como parte integrante desta Proposta de Decisão os seguintes trechos:
·
3. O denunciante inicialmente aponta
impropriedade no processo licitatório argumentando que o edital previa a licitação na
modalidade Concorrência sob o regime de
empreitada por preços unitários, pelo tipo
Menor Preço, mas utilizou-se do regime de
empreitada integral (fls. 2).
4. Relativamente a este aspecto, entendemos que o questionamento é infundado, pois o item 11 do edital, às fls. 23, que
trata do julgamento das Propostas, dispõe,
in verbis, que: A Comissão Permanente de
Licitação procederá ao exame e classificação das Propostas Comerciais das licitantes
habilitadas, julgando vencedora a Proposta
de menor preço total. (grifos nossos). Ademais, não seria razoável admitir que a obra
fosse executada por todas as empresas participantes do cerlame, em uma situação hipotética em que cada interessado apresentasse o menor preço para apenas um item licitado, de modo que a cada licitante fosse
adjudicado um item diferente da obra. Nesse
sentido, preleciona o Eminente Marçal Justen R lhO; ..ln Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, 3" edição,
1994, p. 53, que:
.
. •a diferença entre as modalidades de
empreitada não envolve diretamente o valor
a ser pago ao particular, mas o critério para
apuração desse valor. (••. )Sendo por preço
unitário, a prestação devida ao particular
será fixada em função de unidades a serem
executadas. Não significa que, em um caso,
a Administração contrata o total e, no outro,
apenas uma parte. De regra, o contrato tem

um objeto global, a ser executado pelo particular(•.. )."
5. Quanto à entrega da documentação
referente ao edital de concorrência n• 001,
em 21-11-95, e o recolhimento a posteriorl
da taxa(fls. 94197}, entendemos tratar-se de
falha formal já sanada, pois o pagamento
efetivou-se, embora tenha ocorrido apenas
em 22-11-95.
6. A emissão da Ord~m Bancária na .
mesma data da emissão da Ordem de SeiViço, ou seja em 27-12-95, anteriormente à
data de emissão da Nota Rscal (5-1-96),
constitui uma impropriedade cometida pela
Prefeitura (fls.155, 158 e 162), caracterizando inobservância da Lei n• 4.320/64, que em
62 estabelece: o pagamento da desseu
pesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular licitação. E o art. 63, caput
do mesmo diploma legal dispõe: a liquidação da despesa consiste na verificação do
direito adquirido pelo credor tendo por base
os títulos e documentos comprobatórios do
respectivo crédito. Ora, de fato à época da
emissão da Ordem de SeiViÇO (fl. 155) ainda
não havia sido realizada a obra, não podendo, porlanto, ter sido efetuada, a liquidação
da despesa.
6.1 - Não obstante, como o pagamento efetivo somente ocorreu em 9-1-96, através da Ordem Bancária n• 5135195, ou seja,
após a emissão da Nota Rscal n• 004, de 51-96, entendemos tratar-se de falha formal
que enseja determinação desta Corte de
Contas à prefeitura, para que tal procedimento não volte a ocorrer, quando da utilização de
federais..

arl

recursos

Procedida a inspeção, conforme proposta às fls. 190/191, e despacho do Sr. Secretário de Controle Externo, exarado às fls.
191, constatamos que as alegações de denunciante acerca da não-realização da obra
objeto do Convênio rf' 461/SH/94, na proporção discriminada na Nota FISCal n• 004196 (fi.
158) e no Boletim de Medição (fls. 159/161),
são improcedentes se não vejamos:
2. Os itens constantes do referido Boletim de Medição são todos relacionados
com a intra-estrutura da obra, quais sejam:
serviços iniciais, demolições, ligações provisórias domiciliares de água, construção de
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abrigo provisório para alojamento e depósito, escavação, movimento de terra. (aterro),
carga e transporte manual e mecamzado de
entulho, confecção de formas, lançamento e
aplicação de concreto, terraplanagem e pavimentação. Ora, sem a execução dessas
fases não seria viável a elaboração das demais etapas da obra, a ponto de atingir o estágio atual.
3. Verificamos que a obra está próxima
da conclusão, afirmação esta corroborada
pelo Relatório do Engenheiro-Perito da Caixa Econõmica Federal - CEF, o qual atesta
a realização de 90% (noventa por cento) da
obra (fl. 268), possibilitando a liberação da
3" parcela do convênio celebrado, para pagamento dos serviços referentes ao Boletim
de medição n• 3 (fls. 260/263),restando agora a aplicação da contrapartida por parte ~
Prefeitura Municipal de Boa Vista, que totaliza R$150.790,89, sendo que a despesa a
ser realizada já foi devidamente empenhada, conforme Nota de Empenho n• 000211
(fl. 243).
4. Ademais, não é possível inferir, a
partir das fotografias juntadas aos autos (fls.
1811186), que tenha ocorrido qualquer desvio ou má fé na aplicação dos recursos fede-.
rais por parte da Prefeitura, uma vez que há
compatibilidade entre documentação apresentada (fls. 194/267) e as observações efetuadas ln loco.

5. Qua.rrto ao pagamento efetuado à
empresa Andrade Gaivão Engenharia LTDA,
sem a apresentação do Certificado de Matrfcula junto ao INSS, contrariando a previsão
contratual (fi. 135), entendemos que essa
impropriedade ocorreu de fato, conforme se
depreende da análise comparativa entre o
documento funtado aos autos à fl. 241 , datado de 2311196, e a cópia da Ordem Bancária
n• 513519!HIL 162), cuja data de pagamento, autenticada no próprio documento, é de
9/1196.
6. A impropriedade concernente à
emissão da Ordem Bancária-os, na mesma
data da emissão da Ordem de Serviço, ou
seja em 27/12/95, e anteriormente à data de
emissão da Nota Fiscal n• 004195, de 5/1196
(fls. 155, 158, e 162), foi justificada pela Prefeitura como sendo uma falha operacional
decorrente de defeito no software aplicativO
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utilízado na Unidade, o qual emite as Ordens Bancárias-OBs com o mesmo ano de
emissão das Notas de Empenho. Como a
data de emissão da data de ·Empenho n•
1973 é de 26-12-95 (fi. 154), todas as Obs
utilizadas para pagamento dessa despesa
contém data de emissão referente ao exercício de 1995, conforme pode ser constatado
a partir de exame na OB emitida para pagamento da 2' medição (fl.250).
7. Corroborando as justificativas da
Prefeitura, observa-se que as datas de efetivo pagamento, autenticadas mecanicamente
nas Obs, são posteriores às datas de medição dos respectivos serviços.

2. A orientação preconizada pela SECEXIRR
mostra-se apropriada à situação examinada, carecendo apenas de alguns ajustamentos entendidos
convenientes por este Relator.
Assim, proponho que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Egrégio Colegiada.
..
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 1O de abril de 1996. - Lincoln Magalhães da Rocha, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que a palavra foi concedida ao Senador Romero Jucá como Líder, tendo em vista que toda e qualquer comunicação inadiável será sempre feita na prorrogação da
Hora do Expediente, pois muitos de V. Ex"s faziam
uso desse dispositivo regime!!fal,_o qu_e a_!r<l!lal~a
a ordem dos
insciitos, de acordo com o §
2" art 158, do Regimento Interno.
' Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, vários Parlamentares, desta tribuna. têm se manifestado a respeito do recente episódio do massacre em Eldorado
de Carajás, assunto que está em pauta e que a
maioria das autoridades do Legislativo tem manifestado a sua opinião e o seu protesto.
Sr. Presidente, fazendo uma análise e uma reflexão, é preciso fazer uma retrospectiva, antes de
mais nada, pautada numa consciência histórica. Esses acontecimentos ainda são o reflexo de uma
grande luta ideológica e do despreparo -. d~ ~~
forma - das instituições. ou seja, o Poder JudJCiáno,
as leis fracas e a falta de compromisso e de entendimento.

oradOres

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, Thomas More há muito sonhava com uma sociedade comunista, onde todos pudessem ter uma ilha, um grande armazém e que,
com a produção, pudessem gozar dos beneffcios do
conjunto da sociedade.
Em 1917, a União Soviética foi o primeiro pafs
a implementar o sonho de que o Estado seria o elemento da felicidade e que, através dele, poder-seiam espalhar a felicidade e os benefícios da justiça.
Sabemos, pelo que é registrado na História,
que milhares de vidas foram ceifadas em nome da
igualdade, da liberdade e da justiça. Aliás, isso sempre foi a base do discurso em prol do equilíbrio.
Hoje, ocorre o massacre do Pará, do Eldorado.
Os veículos de comunicação se manifestam
diante da violência, da brutalidade e do despreparo
da polfcia, que reagiu com violência fulminante contra os trabalhadores sem terra.
Eles lutavam por um pedaço de chão, empunhando enxadas, pedaços de paus e pedras.
Sr. Presidente, não há dúvida de que ali ocorreu um ato vil e covarde, e não há quem concorde
com esse tipo de brutalidade, de execução. Mas é
bom fazer uma reflexão: quem estava por trás dos
dois movimentos? Pelo Estado, os policiais militares
e por trás dos sem-terra as organizações que os
subsidiam, que os organizam em paralisações padronizadas pelo País afora. De um lado, essas instituições; do outro, o Estado.
Sr. Presidente, tive recente notícia de que houve subsídio, financiamento por parte de alguns fazendeiros da região. Além da ação do Estado e da
determinação do Governador - conheço o Governador Almir Gabriel e tenho certeza de que S. Ex" não
tinha interesse em que houvesse um conflito dessa
natureza - houve interferências alheias às necessidades do Estado.
Voltando ao massacre, vil e irresponsável, nós
o estamos vendo tOdo dia, toda hora. Hoje mesmo,
em frente ao Congresso Nacional, estiveram milhares de servidores, que estão sendo massacrados
com salários defasados. Estou tendo uma experiência aqui, quando vejo as taqufgralas - belas, porque
sempre são bonitas-, os nossos seguranças, os servidores desta Casa, fora os servidores da Câmara
dos Deputados e os órgãos pOblicos em geral, numa
situação miserável, sem o respeito do aumento de
salário. Não se computa o massacre da tortura que
o Governo pratica contra esses servidores públicos.
Vejo o reflexo, sim, lá no Pará, do massacre em Eldorado estampado pela televisão, rádio, jornais, mas
vejo outros tipos de massacres. Estamos sendo fi-
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nanciados e acobertados pelo Estado, que precisa
ter responsabilidade.
Darei outro exemplo para demonstrar o massacre não só neste caso dos salários defasados: recentemente eu conversava com um servidor que me
dizia estar aqui há 25 anos e lembrava que na época
de pagamento havia filas nos bancos, realmente muitas filas, porque o dinheiro circulava. Agora, os caixas
estão de braços cruzados esperando, e os funcionários estão nas mãos dos agiotas, com os cartões de
créditos confiscados. É um massacre terrfvell
Existe um outro massacre: este é contra as mulheres, massacre irresponsável e criminoso. O Estado, acobertado por algumas instituições, fecha os
olhos para um caso muito grave e que é a quarta
maior causa de mortandade deste Pafs, onde não
morrem só 22 ou 23 em conflitos armados. Não. É
para isso que o Estado precisa estar atento. Mata
mais do que a AIOS. É o caso da necessidade de o
Estado intervir numa ação educativa do planejamento familiar e garantir o direito de a mulher fazer a interrupção da gravidez com seriedade. Massacrei O
Estado está massacrando. São milhares delas que
morrem!
Agora vejo a ressaca ideológica da briga. Os
contrários. O massacre em Eldorado de Carajás, no
Pará Ali, Sr"s. e Srs. Senadores, é a res"saca ideológica, é a ressaca do Muro de Berlim que caiu, do desaparelhamento do Estado; e hoje a globalização
está ar, aberta. Os "dinossauros" estatizantes dizem:
não, o Estado pode resolver o problema da sociedade. Na maioria das vezes, o Estado é o empecilho, é
o entrave, é o gigante que não anda, é o intolerante,
que realmente não está para defender os interesses
da Sociedade.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, massacre é Isso que está ocorrendo no bolso do pobre,
que se esconde na sua casa sem um salário e sem
condições de dignidade. Esse é o massacre. O massacre de Eldorado, que chocou toda a sociedade
brasileira, é um pequeno conflito de ressaca ideológica. Por um lado, os agentes do Estado, uniformizados, os policiais militares, e, por outro lado, os homens do campo, motivados a levantarem a enxada,
a foice, a pedra e o pau.
Af é que vem a reforma agrária, mas uma reforma agrária dentro dos padrões. E o que se garantirá? Vwemos em urna sociedade capitalista, onde é
garantido o direito à propriedade. É isso que deve
prevalecer.
·E o massacre, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores? Nós não podemos· aproveitara situação,
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como está acontecendo, para colocar a culpa no
Presidente da República. O que o Senhor Fernando
·Henrique Cardoso tem a ver com isso? Sua Excelência poderia ter a iniciativa. Mas o problema está
na reforma, que passa pelo Congresso Nacional Senado e Câmara-, passa pelo Judiciário e também
pelo Poder Executivo. Isso é uma responsabilidade
de toda a sociedade. Tudo bem! A oposição mais
agressiva, mais cega, não pode perder a oportunidade de atribuir 100"/o da culpa ao gestor maior de um
determinado poder.
O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex" um
aparte?
o SR. GILVAM BORGES _ Com 0 maior prazer concedo 0 aparte a v. Ex", nobre Senador osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Presidência interrompe a sessão para prorrogar a Hora
do Expediente por mais 15 minutos, de forma que V.
Ex" possa concluir, além· de mais-dois Senadores
que farão uso da palavra, para comunicação de liderança e comunicação inadiável.
o Sr. Os mar~ Dias - Senador Gilvam Borges,
essa é uma questão muito complicada e que se
complica mais a cada dia, porque o discurso que é
feito para fazer a reforma agrária é muito maior do
que o orçamento que se coloca para fazer a reforma
agrária, é muito maior do que as possibilidades que
o próprio Governo tem; sobretudo, quando se cria
uma expectativa no Pafs de que a reforma agrária· é
uma prioridade, estimulam-se também as invasões e
os conflitos. Mas quero ser rápido, para não atrapalhar o seu pronunciamento, e fazer um cálculo para
mostrar que há incoerência, por parte do Governo,
na questão da reforma agrária Tendo convMdo com
esse problema, sei que a legislação não permite
mais agilidade; sei que o Judiciário, muitas vezes,
até se aproveita de uma legislação lenta, morosa,
para tomar ainda mais lento e moroso o processo de
reforma agrária; mas não é possível aceitar que o
Governo coloque corno meta assentar 60 mil famflias, a um custo; para cada famnla, de R$40 mil, e
coloque no Orçamento R$1,2 bilhão para fazer a reforma agrária. Ou o Governo dobra o dinheiro no Orçamento ou diminui para a metade a sua meta, porque, se cada famHia, para ser assentada, custa
R$40 mil, com R$1 ,2 bilhão apenas 30 mil serão assentadas. E por que o Governo mantém o discurso
de que assentará 60 mil famHias? Alguma coisa está
errada, Senador Gilvam Borges; assim, continuaremos vendo os homens que querem a terra levantando a enxada e o pau, como V. Ex" afirmou.
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O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte
de V. Ex".
O Sr. Sebastião Rocha- Senador Gilvam Borges, permite-me V.Ex" um aparte?
O SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, de
quantos minutos disponho?
0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) _ v. Ex"
dispõe de 4 minutos. Pediria a V. Ex" que cumprisse
o Regimento, pois temos outros oradores inscritos e
a Hora do Expediente já foi prorrogada.
O SR. GILVAM BORGES - Considerando o
tempo, com o maior prazer, concedo um minuto de
aparte a V. Ex", nobre Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha - Obrigado, Senador
Gilvam Borges. Gostaria apenas de dizer que ou o
Presidente da República conscientiza-se da gravidade da questão no campo - e também os partamentares, principalmente os que defendem os proprietários rurais- ou as mortes vão continuar. Nesse acoritecimento recente e também no de Corumbiara, apenas agricuHores morreram; mais tarde, morrerão pcliciais, fazendeiros, porque a tendência dos conflitõs
é acirrarem-se. Já que o Parlamento não vÕtará o
rito sumário, já que o Parlamento não se predispõê a
votar a apreciação, pela Justiça comum, dos crimes
militares, ou o Presidente, definitivamente, deeide
essa questão por meio de uma medida provisória,
ou tudo vai continuar do jeito que está. Era essa a
observação que gostaria de fazer, parabenizando V.
Ex" pelo seu discurso.
O SR. GILVAM BORGES - Muito obrigado,
Senador Sebastião Rocha.
· Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não
acredito em reforma agrária. Acredito, sim, num programa especial de assentamento. A partir do momento em que o direito à propriedade é garantido
pela Constituição, um empresário ou um empreendador pode comprar uma determinada quantia de
terras. Isso também vale para o comércio e a indúsIria. Essa é a lei básica da iniciativa privada, o prémio pelo investimento.
Acredito que a reforma agrária já esiá um tanto
obsoleta, não se aplica mais; é uma velha bandeira
que vem sendo levantada desde 50, 58, como solução para o Pafs. Com 90% dos recursos alocados
para a falada e decantada reforma agrária, o País
deveria investir maciçamenta na educação. A saída
é investir no homem, e o prêmio do homem é justamente o seu crescimento, pelo trabalho e pelo ccnhecimento. Engels e Kar1 Marx sonhavam, um dia,
construir uma sociedade igualitária. Sabem onde foi
a falha? A falha foi na inteligência, no discernimento.
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O homem, por natureza, é um ser criativo e indMdual; a partir daf, ele contesta, inclusive, a própria
ação do Estado como interferência nas suas ações.
Justiça e equilíbrio, assentamentos, sim; reforma agrária, não entendo. Vamos voltar para 50.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges , o Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 1• Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • Antes
de conceder a palavra, por cinco minutos, à Senadora Júnia Marise, esta Presidência tem a satisfação e
a alegria de fazer registrar, para que conste dos
Anais da Casa, o transcurso, hoje, do aniversário do
eminente Senador· José Samey, Presidente do Poder Legislativo brasileiro. (Palmas)
S. Ex" encontra-se em plenário e a Presidência, em nome de todos os Senadores, deseja congratular-se com S. Ex", que tem uma vida pública inteiramente dedicada aos interesses do nosso País,
como bem comprova o exercício das várias funções
públicas que o Senador José Samey já exerceu.
Portanto, a Presidência tem alegria, tem prazer, sente-se honrada em registrar o transcurso,
hoje, do aniversário do Presidente do Congresso
Nacional brasileiro, Senador José Samey.
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia
Marise, por cinco minutos, improrrogáveis.
O SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) - Sr•. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
também venho falar do massacre dos sem-terra
ocorrido no Estado do Pará.
Trago alguns depoimentos que reputo de fundamental importância neste momento, pois retratam
a quebra de uma montagem que está sendo divulgada para a opinião pública do nosso Pafs pelas autoridades daquele E.Stado.
"Professoras desmentem versão da
Polícia Militar e dizem que havia crianças na
rodovia"
"Testemunhas contam que PMs deram
vivas após dispararem contra sem-terra•
"Duas professoras públicas de Belém
que assistiram da janela de um ônibus ao
massacre dos sem-terra, em Eldorado dos
Carajás, afirmam que crianças foram mortas
no ataque da Polícia Militar. As professoras
chegaram a traçar um quadro ainda mais
dantesco da ação da polícia militar. •quando
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os tiros pararam e a Polícia Milttar desobstruiu a rodovia, os policiais começaram a dar
vivas e aplaudir" - disse Ana Maria, uma das
professoras. Segundo as mesmas, que estavam em janelas opostas do ônibus, puderam
contar seis crianças, com idades presumíveis de 6 a 1O anos, esticadas à beira da estrada, cheias de sangue e provavelmente
mortas."
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse é o
retrato de um pais que, horrorizado, perplexo e indignado, assistiu às cenas transmitidas pelas emissoras de televisão desse massacre, executado à
sangue-frio, aos trabalhadores sem terra.
Certamente poderfamos aqui fazer uma comparação: os bandidos são libertados da prisão com
armas e até carros para que possam fugir, mas os
trabalhadores sem-terra estão sendo hoje ~bidos
com cassetetes, como já acontece_u em Belo Horizonte, quando a Polícia Militar retirou dos serit-terra
de Governador Valadares as armas que possuíam,
que nada mais eram que as suas ferramentas de
trabalho.
Agora, no Pará, essa sttuação se agravou
mais, porque, realmente, estamos constatando que
está havendo, sobretudo por parte das· autoridades,
a intenção de manipular todas as informações e até
mesmo o processo em andamento, impedindo que
essas irregularidades cometidas não possam ser
apuradas devidamente e punidos os culpados.
As evidências contracfiZem a Polícia Militar,
que alega legftima defesa. Doze vítimas leram mortas com tiros na cabeça depois de dominadas. Os
19 trabalhadores sem-terra assassinados foram vítimas de uma cilada da Polícia Militar. A operação foi
cuidadosamente preparada pelo serviço reservado
da Polícia Militar, com a colaboração dos fazendeiros e empresários locais.
Tenho em minhas mãos as declarações publicadas na imprensa, inclusive com informações detalhadas por parte das professoras, e a conclusão do
Coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da
Universidade de São Paulo, Paulo Sérgio Pinheiro,
que esteve no local acompanhando a Comissão de
Direitos Humanos, e lá constatou a violênci'a que foi
praticada.
Nos últimos vinte anos, argumenta ainda, dos
200 casos de homicídios ocorridos no Pará, só 2 foram responsabilizados. O mesmo coordenador denunciou, ontem, o desaparecimento criminoso dos
boletins de entrega das armas aos 155 policiais militares.
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Ontem o Batalhão de Parauapebas, considerado o mai; duro da operação, confirmou o sumiço
de uma prova fundamental, que são as cautelas que
identificam os policiais que estavam com porte de
armas. Essa hipótese, segundo ainda o Promotor
Tavares Bibas, é muito improvável, porLuiz
que configura desrespeito ao regimento militar, passível de punições disciplinares.
Esse fato realmente retrata um Pais de vergonha dos massacres e das execuções sumárias. Nós
te~s um Governo, hoje, que só dá privilégios às
elites e aos banqueiros, enquanto a população sofre
com uma politica sem respeito à vida humana.
o que nós queremos dizer neste momento, Sr.
Presidente, é que a sociedade brasileira não aceita
mais esse tipo de tratamento. O Governo promete a
instalação de um novo Ministério voltado para a reforma agrária, mas, na verdade, estamos verificando, nesses meses, que a questão da reforma agrária
é apenas de um Governo que faz-de-conta. Se o
Presidente Fernando Henrique Cerdoso tivesse,
desde o inicio de seu governo, vontade polftica para
fazer a reforma agrária neste Pais, teria salvo 19 vidas que foram assassinadas no Pará.
A situação realmente é grave, Sr. Presidente. E
é tão grave que certamente, mais uma vez, este Governo vai manipular as informações e se recusar a
admitir a própria responsabilidade. Mas a sociedade
brasileira, que acompanha esse fato C?m perplexidade, com indignação, porque não perdeu a capacidade de se indignar, certamente estará a cobrar uma
ação decisiva: a vontade polftica do Governo para
fazer a reforma agrária.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Presidência pede a V. Ex" que· conclua o seu discurso.
A SRA. JÚNIA MARISE- Sr. P~sidente, agradeço a V. Ex" e quero reafirmar, em nome do nosso
Partido e, sobretudo, em nome da sociedade brasileira, o nosso questionamento às ações deste Governo
que agora se vê às voltas com esse problema e com o
grande Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra e que ainda não aceitou a responsabilidade de
fazer a reforma agrária neste Pafs. Nós esperamos
que ele a faça a fim de dar um pedaço de chão a esses trabalhadores que querem trabalhar.

César

Durante o discurso do Sr. Júnia Marise, o Sr. Odacir Soares, 1• Secretário, deixa
a cadeita da presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Samey, Presldents.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares,
para uma comunicação inadiável.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para que não se
diga que esta casa apenas se reduziu aos discursos
e não apresentou nenhuma proposição que conferisse maior rapidez, maior celeridade a esse processo
de reforma agrária no Brasil, mormente neste instante grave que recrudesceu com os acontecimentos do
Estado do Pará, quando 19 pobres trabalhadores foram trucidados pela Polfcia Militar; estamos a submeter à apreciação da Casa um requerimento' nos
seguintes termos:
"Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 214 e 215 do
Regimento Interno do Senado Federal, requer, após ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Excelentlssimo Senhor Presidente
da República, Fernando Henrique Cerdoso,
expediente no sentido de que - em fáce dos
· conflitos sangrentos ocorridos no campo que
redundaram em mortes de ·trabalhadores do
MST (Movimento dos Trabalhadores ·Sem
Terra), provocados principalmente pela demora nas desapropriações destinadas a promover o acesso à terra, através da reforma
agrária-, Utilizando-se da faculdade que lhe
confere o art. 62, parágrafo único, da Constituição Federal, venha baixar, com base na
urgência e relevância que o assunto exige,
medida provisória com o seguinte objetivo:
1 - Adoção do rito sumário na tramitação judicial dos processos de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, do imóvel rural que não esteja
cumprindo a sua função social, fixando em
48 horas o prazo para a imissão na posse;
2 - Umitação do uso de liminares em
conflitos coletivos da posse da terra, baseadas na apresentação de simples títulos de
dominio dos proprietários rurais;
3 - Tomando obrigatória a participação
do Ministério Público na resolução dos conflitos coletivos pela posse da terra;
4 - Julgamento pela justiça comum de
ofiCiais e praças militares que tenham cometido crimes dolosos contra a vida no exercicio de suas funções. •
Sr. Presidente, todos sabemos da ojeriza que o
Senado Federal, o Poder Legislativo coino um todo,
tem às medidas provisórias. Mas, em se tratando de
um caso como esse, da mais alta relevância e do interesse social, é urgente que o Presidente da Repú-
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blica, de imediato, venha a baixar, nos termos da
Constituição, de acordo com o que estabelece o art.
62, uma medida provisória para proteger de forma
definttiva a execução da reforma agrária no Brasil.
Alguém poderá contestar no sentido de que a adoção do mo sumário na tramitação judicial dos processos de desapropriação por interesse social só
poderia ser através de lei complementar.
Acontece que o Presidente da República, para
salvar o sistema bancário nacional, para proteger o
sistema financeiro do Brasil, baixou a Medida Provisória n• 1.179, de 3 de novembro de 1995, que dispõe sobre medidas de fortalecimento do sistema financeiro e dá outras providências.
É sabido, Sr. Presidente, que a regulamentação do sistema financeiro é uma exigência da Constttuição, ou seja, do art. 192 e que só pode ser feita
através de lei complementar. A lei complementar
que se destina a salvar os bancos está sendo objeto
de apreciação do Senado Federal, inclusive com
uma comissão anteriormente instttu!da, sob a Presidência do Senador Ney Suassuna
Por essa razão, Sr. Presidente, dada a urgência da reforma agrária, que se atrasa nos gabinetes
e no Poder Judiciário, propomos ao Chefe do Executivo - embora conhecedor das restrições que temos
quanto às medidas provisórias - que, utilizando-se
da mesma prerrogativa que usou para salvar os bancos, baixe uma medida provisória para salvar os trabalhadores e o campo no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bancada do PMDB no Senado, em reunião ontem à noite, decidiu endereçar uma mensagem, apoiada por
unanimidade, ao Senhor Presidente da República,
que passo a ler.
"CARTA ABERTA AO
PRESIDENTE DA REPÚBUCA
A atenção do povo brasileiro e da opinião pública mundial se volta para a questão
da reforma agrária em razão dos graves e
recentes conflitos fundiários no Pais. Se é
verdade que a atual tensão no campo é herança histórica, herdada pelo atual Governo,
não é menos verdade que o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem em suas mãos
oportunidade única para deflagrar o processo de reforma agrária de maneira permanente, profunda e exemplar. Nosso Partido,
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o PMDB, defende a reforma agrária, objetivando a democratização da propriedade da
terra, através de assentamentos em forma
associativa, cooperativa ou propriedade familiar, garantindo o apoio oficial em todas as
etapas do prooesso de implantação e nas diversas etapas da produção à comercialização. Complementarmente, recomenda o associativismo rural como defesa e fortalecimento dos mais fracos e o equilíbrio nas relações de troca entre o valor de produção e
dos insumos. Por outro lado, a reforma agrária e o conseqüente estímulo à atividade
agrfcola têm efeitos extraordinariamente posttivos na dinâmica económica e estabilidade de preços, e seu sucesso pode e deve
estimular a economia e a geração de empregos.
Isto posto, a Bancada do PMDE! no Senado da República se compromete a apoiar
todas as medidas do President!! no sentido
de viabilizar a reforma agrária .e promover,
· com justiça, a verdadeira função social <!a
terra
.
Embora não sendo favorável ao uso indiscriminado de "medidas provisórias', a
Bancada do P.MDB no Senado, no momento, as aConselha por necessárias, urgentes e
relevantes. Seu uso, neste instante, impedirá medidas protelatórias.
·
Enfim, a Bancada do PMDB no Senado compromete, antecipadamente, seu total
e irrestmo apoio ao Presidente da República
para tomar, com firmeza e coragem, as medidas necessárias e fazer a reforma agrária
·
no Brasil.'
Era essa a comunicação, Sr. Presidente, que
desejarfamos fazer ao Senado e à SOCiedade brasileira: que o Presidente da República conta, de forma
irrestma, com o apoio do PMDB para promover a reforma agrária no Brasil.
Mutto obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT·SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-·
taria de lembrar que, na tarde de ontem, eu, os Senadores Pedro Simon, Antonio Carlos Valadares,
Sebastião Rocha e outros mais que estavam preocupados com a questão relativa ao episódio do Pará
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ponderamos que seria importante se pudesse V. Ex"
fazer um comunicado ao Senado acerca do encontro
ocorrido entre o Senhor. Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Presidente da Câmara dos Deputados, Luís Eduardo Magalhães, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, e V.
Ex", a fim de que todos nós pudéssemos estar cons.cientes das providências que os responsáveis maiores pelos três Poderes reunidos resolveram adotar
com respeito a como melhor encaminhar uma solução de justiça no campo, quais as providências necessárias sobre a responsabilização do ocorrido e
quais as medidas importantes e necessárias para a
realização da reforma agrária no Brasil
Assim, Sr. Presidente, agradeceríamos se antes do início da Ordem do Dia V. Ex" pudesse nos
informar, em breve relato, o ocorrido.
Gostaria ainda de transmitir que se reuniu hoje
a Comissão designada por V. Ex" para ir ao Pará,
composta por mim, pelos Senadores Ademir Andrade, Coutinho Jorge, Totó Cavalcante, Sebastião Rocha e o Senador José Eduardo Outra que também já
havia viajado ao Pará. Os diversos Senadores que
lá estiveram fizeram relatos acerca de suas impressões sobre o fato ocorrido. Queremos reunir mais
elementos, inciusive os laudos que estão sendo elaborados, com o intuito de fazermos um relato completo sobre o fato, completando assim o que foi solicitado por nós próprios, Senadores. Na tarde de
hoje, na oportunidade de minha inscrição, falarei a
respeito do que o Governador Almir Gabriel disse à
Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Agradeço
ao Senador Eduardo Suplicy a iniciativa de solici1ar
ao Presidente da Casa um relato da sua presença
na audiência que o Senhor Presidente da República
deu, com a participação do Presidente da Supremo
Tribunal Federal e do Presidente da Câmara dos
Depúiados. Mesmo porque, era meu desejo utilizar
parte do expediente, rapidamente, para dar ao Senado uma informàção sobre a audiência, uma vez
que fui comunicado de que ontem, neste plenário, os
Senadores Pedro Simon e Antonio Carlos Vafadares
solicitaram da Presidência esse esclarecimento.
Por convocação do Presidente da República,
participei de uma reunião em companhia do Presidente da Câmara dos Deputados e do Presidente do
Supremo Tribunal Federal, para uma análise dos últimos acontecimentos no que se referia, particularmente, ao choque verificado no Sul do Pará, que
tanto comoveu a Nação, e merecia dos Poderes públicos - como merece -total atenção.
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Antes, já que o convite do Presidente era de
natureza institucional, porque era o Presidente do
Senado que Sua Excelência convocava, achei por
bem reunir as Uderanças desta Casa para receber
de todos as sugestões que pudesse levar ao Senhor
Presidente da República, não as do Presidente da
Casa, mas uma indicação de todo o Senado Fedéral. Neste sentido, reuni os Líderes e deles recolhi
algumas sugestões que levei ao Presidente da República. Basicamente, essas sugestões eram, em
primeiro lugar, da parte do Executivo, agilizar as desapropriações e assentamentos, de modo a evitar
que a tramitação burocrática fosse um empecilho a
que andasse esse processo com a maior celeridade
de que todos necessitavam. Nesta linha de raciocínio, achamos todos que poderia o Poder Executivo
restaurar o Ministério da Reforma Agrária, não mais
como um Ministério com ampla estrutura, mas, simplesmente, um Ministério Extraordinário que_ pudesse, de -maneira ágil, diretamente ligado ao Presidente da Repúbr~ca, executar as ações que a Nação eslava exigindo.
.
Por outro lado, de parte do Poder Judiciário,
que também estaria presente, seria uma sugestão
do Senado no sentido de que fossem criadas varas
especializadas em questões fundiárias, para que lados os conflitos, submetidos ao Judiciário, tivessem
uma tramitação célere.
Da parte do Congresso Nacional, particularmente do Senado Federal, levei ao Presidente da
República a afirmação de que esta Casa estava disposta, através da manifestação de suas lideranças,
a aprovar toda a legislação que o Presidente julgasse necessária para a execução das medidas imediatas, no que se refere à solução do problema agrário
no Pafs, e que nós, Senadores, estávamos dispas. tos a adotar o ritmo de urgência na tramitação das
matérias aqui submetidas.
Por outro lado, também por solicitação dos Lideres, levei ao Presidente da República os projetes
de lei em tramitação na Casa sobre 0 assunto, bem
como emenda constitucional de autoria do Senador
Darcy Ribeiro.
Basicamente, também por sugestão dos Lideres, lembramos a prioridade para o que se referia às
liminares em questões possessórias para o rito sumário.
Finalmente, disse ao Presidente da República,
expressando o pensamento da Casa, que o Senado
considerava o problema da reforma agrária dentro
de um contexto geral que necessitava não somente
de medidas tópicas, màs também de um plano que
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fosse pnoritário para o Governo, uma vez que o problema tem conotações de natureza social de grande
gravidade. Nesse sentido, transm~i ao Presidente da
República o pensamento do Senado Federal, que
me foi expresso pelos Lfderes desta Casa.
O Senhor Presidente da República recolheu
essas sugestões e respondeu-me, assim como ao
Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, que iria examiná-las e, em seguida, determinaria ao Sr. Ministro da
Justiça que coordenasse as ações de ordem legislativa que seriam submetidas ao Congresso Nacional.
Foram essas· as decisões, vamos dizer assim,
e este o relato do que ocorreu na audiência do Presidente do Senado com o Senhor Presidente da República.
Penso que dessa maneira desincumbi-me da
missão que ·me foi dada pelo Senado Federal e que,
honrosamente, foi-me convocada pelo Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre·a
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1° Secre1ário, Senador Odacir Soares.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 79, DE 1996 ·
Altera a Lei n• 7 .492, de 16 de junho
de 1986, que define os crimes contra o
sistema financeiro e dá outras providências; a Lei n" 4.595, de 31 de dezembro de
1964, que dispõe sobre a política e as
Instituições monetárias, bancárias e creditíclas, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências; e o DecretoLei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 Código de Processo Penal.

O Congresso Nacional decre!a:
Art 1• Os arts. 26 e 31 da Lei n• 7.492, de 16
de junho de 1986, passam vigorar com a seguinte
redação:

26.'

Art
Nos crimes contra o sistema financeiro o inquérito criminal será dirigido
por juiz federal competente, com a participação do Ministério Público Federal e auxflio
da Polfcia Federal, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, no que for compatfvel, as disposições do Título 11 do Uvro I do Código de
Processo Penal.
§ 1° Antes de oferecida a denOncia,
competirá ao juiz diretor do inquérito, de ofício, ou a requerimento do Ministério POblico,
ordenar a investigação, exames ou quais-
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quer outras diligências destinadas à apuração de fatos ou circunstâncias que possam
servir de fundamento à ação penal.
§ 2" Concluído o inquérito judicial, o
Ministério POblico Federal promoverá a competente ação penal, ficando preventos dela
o juiz federal e representante do Ministério
POblico que aluaram no respectivo inquérito.
§ 3" O Ministério Público Federal oferecerá, com base nos autos do inquérito judicial, a denúncia em 2 (dois) dias, no caso do
réu preso, e, em 8 (oito) dias, no caso de
réu sotto, contados do recebimento dos autos do respectivo inquérito.
§ 4° O juiz deve fundamentar o despacho de recebimento ou de rejeição da peça
acusatória.
§ 5" Recebida a denúncia, prosseguir56-á no processo, de acordo com o disposto
. no Capttulo V do Tftulo 11 do Uvro 11 do Código de Processo Penal.
§ · 6" Sem prejuízo do disposto no art.
· ' '268 dó CPP, aprovado ·pelo Decreto-Lei
3.689, de 3-10-41, será admitida a assistência da: Comissão de Valores Mobiliários
(CVM)· ·quando o crime tiver sido praticado
no âmbito de atividade sujeita à disciplina e
· à fiscaliZação dessa Autarquia, e do Banco
Central do Brasil quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização.
Art. 31. Nos crimes contra o sistema financeiro, o réu não poderá prestar fiança,
nem apelar antes de ser recolhido a prisão,
ainda que primário e de bons antecedentes,
se estiver configurada sttuação que autorize
a prisão preventiva.
Art 2" Acrescente-se ao art 25 da Lei n"
7.492, de 16 de junho de 1986, os seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único
como primeiro:
Art 25. ·········-·············-·-·····-··-········
§ 1" ···························-··············-·····§ 2" É irrelevante para os efeitos processuais penais a personalidade jurfdica da
instituição financeira quando, por má administração ou fraude, houver falência, estado
de insolvência, encerramento ou inatividade
da instituição financeira.
§ 2" Os bens pessoais do acusado ficarão jucfiCialmente indisponíveis até o trânsito
em julgado da respec:tiva Sentença penal ou cível.
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Art. ao Os parágrafos 2", 3° e 5o do art. 44 da
Lei n• 4.595, de a1 de dezembro de 1964, passam a
vigorar com a seguinte redação.
Art. 44. ·--··'··•·····'···-··'·······~---·······'·----

§ 2° As multas serão aplicadas, no mínimo, de 50 (cinqüenta) e, no máximo, de
400 (quatrocentas) vezes o maior salário mfnimo vigente no país, corrigida monetariamente pro rata dia pelo Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, sempre que as instituições financeiras, por negligência ou dolo:
a) . ··············-·····-----------··········-·····;
b) ----------------------------····----------·········
§ ao As multas cominadas neste artigo
serão pagas mediante recolhimento ao Banco
Central do Brasil, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da respectiva notifrcação, ressalvado o disposto no § so
deste ar.igo, e, em caso de não observãncia
do prazo indicado neste inciso, será cobrada
multa adicional de 40% (quarenta por cento)
sobre o valor originalmente estabelecido, mais
juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês,
ap6cados sobre o saldo devedor corrigido monetariamente pro rata dia pela variação do fndice Geral de Preço de Mercado (IGPM) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

§ s• As penas referidas nos incisos 11,
III e IV deste artigo serão aplicadas pelo
Banco Central do Brasil, admitido recurso interposto dentro de 15 (quinze) dias contados
do recebimento da notificação, com efeito
suspensivo, em última instância, ao Conselho
Monetário Nacional, que deverá, no prazo de
15 (quinze) dias, contados do recebimento do
recurso, proferir a sua decisão, ficando proibida a delegação de competência deste Conselho, relativamente a seus poderes de julgamento dos recuiSOS interpostos das decisões
de quai&iuer penalidades administrativas aplicadas pelo referido Banco Central.
Art 4" O art a13 do Decreto-Lei n• 3.689, de 3
de outubro de 1941 - Código de Processo Penal,
passa a vigorar com a seguinte redação.
Art 313 ................................................. .
11 - punidos com detenção:
a) quando se apurar que o indiciado é
vadio ou, havendo dúvida sobre a sua identi-
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dade, não fornecer ou não indicar elementos
para esclarecê-la;
b) quando o agente for incjiciado por
crime contra o sistema financeiro-i

s•

Art
Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
Art 6" Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art 29 da Lei n• 7.492, de 16 de
junho de 1986.
Justificação

Os princípios inseridos explicita ou irilplicilamente em nossa Constituição visam a orientar o legislador
_ordinário para a adoção de um sistema de controle voltado para a garantia dos direitos humanos e construção de uma sociedade livre, justa e solidária
A criminalidade modema tem uma dinámica estrutural e ·uma capacidade de produzir efeitos inoomensuráveis, que o Direito Penal clássico não consegue atini;V,
haja vista a cificuldade de definição de bens jurfcicos prote9<Jos, individualização da culpabiidade e da- pena,
apuração da responsabilidade inc:ividual ou mesrro aclmissão da presunção de -inocênclit e do postulado ln c»blo pro reo (em Principies Ga!antias e a Defl1qijência do
Colarinho Branco, Cezar Roberto Bitencourt, em Revlsla
BraslleiladeCIIJnclasCrlmlnals, a3, n.ll,juVset, 1995).
Para a prevenção e repressão dos crimes financeiros de prejuízos incalculáveis para o Estado e para
a sociedade, é preciso que o Direito Penal disponha de
meios eficiente e rápidos que possam reagir ao simples perigo, sob pena de repressão vir tarde demais.
Corrobora esta nossa idéia o texto publicado
no jornal Folha de S. Paulo, do dia 12 de março de
1996, do colunista Clóvis Rossi, que reproduzimos
aqui à guisa de ilustração:
PORQUE O CRIME COMPENSA
O que deveria surpreender na onda de
escândalos bancários não é a sua ocoi'Têncla,
mas o lato de que sejam poucos os casos,
pelo menos até onde se sabe até agora
Um estudo preparado por um fiscal do
próprio Banco Central, Domingos Rodrigues
Pandeló, Júnior mostra, entre outras coisas,
que o Brasil leva, em média, 16 vezes mais
tempo para punir alguma instituição financeira, na comparação COI'J1 os Estado$ Unidos.
A aplicação de qualquer penalidade,
no Brasil, ocorre, em média, quatro anos
após a proposta de instauração do proces-
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so, ao passo que, nos EUA, o prazo médio
cai para magros 90 dias.
Mais: o valor inicial das multas, nos
EUA, é de US$ 5.000 por dia, podendo alcançar US$ 25 mil por dia No Brasil, a multa média não passa de R$ 2.000 e é aplicada uma única vez, não por dia, ao contrário
do que ocorre nos Estados Unidos.
Mesmo com regras e mecanismos
mais rígidos, os EUA não escaparam, no fi·
nal dos anos 80, da famosa crise das Savings and Loans (entidades de poupança e
empréstimo), crise que consumiu algo em
tomo de 5,1% do PIB norte-americano (a
soma das riquezas produzidas por um país).
No Brasil, eqüivaleria a torrar uns
US$30 bilhões.
Ora, se é assim nos Estados Unidos, a
sabedoria convencional manda supor que,
no Brasil, só pode ser bem pior. Quando se
sabe que uma punição, seja qual for, tarda,
em média, quatro anos, arrisca-se mais do
que se ela fosse instantânea
E, se ainda por cima, a pena pecuniá·
ria é pouco salgada para o tamanho do di·
nheiro que circula no sistema, a tentação do
crime só pode crescer exponencialmente.
. Não é tudo: nos EUA, O FED (seu banco
central) e à última instancia. Mas, no Brasi~ recursos contra propostas de punição feitas pelo
BC são decid"Klos fora do banco, no Conselho
de Recursos do Sistema Fl!lanCeÍro Nacional,
no qual tem assento os banqueiros. É como pllr
a raPosa. tomando conta do galinheiro.
Dada a necessidade de mudar esta situação
tão bem retratada pelo colunista da Folha de S •.
Paulo, consideramos que o projeto que ora apresentamos atenuará signifiCadamente as perdas a que
estão sujettos o Estado e a sociedade.
Na chamada criminalidade do colarinho branco,
é consabido que a decisão criminosa não é individu~
mas coletiva, embora, munas vezes seja uma adesão
de minoria vencida, refletindo uma complexidade atua1
não alcançada pelos dogmas do Direi!D Penal.
Entretanto, o ordenamento jurídico no seu conjunto não pode ficar impassível diante dos abusos
que se cometem, mesmo através da pessoa jurfdica
Ou se renova o equipamento, ou se desiste da esperança de incorporar o Direito Penal na orquestra das
soluções dos problemas sociais, como bem criticou
Winfried Hassener, ao referir à criminalidade moderna, em sua obra Três Temas de Direito Penal.
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O inciso LXIII do art. 5° da Constituição dispõe
sobre o direoo de o preso calado, quando de sua prisão, reforçando que o depoimento no inquérito policial é frágil e desnecessário, redundando, apenas,
em morosidade do processo penal.
Assim, propomos um rito especial para a instrução processual sumária dos crimes contra o sistema financeiro, procurando agilizar os serviços cuja
atual morosidade tem, por um lado, dificultado a boa
prestação jurisdicional do Estado, e por outro, beneficiado o delinqüente com possível prescrição punitiva
Apresentamos, também, a desconsideração da
personalidade jurídica, e a indisponibilidade dos
bens do agente até que lide transite em julgado,
para que se possa realmente conseguir o ressarcimento dos danos, ou a garantia da perda do produto
do crime para União, em conformidade com as disposições do art. 91 do Código Penal.
Apenamcs com maior rigor. a multa administrativa, além de propor a sua correção diária, tendo em
vista a grande soma de dinheiro que circula no sistema financeiro, em que mesmo com a má administração tem proporcionado aHos lucros às instttuições financeiras e prejuízos incalculáveis à sociedade, merecendo, portanto, um tratamento retributivo nesse
macrosistema capitalista em que vivemos.,
A propósito, como salienta o articulista Clóvis
Rossi, da Folha de S. Paulo, no Brasil, a média da
pena pecuniária aplicada pelo Banco· Central do Bra·
sil não passa de dois mil' reais e é aplicada de única·
vez. Nos Estados Unidos, as regras para punição
das instituições financeiras são rígidas, impondo-se
um valor inicial de multa de cinco mil dólares por dia,
que pode chegar a vinte e cinco mil dólares por dia.
Demais disso, determinamos que o Conselho Mo-

netário Nacional seja a última instância recursal das decisões relativas à aplicação de quaisquer penalidades
administrativas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, a
fim de que se garantam a imparcialidade e independência nos respecli\IOS julgamentos, proibindo-se a
delegação dessa competência para se evitar a suspeição dos represertantes das entidades de ciasse dos
mercados financeiros e de capttais, hoje presentes no

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Enfim, ampfléll1lOS o instituto da prisão preventiva

para os casos de crimes contra o sistema financeiro punidos cem detenção, que encontra barreira jurfãca na
atua1 redação do art 312 do Código de Processo Penal.
Assim, ccnclamarnos os ilustres pares para a
aprovação do presente projeto, que busca um combate mais eficaz em relação à criminalidade do colarinho branco, respeitando e garantindo os direitos

---"'"'
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coletivos fundamentais, imprescmdíveis para a credibilidade do Sistema Financeiro Nacional.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Senador Odacir Soares.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERA 71VA DO BRASIL
Art. s• Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes rio País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à Igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXIII - o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe
assegurada a assistência da famma e de advog!!Jlo; •
LEI N° 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986

Define os crimes

conira o

sisb!rnÍl ft-

nanceiro nacional, e dá outras providências.
Art. 25 - São penalmente responsáveis, nos
termos desta Lei, o controlador e os administradores
de instituição financeira, assim considerados os di!ll-.
tores, gerentes (vetado)
··
.
Parágrafo único. Equiparam-se'àos ad'ri!iriistradores de instituição financeira (vetado) o interventor,
o liquidante ou o síndico.
Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos
nesta Lei, será promovida pelo Ministério PúbriCQ
Federal, perante a Justiça Federal.
··
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Art. 44. As inflações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades, sem prejuf.
zo de outras estabelecidas na legislação Vigente.

§ 2" As multas serão aplicadas até 200 (duzentas) vezes o maior salário mínimo vigente no Pafs,
sempre que as instituições financeiras por negligência ou dolo:
§ 3° As multas cominadas neste artigo serão
pagas mediante recolhimento ao Banco Central da
. República do Brasil dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, cantatas do recebimento da respectiva notificação, ressalvado o disposto no § 5° deste artigo, e se. rão cobradas judicialmente, com o acréscimo da
mora. de 1% (um porcento) ao mês, contada da data
da aplicação da multa, quando não forem liquidadas
. ni'quele prazo. . .
§ 5° As penas referidas nos incisos 11, III e IV
deste artigo serão aplicadas pelo Banco Central da
República do Brasil admitido recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15 dias, contados do. recebimento
da notifiCação.
DECRETQ.LEI N° 3.689, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1941
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 29. O órgão do Ministério Público Federal,
sempre que julgar necessário, poderá requisitar, a
qualquer autoridade, informação, documento ou diligência relativa à prova dos crimes previstos nesta Lei.

... ......
··~·

··~·········~-

.............- ......................;...._.. ........;....._...
;....;.~

Art. 31. Nos crimes previstos nesta Lei e punidos
com pena de reclusão, o réu não poderá prestar fiança. nem apelar antes de ser recolhido à prisão, ainda
que primário e de bons antecedentes, se estiver configurada situação que autoriza a prisão preventiva.
LEI N• 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a Politica e as Instituições Monetárias, Bancárias e CredltCcias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências.

Art. 313. Em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação
da prisão preventiva n()S crimes dolosos:
·
I - punidos com reclusão;
11 - punidos com detenção, quando se apurar
que o indiciado é vadio ou, havendo dúvida sobre a
sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos para esclarecê-las;
III - se o réu tiller sido condenado por outro crime
doloso, em se~llelaça transitada em julgado, ressalvado
o disposto no parágràfo único do art. 46 do Código
Penal.

(A

Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania -decisão terminatiV{lJ__

-----·--------=~-~~~=-----.......-
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 80, DE 1996
Regulamenta o parágrafo .JO do
artif{o 225 da Constituição Federal, no
que tli= respeito ao Pantanal MatoGrossense.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Disposições Preliminares
Art. 1o Fica instituído o Plano de_ Gerenciamento do Pantanal Mato-.
Grossense, nos termos do art. 225, § 4°, d3 Constituição Federal e de acordo com
os objetivos e diretrizés estabelecidos nesta Lei.

Art. 2° O Plano de que trata o artigo anterior será implementado na
. ár~a compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, situada em território·.
brasileiro.
CapÍtulo I
DAS DEFINIÇÕES

. Art. 3° Para os fins preVistos nesta lei, entende-se por:
I - Pantanal. Mato-Grossense: área situada no alto curso do rio
Paraguai, em território brasileiro, entre os paralelos 16° e 22° de latitude sul e os
meridianos 55° e 58° de longitude oeste, podendo também ser denominada de
Depressão Pantaneira;
II - Bacia Hidrográfica do rio Paraguai: área de drenagem
compreendida desde a nascente do Rio Paraguai e seus form!ldores até a saída
desse curso d'água dQ tenitório brasileiro;
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III - Zoneamento ecológico-econômico: o instrumento técnico básico
de planejamento, resultante da análise integrada dos fatos e processos do meio
fisico, biológico e sócio-econômico de wn dado território, que ordena a ocupação
humana, estabelecendo as nonnas de uso do solo e de manejo de recursos
naturais em 2.onas específicas;
.IV - Plano de Ação e Gestão: o conjunto de projetas setoriais
integrados e compatibilizados com as diretrizes estaoelecidas no zoneamento
ecológico-econômico;
V - Capacidade de Suporte:. limite. máximo.- de· utilização e/ou
ocupação de um dado ecossistema, a.lém do qual seu equilíbrio natura.! e sua
capacidade de regeneração estarão rompidos;
VI -Conservação Ambiental: sistema flexível caracterizado por um,
conjunto de diretrizes e procedimentos planejados para o· manejo e gestão dos
recursos naturais, a wn nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade
biológica, de modo a conseguir a mais a.lta qua.lidade de vida humana presente e
futura;
VII - Manejo Sustentado: conjunto de procedimentos que condiciona
o uso de um dete.nninado recurso natura.!, .de man~ira a .evitar a redução de
disponibilidade daquele recurso e a garantir que sua extração se dê num ritmo no
máXimo igua.l ao de sua regeneração.
Capítulo II

DOS OBJETIVOS

Art. 4° O Plano de Gerenciamento do Pantana.! Mato-Grossense
tem por objetivo gera.! disciplinar e raciona.lizar a utilização dos recursos naturais
da região definida no art. 3°, I, desta lei, visando à melhoria da qua.lidade de vida
da população loca.! e à proteção dos ecossistemas, atendidos os seguintes
objetivos específicos:
I - compatibilização dos usos· dos recursos naturais e atividades
humanas em gera.! cdm a garantia do equilíbrio ambienta.!, por meio da
harmonização dos interesses sociais e econô1nicos de agentes
locais;

externo~

e/ou
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II - controle do uso e ocupação do solo e ·da exploração de ~ecursos
naturais em toda a região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai, cçm a
finalidade de:
/

a) impedimento da exploração predatória dos recursos naturais;
b) impedimento da degradação e/ou descaracterização dos

ecossistemas do Pantanal Mato-Grossense;
c) minimização dos conflitos entre os diversos usos e atividades;
d) incremento dos processos·produtivos econômicos, observadas as
!~íii;lt..~yü~ ~uitbicJll~tis Jd 1\.::giJ.o;
. III - conservação de áreas representativas dos ecossistemas da,
região, ber,n como recuperação·. 'e/oú·- reabilitação das que -se encontram
degradadas;
.. :-- · : : · · ·.· · · ·:
IV- manutenção dos ecossistemas de que trata o inciso anterior, por·meio da avaliação da capacidade de suporte ambiental face às necessidades
sociais e econômicas; ·
V - fixação e desenvolvimento da's ·populaÇões locais, por méio de
criação de oportunidades em atividades de exploraçãó· sustentada dos recursos
naturais, bem como pelo acesso a tecnologias ambientálmente adequadas para a
implantação de novas atividades econômicl!S e/ou aprimoramento das existentes;
VI - planejamento e gestão, de forma coordenada, descentralizada e
participativa, das atividades antrópicas na região,
Capítulo lU

DAS METAS E DIRETRIZES.
Art. 5° O Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense
deverá, necessariamente:
I - definir o zoneamento ecológico-econôtnico e as respectivas
nonnas e diretrizes para cada setor considerado;
II - desenvolver ações integradas entre os órgãos federais, estaduais
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e municipais que atuam ou venham a aluar na região;
lli - implantar programas de monitoramento, com vistas ao controle,
fiscalização e manejo dos recursos naturais;
IV - implantar mecanismos de participação e consulta às
comwtidades durante a elaboração e a implementação dos programas de ação e
gestão decorrentes de sua aplicação.

Art. 6° O Plano de Gerenciamento do Pa)ltanal Mato-Grossense
deverá observar as seguintes diretrizes:
I - proteger os ecossistemas de forma a garantir a manutenção de
suas funções ecológicas, a diversidade biológica· e o uso de suas potencialidades
conforme sua capacidade de suporte;
II - promover a melhoria das condições de vida das populações,
estimulando a fixação das comunidades tradicionais;
UI - avaliar a capacidade de suporte ambiental das áreas passíveis de
utilização, de forma a garantir níveis de utilização dos recursos não-renováveis e
a capacidade de regeneração dos recursos renováveis;
IV - assegurar a integração harmônica da área do Pantanal MatoGrossense com as demais regiões que a influenciam, ou são por ela influenciadas,
na região da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai;
V - desenvolver as diferentes potencialidades locais, promovendo a
cooperação entre órgãos da administração federal, estadual e municipal,
wua:mpiàuJo o JJt:<.:uli.u interesse dos Municípios, de acordo com os objetívos de
desenvolvimento sócio-econôrníco e de elevação da qualidade de vida de suas
populações;
VI - assegurar a mitigação dos impactos proveníentes de zonas
contíguas sobre o Pantanal Mato-Grossense;
VII - promover a recuperação das áreas degradadas, adequando-se
às orientações estabelecidas no zoneamento ecológico-econôrníco.
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Capítulo IV
DOS INSTRUMENTOS DE GÉRENCIAMENTO
Art. 7" Constituem instrwnentos de que se valerá o Plano de
Gerenciamento do Pantanal Mato~Grossense para atingir os fins previstos:
I - Zoneamento ecológico-econômico;
II - Planos de Ação e G~stãci.
. Art. s• .. O. Zoneamento ecológico-econômico tem por objetivo
identificar e selecionar. wúdades territoriais que, por suas características fisicas;
biológicas e sócio-econônúcas devam ser objeto de .disciplina.· .especial, com ·
vistas ao desenvolvimento de ações para conduzir ao aproveitamento e
manutenção e/ou recuperação de sua qualidade
ambiental
e do
'
.
. seu potencial
produtivo.
'

'

§ I o - O Zoneamento (:éológico:.Ccoiiõmicó ·definirá normas e metas
ambientais e sócio-econômicas a serem alcançadas por ItÍeio dos Planos de. Ação
e Gestão.
§ 2° - O Zoneamento ecológico-econônúco levará em conta, na

identificação das unidades territoriais de que trata o artigo anterior, a existência
de áreas criticas, submetidas ou em vias de serem submetid~ a iD.tclnsa pressão
populacional e econônúca, estabelecendo medidas emergenciais e prioritárias
.
para a mininúzação de impactos ambientais.
'

-

§ 3° - O Zoneamento ecológíco-econômico identificará áreas de
ocorrência de ecossistemas de especial relevância, cuja integridade seja
irnprescindivel ao equilíbrio ecológico geral na região, nas quais serão pernútidas

apenas atividades de preservação ambiental, pesquisa cientifica, educação
ambiental, ecoturismo, pesca artesanal e outras formas de exploração econômica
d..: u<I.Íxo impacto ambiental, submetidas a manejo sustentado.
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Art. 9" Os Planos de Ação e Gestãa deverão conter:
I - área e limites de atuação;
H - objetivos;
III - metas;
IV- prazos de execução;
V - mecanismos de participação social na sua elaboração e
implementação;
VI - fontes de recursos;
VII - formas de aplicação de recursos;
VIII- mecanismos de controle e monitoramento.

Art 10.

Os Planos Diretores dos Municípios abrangidos pela
definição de que trata o art. 3", I, deverão ser compatibilizados com osdispositivos desta Lei.

Art 11. O Plano de Gerenciamento do Pàntanal Mato-Grossense
contemplará:
I - criação de escolas técnicas agro-pastoris de primeiro .e segundo
graus nas zonas rurais;
II - incentivos e prêmios a empreendimentos econômicos que
apresentem resultados relevantes quanto à conservação ambiental;
III - incentivos e prêmios ao desenvolvimento de tecnologias
apropriadas à conservação da região;
IV - criação de unidades de pesquisa destinadas à ampliação do
conhecimento sobre a dinâmica dos ecossistemas que interagem na região;
V - estabelecimento de normas específicas para o desenvolvimento
do turismo na região;
VI - criação de oportunidades de capacitação técnica para equipes
municipais e estaduais interdisciplinares, encarregadas da elaboração e
implementação de políticas públicas de gestão ambiental.

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Capítulo V
DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS
Art. 12. Para assegurilr o cumprimento do disposto nesta Lei, o
Poder Público Federal deverá:
I - criar comissão composta por representantes do Poder Executivo
Federal, dos governos estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, dos
governos dos Municípios cujos territórios estejam na área abrangida pela
definição contida no art. 3°, I, desta Lei, da comunidade científica, de entidades
representativas de organizações não-governamentais e de empresas privadas'
para, sob a coordenação do órgão federal de Meio Ambiente, elaborar e garantir
a implementação do Plano de Gerenciamento do Pantanal Mato-Grossense;
II - criar sistema de informações econômico-ecológicas sobre o
Pantanal Mato-Grossense, de acesso público, e garantir sua divulgação e
atualização;
III - estabelecer prioridades· e critérios especiais de acesso a crédito,
em instituições oficiais, para financiamentos de projetas aprovados no âmbito do
Plano de que trata esta Lei.

Capítulo Vl

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro de 180
dias a partir da data de sua publicação, estabelecendo, inclusive, prazos para que
os empreendimentos já instalados adequem-se ao que ela dispõe.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA
A Assembléia Nacional Constituinte, na elaboração do Capítulo "Do
Meio Ambiente" (Título VIII - Cap. VI) fez mais do que aprovar dispositivos
inéditos em constituições brasileiras, tidos como exemplares em nível mundial.
Inventariou, indiretamente, problemas ambientais críticos com os quais o País se
defronta e que condicionam fortemente as potencialidades de desenvolvimento
nacional.
À época, a percepção da importância sócio-econômica da gestão

ambien.tnl era lirnitilcla· a maioria da sociedade ainda via. a proteção dos recursos
naturais como algo externo ao seu. cotidiano, relacionada aos grande~
ecossistemas, em especial às florestas tropicais e, particularmente, à Floresta
Amazônica. Hoje, menos de dez anos após a promulgação da Constituição
Federal, a evolução do conhecimento das interações entre ambiente natural, ·
dinâmica social e economia faz com que o planejamento do uso dos recursos
naturais e a minimização dos impactos ambientais sejam vistos, cada vez ~s.
como medidas estratégicas de. pr,iJ;lleira ordem,. tanto para a elaboração de
politicas públicas. quanto para a implantação de empreendimentos privados.

Isso não quer dizer que tal processo ocorra da mesma maneira em
todos os setores da vida nacional. Ao contrário, ele se dá de forma
profundamente desigual; se, de um lado, há uma vanguarda que percebe,
inclusive, os beneficies econômicos de longo prazo advindes de cuidados básicos
com a integridade do meio ambiente, ainda imperam os critérios de uso selvagem
dos recursos· naturais, as perspectivas de curtíssimo prazo e a desinformação
sobre as ~onsequências drásticas do desequilíbrio ecológico. Os resultados de tais
procedimentos são nefastos e comprometem um dos grandes trunfos de que o
Pais dispõe para uma inserção internacional qualificada: a sua hugualável
biodiversidade.
\

Nesse sentido, pode-se afumar que o Capítulo "Do Meio Ambiente"
da Constituição ainda hiberna, no que diz respeito · à defesa de eco~sistemas

Abril de I 996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

brasileiros de importância planetária. No seu § 4°, cinco grandes bíomas (Floresta
Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona
Costeira) são declarados património nacional , determinando-se que sua

utilização far-se-á, na forma da Ü!i, dentro de condições que assegurem· a
preserm~wJ do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
A grande visibilidade internacional dada à Amazônia, com sua
exuberante floresta, talvez tenha obscurecido as gravíssimas agressões ambientais
contra outros biomas únicos, como é o caso do Pantanal Mato-Grossense, um dos
redutos mundiais de biodiversidade, cuja degradação prosseguiu no período pósConstituinte, sem que medidas fmnes, de caráter geral, tenham sido tornadas para
respaldar e induzir posturas corretas quanto ao uso de seus recursos naturais.
A regulamentação do art. 225, § 4°, da Constituição, no que diz.
respeito ao Pantanal Mato-Grossense é, assim, objeto deste projeto de lei,
observando-se as limitações constitucionais impostas às iniciativas legislativas
oriundas do Congresso Nacional e levando . em conta o caráter essencial e
inonbstituível do papel dos Estados e Municípios da região - por meio de sens
governos e suas populações - na defmição, em sentido estrito, das ações
necessárias a cumprir as diretrizes aqui estabelecidas.
O Pantanal Mato-Grossense, a maior bacia de inundação contínua da
Terra., ocupa uma superficie de 154.884 km2, dos quais dois terços no Estado do
Mato Grosso do Sul e um terço no Estado do Mato Grosso. Trata-se, na verdade,
não de um ecossistema homogêneo, mas de um encontro de importantes
ecossistemas. Sua vegetação é formada por influência da Floresta Amazônica
(20%). Cerrado r70%) e Chaco (9%), verificando-se até mesmo a presença de
elementos biogeográficos vinculados à Mata Atlântica. Sendo uma área de
transição, o Pantanal abriga ecossistemas aquáticos, semi-aquáticos e. terrestres,
em complexas interações e interdependências. Apesar de sua característica mais
marcante - a enorme quantidade de água - o Pantanal não possui nascentes; toda
a água que cobre sua superficie provém das chuvas ou de rios que correm para lá,
o que faz com que a chamada Depressão Pantaneira seja absolutamente
dependente da qualidade das águas que para ela convergem.
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Aí está o maior desafio ambiental do Pantanal. A expansão da

fronteira a~;Ticola na região Centro-Oeste, sobretudo a partir dos anos 70,
aconteceu de forma desordenada, vitimando o frágil conjUllto de ecossistemas do
Pantanal. A degradação vem, basicamente, de fora, das atividades efetuadas em
suas bordas ou de poluição originária de áreas mais distantes, fazendo com que
quaisquer medidas de gestão ambiental tenham que considerar um contexto mais
amplo. do que o chamado Pantanal Mato-Grossense, propriamente dito.
Essa compieéi!são do problema, que hoje serve de baliza para os
estudiosos da região, está devidamente incorporada ao projeto de lei ora
apresentado. Da mesma ·ronna, está contemplada a concepção mais modema de
proteção ambiental, segUildo a qual a procura. da manutenção do equilíbri<?
ecológico é indissociável do desenvolvÍlllento social e econômico. Mais do que
ser um constrangimento ao progresso material, o componente ambiental lhe dá .
consistência, perspectiva de longo prazo e; o que é mais importante, concretiza-o
como direito democrático de toda.a sociedade, aí compreendido também o direito
das geraç.ões futuras à disponibilidade e à higidez dos recursos naturais.
SegUlldo ensina o especialista Jorge Adamoli, o 'Pantanal (.J
apresenta uma marcada heterogeneidade interna a nível subregional. A
população local reconhece a existência de diversos 'pantanais' ou sub-regiões,
que recebem denominações de uso comum, com claras implicacões ecológicas."
Esse caráter âa iírea, bem como o regime hídrico especialíssÍlllo do Pantanal com a dinâmica das inUlldações - e a riqueza de suas faUlla e flora devem orientar
qualquer trabalho de· zoneame:1to tendente a traçar estratégias econômicoecológicas. Além disso, os solos arenosos são muito suscetíveis à erosão e
vulner*veis "em relação ao processo- de ocupação da terra e à utilização dos
~~-=ursos naturais.
Em estudo destinado a identificar processos de alteração ambiental
no Pantanal, a cientista Maria Novaes Pinto, da Universidade de Brasília,
descreve o sistema sócio-econômico vigente na região: "(.. .) baseia-se na.
pecuária extensiva e primitiva com uso de pastagem na}~:~ral. A agricultura é
pouco dijimdida, mesmo em caráter de subsistênaa. A estrutura fundiária,
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desenvolvida com base em estabelecimentos rur:ais de grande extensão
territorial, mantém-se até hoje. O extrativismo é exercido tradicionalmente com
finalidades de subsistência, como a caça e a pesca. Recentemente, a exploração
ilegal dessas atividades tem assumido caráter predatório. ( ..) Na borda do
Pantanal, a agricultura vem sendo implantada em larga escala, juntamente com
pastagens, em um processo de exploração intensiva. Predominam plantios de
soja, arroz, cana-de-açúcar e outros produtos. Geralmente; os agricultores e
empresas agrícolas provenientes das regiões Sul e Sudeste do País estabelecem
grandes plantuções,.uli/izando recursos modernos de mecanização e aplicação
de insumos."
· ··

A agricultura extensiva, à base de fertilizantes· e agrotóxicos
concorre de maneira decisiva para o processo geral de degradação das condições·
ambientais, mas outras fontes de poluição também são· relevantes, a exemp~o da
entrada de resíduos urbanos e índustriais, da atividade míneradora nas terras
altas, do turismo predatório e das grandes obras de ínfraestrutura. O
desmatamento nas altas bacias provoca ·erosão e assoreamento, de que é triste
exemplo o Rio Taquarí. O Rio Cuiabá está comprometido por lançamento de
esgotos e efluentes índustriais provenientes de Cuiabá; fenômeno idêntico ocorre
no Rio Paraguai, que banha Campo Grande.
A cientista alerta, ainda, que, além das agressões víndas do entorno,
também no ínterior do Pantanal ocorrem mudanças· sócio-econômicas com
elevado grau de risco ambiental: "Em consequência de dificuldades por que
passa a pecuária pantaneira e da política de ocupação de te"as no seu entorno,
várias propriedades no interior da Pantanal estão sendo vendidas parcial ou
totalmente. Observa-se o surgimento de uma classe empresarial com aplicações
de técnicas modernas do uso da terra, geralmente sem se preocupar com as
agressões ao meio natural. J!; o caso_ de diques, aterros e_ canais de irrigação,
com a finalidade de criar pastagens artificiais e tentar introduzir a cultura do
arroz irrigiiilo e da soja. "
Os problemas an1bientais que atingem a região são, pois, ínúmeros e
de dificil resolução, até porque, como já foi dito, origínam-se, eni grande parte,
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fora da Depressão Pantaneira. Diante da magnitude desses problemas, as ações
de proteção ambiental caminham lentamente. O número de Unidades de
Conservação é reduzido e as atividades de prevenção e monitoramento são
precárias.
O turismo é um caso a ser analisado à parte. Se, de um lado,
1.:pn.:senta a indústria contemporânea mais pronússora em todo o mWldo, por
outro pode ser fonte de rápido e intenso dano ambiental quando efetivado sem o
necessàrio controle. No Pantanal, o turismo, tal como se dá hoje, tem um duplo
significado: o de oportunidade excepcional de desenvolvirriento e o de alto risco
de perda das próprias potencialidades turisticas da região, devido à caça e pesca
predatórias, produção e despejo indiscrinúnado de lixo e perturbação dos ciclos
reprodutivos da fawlll, além de destruição de seus habitats. Por esse motivo, o'
projeto de lei ora apresentado impõe o estabelecimento de normas específicas
para essa atividade.
Para superar o quadro aqui traçado é preciso agir de maneifa rápida,
persistente, descentralizada, participativa e concertada, com uma ampla
negociação entre os diversos interesses sociais e econômicos, tendo como eixo
central a manutenção do equilíbrio . ecológico na região. Nesse sentido, a
condição de patrimônío ·nacional, atribtúda ao Pantanal Mato-Grossense pela
Constituição, não pode ser entendida apenas como indicativa da necessidade de
preservação rígida de um santuário ecológico. Ao contrário, para tomar tal
condição efetiva, é preciso reconhecer e controlar, de forma dinâmica, a
ocupação humana, especialmente nas bordas da planície. Ela é irreversível mas,
em nen.htuna hipótese, pode-se permitir que avance. dca modo a destruir,
i..rresponsávelmente, wna área natural privilegiada, que deve continuar a ser
motivo de orgulho para todos os brasileiros, das gerações atuais e das futuras.

A tarefa aqui colocada é de b•rande complexidade, mas acreditamos
que os dispositivos iuserídos no projeto de lei apresentado têm condições de
ordenar e di..recionar os esforços comuns. Para tanto, preocupamo-nos em dotálos de conceitos modernos, que traduzem a evolução da temática ambiental no
Brasil e no mw1do e criam a base técnica necessária para a construção do
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entendimento social em tomo de wn dos grandes ·desafios nacionais que é a
concretização de wn processo de desenvolvimento sustentável no Pantanal MatoGrossense. Pode-se mesmo afirmar que esta é a única saída econôrnica realmente
viável para a região, visto que a percepção ilusória de ganhos advindos da
exploração predatória levará a perdas de recursos naturais a wn custo social,
econômico e cultural, a médio e longo prazos, infinitamente superior.
Pelos motivos aqui expostos, esperamos do Congresso Nacional
apoio e contribuições para o aperfeiçoamento deste projeto de lei, pois estamos
certos de que a urgência das medidas preconizadas é consenso e sensibiliza a
todos.
.....
~tA)C7qb
Sala das Sessões, em ..2 4 dJ... ç;..

LEGISLAÇÃO CITADA

Constituição da República Federativa do Brasil
················································.....................................................................
'

''

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao.
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo plfra as
presentes e futuras gerações.
§ 4.0 A Floresta Arnazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrirnônio nacional, e sua
unlização. far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do ~~io ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
.

~

.
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.

( À Comis~o de Assuntos Sociais- decisão termiDativli}
'

········---·----···-···~···-···-··-········--·········---------····················-··········
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Os projetos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares.
É lido 0 seguinte
REQUERIMENTO N° 384, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 214 e 215, do Regimento Interno do Senado Federal, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, expediente no sentido de que - em
face dos conflitos sangrentos ocorridos no campo que
redundaram na morte de trabalhadores do MST (Movimento dos Sem-Temi), provocados principalmente
pela demora nas desapropriações destinadas a promover o acesso à terra, através da reforma agrária utilizando-se ela faculdade que lhe confere o art. 62,
parágrafo único, ela Constituição Federal venha a baixar, com base na urgência e relevância que o assunto
exige, medida provisória com o seguinte objetivo:
f - Adoção do rito sumário na tramitação judi·
cial dos processos de desapropriação por interesse
social, para fins de reforma agrária, do imóvel rural
que não esteja cumprindo sua função social, fixando
em 48 horas o prazo para a missão na posse;
2 - Umitação do uso de liminares em conflttos coletivos da posse ela tena, baseadas na apresentação de
sii11Jies tltulos de domínio dos proprietários rurais;
3 - Tomando obrigatória a participação do Ministério Público na resolução dos conflitos coletivos
pela posse da terra;
4 - Julgamento pela justiça comum de ofiCiais
e praças militares que tenham cometido crimes dolosos contra a vida no exercício de suas funções.

JustifJCaÇiio oral em plenário
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996 - Senador Antonio CarloS Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua
publicação devendo o Congresso Nacional discipli·
nar as relações jurídicas delas decorrentes.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário, Senador Odacir Soares.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N° 385, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam presladas pela Mesa Diretora do Senado Federal as seguintes informações:
1. Qual o número de advogados contratados
pelo Senado Federal?
2. Quais os nomes desses advogados e suas
respectivas matrículas, salário, lotação e data de ad·
missão?
Justificação
Chegou ao conhecimento desta 4' Secretaria
que vârios advogados integrantes do Quadro de
Pessoal do Senado Federal também estariam acumulando igual atividade em entidades privadas, ou
públicas, nessas atuando em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
Em sendo verdadeiras essas informações, estar-sa-ia diante de urna situação da maior gravidade,
porque conforma uma indubitável irregularidade,
cumprindo ser dever desta Casa proceder a uma
ampla investigação sobre essas informações.
A questão toma-se mais urgente neste momento em que setores da imprensa estão sistematicamente acusando o Congresso, apresentando-o à
sociedade da pior maneira possível, denegrindo-o
de forma deletéria
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Senador Ernandes Amorim, PMDB-RO.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Requerimento lido é deferido pela Presidência
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares.

É lido o seguinte
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-la de
imediato ao Congresso Nacional, que, estando em
recesso, será convocado extraordinariamente para
se reunir no prazo de cinco dias.

REQUERIMENTO N° 386, DE 1996

'

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do § 2• do art. 50 da
Constituição Federal e do art. 21$, inciso I, do Regi·
mento Interno, sejam solicitadas, ·em caráter de ur-
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gência, ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, as seguintes informações:
1. Relação dos entes estatais e das empresas
privadas patrocinadoras, com nome dos respectivos
fundos fechados de previdência complementar privada instituídos pela Lei n• 6.435, de 15 de julho de
1977, mencionados aqueles que cobram e aqueles
que não cobram contribuições de seus beneficiários,
assim como os que incluem entre os beneficiários os
dirigentes empresariais;
2. O valor médio da contribuição das empresas
patrocinadoras do setor público e das do setor privado em relação à contribuição de seus empregados e
dirigentes;
3. O número total de fiscais do Ministério da
Previdência e Assistência Social e o número dos
que são encarregados de fiscalizar as entidades de
previdência privada fechada, bem como a relação as
que foram fiscalizadas em 1993, 1994 e 1995.

Justificação
Tais informações são imprescindíveis à apreciação do Projeto de Lei do Senado n• 50196, em tramitação nesta Casa do Congresso Nacional.
Saia das Sessões, 24 de abril de 1996. - Senador Ademir Andrade.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento lido será despachado à Mesa, para ser atendido na forma do art. 216.
Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
OFÍCIO N" S/24, DE 1996
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)
Ofício n• 5124,. de 1996 (n• 1.113196, na origem), do Banco Central do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do Estado de Santa Catarina
para que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Santa Catarina, cujos recursos serão
destinados ao giro da dívida mobiliária, vencível no
1• semestre de 1996.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos)
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Casildo Maldaner para
proferir parecer em substituição à Comissão de Assuntos Económicos.
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O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - sc;Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs.
Senadores:
Senhor Governador do Estado de Santa Catarina encaminhou a esta Casa, mediante Ofício S n•
24, de 1996, pedido de autorização do Senado Federal para emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina (LFTC), cujos recursos
serão destinados ao giro da Olvida Mobiliária do Estado, vencível no 1• semestre de 1996.

o

O pleito encontra-se instruído nos termos dos
arts. 13 e 16 da recém-editada Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, que dispõe sobre limites
globais e condições para as operações de crédito lntemo e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e suas autarquias, nos quais se inclui o
lançamento de tftulos de dívida mobiliária.
De acordo com Declaração do Senhor ,secretário de. Estado da Fazenda, datada de 1-3-96, anexa
ao Processado em tramitação no Senado Federal, o
Estado de Santa Catarina não está em situação de
mora, nem de inadimplência, junto ao Sistema FInanceiro Nacional e aos Financiadores externos em
operações garantidas pela União, atendendo determinação contida no inciso III do art. 13 da Resolução
n• 69195 do Senado Federal.·
O Banco Central do Brasil emitiu Parecer DEDIPIOIARE-9610455, informando que o pedido de
autorização não se enquadra no limite estabelecido
no inciso 11 do art. 4° da supracitada Resolução. Assim, o Estado de Santa Catarina apresenta Margem
de Poupança insuficiente para fazer frente ao cronograma de dispêndios previstos.
É de se ressaltar, entretanto, que essa situação de desequilíbrio, indepen.de da operação de crédito pleiteada pelo Estado. Não implicará, ademais,
criação de dívida nova, haja vista que se trata de
emissões de títulos destinados a rolagem de obrigações vencíveis no 1° semestre do corrente ano.
Por seu turno, a Emenda Constitucional n• 3,
de 1993, em seu art. 5", assegura a emissão de títulos públicos pelos Estados, quando destinada ao refinanciamento de seu principal devidamente atualizado, o que corresponde ao pretendido pelo Estado
de Santa Catarina.
A regulamentação do conceito de principal
atualizado é feita pela Resolução n• 69/95 em seus
arts. 16 e 27 que, de acordo com a apuração do
Banco Central do Brasil, permite ao Estado de Santa
Catarina o percentual de 1OO"k para a rolagem de
sua dívida mobiliária vencíVel no 1• semestre/96.

00600

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dessa forma, a emissão pretendida será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, atualizados nos
termos do § 72 do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, equivalente a rolagem de 100% de sua dívida
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1996.
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual aos das Letras Financeiras
do Tesouro - LFT, criadas pelo Decreto-Lei n•
2.376, de 25-11-87;
d) prazo: de até 1 .826 (mil, oitocentos e vinte e
seis) dias;
e) valor nominal: R$1 ,00;
f) caracterfsticas dos tt1u/os a serem substitufdos:

vencimento
1-5-1996
1-6-1996

Título

561826
561825

Quantidade

7.390.904.901
6 480 218 490

g) previsão de colocação e vencimento dos tftulos a serem emitidos:
COfqçeção

1·5-1996
1-6-1996

Vencjmentq

1-5-2001
1-6-2001

Título Data-Base
561826 1-5-1996
561826 1-6-1996

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
g) autorização legislativa: Leis n"s 7.546, de
27-1-89 e 10.056, de 29-12-95.
Em conclusão, o pleito enCaminhado pelo Estado de Santa Catarina encontra-se de acordo com o
que preceitua a Const~uição Federal e a Resolução
n• 69/95 do Senado Federal, devendo ser concedida
a autorização para a rolagem de sua dívida mobiliária vencível no 1• semestre/96, nos termos apurados
pelo Banco Central do Brasil, e na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 38, DE 1996

Autoriza o Estado de Santa catarlna
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos
recursos serão destinados ao giro da Dtvlda Mobiliárla do Estado, vencível no 1•
semestre de 1996.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos termos da Resolução n• 69, de 1995, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTC, cujos recursos serão destinados
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ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no
1• semestre de 1996.
Art. 2• A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tftulos a serem substituídos, atualizados nos
termos do § 72 do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, equivalente a rolagem de 100"/o de sua dívida
mobiliária vencível no primeiro semestre de 1996;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Lestra Financeiras
do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto Lei n• 2.376,
de 25-11-87;
d) prazo: de até 1.826 (mil, oitocentos e vinte e
seis) dias;
e) valor nominal: R$1 ,00;
f) caracterfsticas dos tftulos a serem substilufdos:

Título
Quantidade
Vencimento
1"-5-1996
561826
7.390.904.901
6.480.218.490
1"-6-1996
561825
g) previsão de colocação e vencimento dos tftulos a serem substilufdos:

Colocação Vencimento Titulo
1"-5-1996 1"-5-2001
561826
1 561826
1"-6-1996 1"-6-2001

Data-base

1"-5-1996
1"-6-1996

h) forma de colocação: através de ofertas piJblicas, nos termos da Resolução no 565, de 20-9-79,
do Banco Central;
g) autorização legislativa: Leis n"s 7.546, de
27-1-89 e 10.056, de 29-12-95.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dias contados a partir da sua publicação.
Arl 4• Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O parecer conclui pela apresentação de Projeto de Resolução n• 38, de 1996.
Em disCussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SRA. JÚNIA MARISE • Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo
a palavra à nobre Senadora J(inia Marise, para encaminhar a votação.
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A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, sempre defendi a responsabilidade do Senado Federal no que toca à apreciação e à votação de projetes de resolução destinados
à rolagem da dívida mobiliária dos Estados. TeiJhO
encaminhado favoravelmente a esses projetes,
como também acontece quando sou relatara de matérias dessa natureza em relação ao meu Estado,
Minas Gerais.
Por isso, Sr. Presidente, digo ao nobre Relator,
Senador Casildo Maldaner, que encaminho favoravelmente à aprovação de seu parecer sobre a rolagem da
dívida rnobiliária do Estado de Santa Catarina
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

A Comissão Diretora para a redação final. (Pausa)
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final que será lida pelo Sr. 1°
Secretário, Senador Odacir Soares.

É lido o seguinte
PARECER NO 214, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n" 38, de 1996.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n• 38, de 1996, que autoriza o Estado de Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da
Dfvida Mobiliária do Estado, vencfvel no primeiro semestre de 1996.
Sala de Reuniões da Conissão, 24 de abril de
1996. - José Samey, Presidente- Odacir Soares, Relator- Ney Suassuna - An16nto carros Valadares.
ANEXO AO E'ARECER N° 214, DE 1996
Redação final do ProJeto de Resolução n" 38, de 1996.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N° , DE 1996

Autoriza o Estado de Santa Catarina
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do

Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos
recursos serão destinados ao giro da Dj:.
vida Mobiliárla do Estado, vencível no 1°
semestre de 1996.
O Senado Federal resolve:
~ Art. 1° É o Estado de Santa Catarina autorizado, nos tennos da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTSC, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida
Mobiliária do Estado, vencível no primeiro semestre de 1996.
Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos tftulos a serem substituídos, atualizados nos
tennos do~§ 7" do art. 16 da Resolução n• 69, de
1995, do Senado Federal, equivalente à rolagem de
100% (cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível rio primeiro semestre de 1996;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro-LFT, criadas pelo Decreto-lei n• 2.376,
de 25 de novembro de 1987;
d) praza: de até 1826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias;
e) valor nominal: R$1,00 (um real);
f) caracterfsticas dos tftulos a serem substitufdos:

Título

Vencimento
01-05-96
01-06-96

561826
561825

Ouantjdalfe
7.390.904.901
6 480218 490

g) previsão de colocação e vencimento dos tftulos a serem emitidos:
Colocação
01..()5-96
01.06-96

Vencimento
01-05-2001
01.06-2001

Título
561826
561826

Data-base
01-05-96
01.06-96

h) fonna de colocação: mediante ofertas públinos tennos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
I) autorização legislativa: Leis n•s 7.548, de 27
de janeiro de 1989, e 10.056, de 29 de dezembro de
1995;
Art.
A presente autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias,' a contar
de sua publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

cas,

a•
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 276, de 1996, do Senador Gilberto
Miranda, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetes de
Lei do Senado nOs 21 e 25, de 1996, por tratarem de matérias que versam o mesmo assunto.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetes de Lei tramitarão conjuntamente,
de acordo com a resolução do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 292, de 1996, do Senador Jonas
Pinheiro, solicitando, nos termos do art. 172,
inciso I, do Regimento· Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1993 (n2 6.221/85, na Casa
de origem), que estabelece medidas preventiVas de proteção ao trabalho dos tripulantes
de aeronaves de serviços agrfcolas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, Senador Octacir Soares.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 387, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos· regimentais, solicito a retirada do
Requerimento do Senado Federal n• 292/1996, de
minha autoria.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Senador Jonas Pinheiro
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado
o requerimento, a matéria é retirada da pauta, cumprindo a deliberação do Plenário:
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 294, de 1996, do Senador Artur da
Távola, solicitando, nos termos regimentais,
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que sobre o Projeto de Lei do Senado n•
208, de 1995, de autorta do Senador Júlio
Campos, que denomina o Aeroporto Internacional do Galeão como Aeroporto lntemacional Tom Jobim, além da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a de Assuntos Econômicos.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5:
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 27, de 1995,
de autoria do Senador Odacir Soares e outros senhores Senadores, que dá nova redação à alínea •e• do inciso 11 do § 5o do art.
128 da Constituição Federal, tendo
Parecer favorável, sob n• 822, de 1995, da Comissãode Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão deliberaliva ordinária. de 11 de março último.
Vamos proCeder à votação da matéria.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes ou em outras dependências da
Casa que compareçam ao plenário, porque teremos
votação nominal, com quorum qualificado.
Solicito também aos Srs. Senadores que ainda
não digitaram suas presenças que o façam, uma vez
que devemos liberar o computador para a votação
nominal.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Uma, para encaminhar.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PMDB encaninha pela aprovação da
matéria que, em momento muito oportuno, visa corrigir
uma grave distorção, qual seja a da atuação simultânea
de membro do Ministério Público ora aluando oomo fiscal da lei, ora alUando como partfcipe do próprio processo eleitoral. Presenciamos isso em vários Estados.
No meu próprio Estado, na eleição passada,
havia membro do Ministério Público, filiado a Partido, adotando posição nitidamente politico-partidária
e alUando dentro do seu próprio mister.
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A proposição, como emenda constitucional,
vem resolver esse grave problema Parabenizo o autor pela felicidade e oportunidade da sua apresenta·
ção.
O PMDB vota "sim', Sr. Presidente.
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do ·orador) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Senador Ronaldo Cunha Lima disse muito bem que a emenda
proposta pelo Senador Odacir Soares vem corrigir
uma falha da Constituição Federal.
Os membros do Ministério Público gozam praticamente das mesmas prerrogativas dos magistrados
- inclusive, recebem os mesmos vencimentos-; não
há por que não terem também os mesmos impedimentes. O membro do Ministério Público é um fiscal
da lei, Sr. Presidente; conseqüentemente, precisa
ter isenção e não pode se deixar levar pela paixão
político-partidária que ele não teria se pudesse participar da vida política.
Sendo assim, na condição de Relator da matéria, por me parecer que a mesma é de tránsito pacífico nesta plenário, reitero os termos do parecer no
sentido da aprovação da emenda de autoria do Senador Odacir Soares.
o SR. RAMEZ TEBET • sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Com a
palavra o Senador Ramez Tebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a votação. sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, Sr"s e srs. senadores, peço a palavra para
manifestar e deixar nos Anais da Casa patenteado 0
meu voto, porque que sou ex-membro do Ministério
Público e bem pude, no exercfcio das minhas funções, aquilatar a grande responsabilidade que têm os
membros do Ministério Público em defesa da lei e
dos interesses da sociedade.
O Ministério Público foi-se agigantando e a
Carta de 1988 deu-lhe a prerrogativa de independência e, aos seus membros, as prerrogativas
de vitaliciedade no exercício do seu cargo e das
suas funções; equiparou-os, praticamente, aos
membros da magistratura; deu-lhes atribuições que
antes não tinham.
Cabe ao Ministério Público a iniciativa de determinados procedimentos, que, antes da Carta de
1988, não tinha. Portanto, se atua junto à Magistra-
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tura, se tem por obrigação principal defender a lei,
propor, inclusive, medidas- por exemplo, a chamada
ação civil pública - que são prerrogativas praticamente do Ministério Público, entendo que esta
emenda constitucional é de elevado alcance.
Por isso, faço coro com o seu autor, o Senador
Odacir Soares, faço coro com a manifestação do
Relator da matéria, o Senador Jefferson Péres, e
com o Líder do meu Partido, o Senador Ronaldo Cunha Lima.
Se pedi a palavra foi para apenas deixar regisIrada nos Anais desta Casa a posição de quem, tendo sido membro do Ministério Público e acompanhado - como acompanho - a sua evolução, principalmente através da Carta de 1988, se julga no dever
de deixar aqui o seu posicionamento favorável a
essa medida
_O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a
palavra ç Senador Bernardo Cabral.
.O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pedi a palavra
apenas para repor uma verdade histórica. Ouvi ainda há pouco o Senador Ronaldo Cunha Lima e o
eminente Relator, Senador Jefferson Péres, que o
acompanhou, diZerem que era preciso corrigir essa
falha que a Constituição registra.
Como fui Constituinte, quero contar, em dois
minutos, a verdadeira história do que houve. O texto
propoSto dizia que ao membro do Ministério Público
era protbido exercer atividade político-partidária Como
comecei também a minha carreira como mentlro do
Ministério Público, a exemplo do Senador Ramez Tebet, eu achava que isso não deveria acontecer.
Mas o. lobby dos Constituintes, encabeçado
por Deputados Federais que eram membros do Ministério Público - e como é para repor a verdade histórica, devo declinar o nome daquele que liderou
essa corrente: o Deputado lbsen Pinheiro -, conseguiu incluir "salvo exceções previstas na lei". E agora • af sim, prefiro usar o termo - essa correção da
impropriedade é feita pelo Senador Odacir Soares, e
em tempo oportuno.
Não há como se conceder ao membro do Ministério Público as mesmas vantagens que são atinentes ao Poder Judiciário, e a esses, que são
membros do Judiciário, se retirar essas vantagens.
De modo que, Sr. Presidente, apenas repondo
a verdade histórica, eu que já dei o meu voto favorável ao Relator na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, vou fazê-lo agora também em plenário,
apenas com este registro.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Ca~os Magalhães.
.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
voto com muita satisfação, e acredito que todo o
meu Partido, essa emenda, que é altamente moralizadora, e que, como salientaram alguns dos Srs.
Senadores, inclusive agora o Senador Bernardo Cabral, já deveria estar no texto constitucional.
Não é possível que o Ministério Público tenha
um tratamento diferenciado, podendo exercer atividade política, sendo ele também um· dos fiscais da
lei.
Ademais, o Ministério Público, uma parte dele,
já leva uma vantagem sobre o suposto direito adquirido no sentido de fazer advocacia, o que também é
direito duvidoso, o que não poderia fazer, a rigor, nenhum membro do Ministério Público. Mas uma parte
adVoga.
Portanto, acredito que essa emenda é moralizadora e que se deve ir a fundo nesse e em outros aspectos, para que realmente haja igualdade e não haja,
neste País, beneffcios para uma classe ou outra, havei"}do um corporativismo ativo, como existe - a verdade
manda que se d9<1- no Ministério Público brasileiro.
o SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Concedo
a palavra ao Senador José lgnácio Ferreira, para 61"}caminhar.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.
Para encamínhar a votação. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em deconência
do fato de que também me vinculo ao Ministério Público - sou promotor aposentado, concursado -, quero
me manifestar.
Lembro-me bem dos episódios que orientaram
a Constituinte na inserção dessa disposição ~que
consta na Carta Constitucional de 1988. Aconteceu
exatamente como disse o Senador Bernardo Cabral
- e este é um depoimento em reforço ao que disse o
Senador Bernardo Cabral.
A corrente liderada pelo então Deputado lbsen
Pinheiro acabou fazendo a inserção dessa disposição no texto da Constituição Federal. E isso colidia
frontalmente com toda a índole da atual Constituição, que abria espaços para uma instituição que,
cada vez mais, ganhava importância já àquela época e cuja importãncia, afinal, ganhou sede constitucional, quando se inseriu no texto da Constituição
esse elenco de disposições que ampliaram o campo
da ação do Ministério Público.
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Haja vista a presença do Mmistério Público na
promoção do inquérito civil, a ação civil pública, que
ganhou secle constitucional na Constituição de 1988
- o que é outro aspecto muito importante -, a proteção dos interesses difusos, que eram coisas bequejadas - não tão prevalecentes - e que ganharam
também sede constitucional.
Os direitos e interesses difusos passaram a ser
protegidos, referidos que foram na própria Constituição Federal. E o Ministério Público ampliou em muito suas atribuições e seu perfil institucional.
De maneira, Sr. Presidente, que entendo que a
retirada dessa disposição do texto da Constituição
Federal de 1988 atende plenamente a um anseio da
própria classe, hoje, que sente ser necessário que a
Constituição seja expungida desse dispositivo, que,
afinal de contas, ficou meio postiço diante da nova
realidade da instituição.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
'
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE, Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria apenas de completar o testemunho do nobre Senador Bernardo Cabral.
À época da Constituinte eu integrava a Cernissão de Organização dos Poderes. Fui dos que mm-·
taram, de maneira bastante determinada, para que o
Ministério Público viesse a ganhar as prerrogativas
novas, que, afinal, foram consagradas na Constituição de 1988.
Creio mesmo que é um dos grandes avanços,
um dos grandes momentos da Constituição a forma
como foi tratado o Ministério Público.
É evidente que o Ministério Público ganhou novas prerrogativas, novos direitos, novas atribuições,
assemelhando-se muitas delas às da Magistratura, e
deveriam corresponder a isso, também, as mesmas
vedações, os mesmos impedimentos.
Na época, como forma conciliatória, cheguei a
propor que se adotasse esse impedimento, ressalvando-se aqueles membros do Ministério Público
que já eram detentores de mandato, senão haveria,
realmente, uma cassação do mandato daqueles que
já estavam, inclusive, integrando a Constituinte.
Foram lembrados aqui alguns nomes, como por
exemplo o do Deputado lbsen Pinheiro e outros tantos.
Infelizmente, nem essa fórmula, que seria uma
maneira de se adotar um princípio permanente ressalvando o mandato daqueles membros do Ministério Público que já tinham optado pela carreira política, prosperou, e, afinal de contas, venceu a solução
que está na Constituição.
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Quando o Dr. Geraldo Brindeiro veio ao Senado para ser ouvido na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, tive a oportunidade de lhe perguntar qual a sua posição em relação a esse assunto. Ele foi categórico ao afirmar que, no seu entendimento, não era aceitável nem conveniente que um
membro do Ministério Público, detentor de tantas
prerrogativas, de tantos poderes e de nobres funções, explicitadas no texto constitucional, viesse a ter
também esse direito de incursionar pela atividade
político-partidária, inclusive disputando mandato eletive.
Por isso, penso que agora se faz o reparo devido, já que, no momento próprio, foi dada outra solução em função das forças que aluaram no plenário
da Assembléia Nacional Constifuinte.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Francelina Pereira.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, é claro que todos nós temos pelos
membros do Ministério Público grande respeito, que
se funda, de forma específica, nas conquistas que
obtiveram com a ConstituiçãC> de 1988.
Ocorre que a emenda apresentada pelo nobre
Senador Odacir Soares corresponde exatamente à
expectativa da Casa e é o pensamento da Nação.
A recómendação da Uderança do Partido da
Frente Uberal é no sentido da aprovação da emen-

da
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT.SE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acredito que todos os argumentos em favor da emenda já foram
apresentados. Quero apenas registrar o argumento,
que considero fundamental e que consta do parecer
do nobre Senador Jefferson Péres, de que os partidos são correntes de idéias, de sentimentos, de opiniões de determinàdas segmentos da saciedade, enquanto a função dÕ Ministério Público é exatamente
atender aos interesses de toda a sociedade, ináiVidualizados ou não. Portanto, são funções incompatrveis entre si.
Queríamos registrar o apoio da Bancada do
Partido dos Trabalhadores a essa emenda e parabenizar o seu autor, o Senador Odacir Soares, assim
como o seu Relator na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, o Senador Jefferson Péres.
O Partido dos Trabalhadores vota favoravelmente a essa emenda
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A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bancada do
PDT também encaminha favoravelmente à aprovação desta emenda constitucional, de autoria do Senador Odacir Soares, ressaltando aqui a análise
desse projeto, feita pelo nobre Senador Jefferson
Péres, que, em sua profundidade, destaca a importância da aprovação dessa matéria.
Portanto, encaminhamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pl!usa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Antonio Garfos Magalhães- Ademir AndradeArtur da Távola- Bello Parga - Benedita da SilvaBeni Veras - Bernardo Cabral - Garfos Bezerra Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira- Fernando Bezerra - Aaviano Melo -Francelina
Pereira- Freitas Neto- Gerson Camata- !ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - Joel de
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Alves - José Bianco - José Eduardo Outra José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Levy
Dias - Lucidio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan
Calheiros- Roberto Freire- Roberto Requião- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho- Totó
Cavalcante - Valrnir Campelo - Vilson Kleiniibing Waldeck Omelas.
VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:
Arlindo Porto - José Bonifácio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Votaram
Sim 57 Srs. Senadores; e Não, 2.
Não houve abstenção.
Total: 59 votos.
.,
A proposta de emenda à ConstituíÇão foi aprovada.
\
Constará \da Ordem do Dia, 'para o segundo
turno, após o int~rstfcio regimental.
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É a seguinte a proposla aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 27, DE 1995

Dá nova redação à alínea e do Inciso
11 do§ 5" do art. 128 da Constituição FederaL
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3" do art 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. A alínea e do inciso 11 do § 5° do
art. 128 da Constituição Federal passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 128 ..................................................-

§ 5" ··········-········-········-·---·-·-····-·11 - ··············-·······-·-···-·····-··-·······
e) exercer alividade polflico-partidária.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário, Senador Odacir Soares, para que possamos
votar as duas emendas constitucionais imediatamente, a fim de prosseguirmos nas outras matérias
que não necessitam de votação nominal.

É lido e aprovado o seguinte;
REQUERIMENTO lP 388, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, alfnea a, do Regimento
Interno, requeiro preferência para que a matéria
constante dos itens 8, 9 e 1O sejam apreciadas antes da matéria constante do item n• 6 da Ordem do
Dia.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Senador José Bonifácio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Aprovado
o requerimento, será cumprida a deliberação do Ple-

nário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} -Item 8:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição n• 61, ·de
1995 (n• 182194, na Câmara dos Deputados), que permite a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas
universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa cientifica e
tecnológica, tendo
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Parecer tavorável, sob n• 5, de 1996, da Comissão:
- de ConStituição, Justiça e Cidadania.
(Primeiro dia de discussão}
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
A SRA.. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Tem V.
Ex" a palavra para encaminhar.
A SRA.. JÚNIA MARISE (PDT.MG. Para encaminhar. Sem revisão da oradora.} - Sr. Presidente,
quero ressaltar, em nome da Bancada do PDT, o parecer do eminente Senador Darcy Ribeiro. S. Ex",
· com sua experiência, examinou a fundo a proposta
de emenda constitucional oriunda da Câmara dos
Deputados, e subscrita pelo Deputado Sérgio Arouca e demais Deputados, inclusive o Depuiado Roberto Freire, hoje Senador da República.
Sobre o assunto, houve um debate muito grande na Comissão de Constituição e Justiça, e eminente Senador Darcy Ribeiro, como Relator da matéria, pOde trazer à consideração da Comissão- e,
agora, do Plenário desta Casa - a orientação para a
aprovação da referida matéria, tendo em vista os argumentos apresentados em seu parecer. Portanto,
encaminhamos favoravelmente.
Quero aqui destacar um trecho do parecer do
eminente Senador Darcy Ribeiro:

o

•as intelectuais e cientistas brasileiros
há muito vêm dando prova de sua competência. Tanto é assim que diversos centros
de ensino e pesquisa de outros pafses acolhem representantes de nossa comunidade
cientifica, não tendo qualquer constrangimento em atrair profissionais que lá foram
se aperfeiçoar, mediante financiamento de
instituições públicas ou privadas brasileiras.
A iniciativa em apreço possui o grande
mérito de corrigir o engano dos constituintes, que vedaram o acesso da comunidade
universitária e cientifica brasileira ao intercãmbio internacional."
Com essas razões, Sr. Presidente, encaminhamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cunha Uma.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PE.
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto 'sim'.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Para
encaminhar a votação)- Sr. Presidente, a Uderança
do PT recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Sérgio Machado.
o SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encamin~ar a votação.) - Sr. Presidente, encaminho
o voto "s1m".
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, tenho a satisfação de encaminhar o voto
"sim", porque o projeto é de autoria de um companheiro nosso da Câmara dos Deputados. Mas acredito que seja também de autoria de toda esta Casa,
para reparar um erro que foi cometido na Assembléia Nacional Constituinte.
O SR PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Valmir Campelo.
SR. VALMIR CAMPELO (PTs.DF. Para anca- ..
minhar a votação.) - Sr. Presidente, o PTB vota
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores já podem votar.(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães- Ademir AndradeArlindo Porto - Artur da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner
- Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares
- Epitacio Cafeteira - Fernando Bezerra - Flaviano
Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Gerson
Camata - Gilvam Borges - lris Rezende - Jader
Barbalho - Jefferson Peres - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino José Alves - José Bianco - José Bonifácio - José
Eduardo Outra ~ José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio Campos - Júnia Marise - Lauro
Campos - Levy Dias - Lucldio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Mauro Miranda - Nabor
Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre
Ouinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Rarnez Tebel - Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto
Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Alho - Totó Cavalcante - Valmir C8mpelo - Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
Sim 61 Srs. Senadores; e não houve voto contrário.
Não houve abstenção.
Total: 61 votos.
A matéria foi aprovada.
A Presidência convocará, oportunamente, sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da emenda que acaba de ser aprovada.
É a seguinte a proposta aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO NO 61, DE 1~
(NO 182J94, na Câmara dos Deputados)

Permite a admissão de professores,
técnicos e cientistas estrangeiros pelas
universidades brasileiras e concede autonomia às Instituições de pesquisa cientifica e tecnológica.
Art 1• São acrescentados ao art 207 da Constituição Federal dois parágrafos com a seguinte redação:
- -·-· ·Art:207••:•. ; •. :.:.~ •••• :.••.•.••: .•:.: •.••••::•.••:.: ··
§ 1• É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
§ 2" O disposto neste artigo aplica-se
às instituições de pesquisa cientflica e tecnológica.
Art 2" Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram
SIM, 61 Srs. Senadores; e não houve voto contrário.
Não houve abstenção.
Total: 61 votos.
A matéria foi aprovada.
.
A Presidência convocará, oportunamente, sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da emenda que acaba de ser aprovada
a seguinte a proposta aprovada
Proposta de Emenda à Constituição n• 61, de

r:

1995
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -As matérias constantes dos itens 9 e 10 da Ordem do Dia da
presente sessão, nos termos do parágrafo único do
art 383, do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências
necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão transforma-se em secreta às
16h40min e 1101ta a ser púbfiCa às 16h50min.)
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São os seguintes os itens apreciados em
são secreta:

ses-

-ltem9Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 98, de
1996 (n• 4/96, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Popular da China.
-Item 10Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 99, de
1996 (N• 5/96, na origem ), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Carlos Augusto Rego Santos Neves, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do
Brasil no Canadá.
O Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidi!ncia, que é ocupada pelo
Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • A
sessão volta a ser pública.

-ltem6PROJETO DE LEI DO SENADO. N2 134, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Recurso n• 4, de 1995)
Discussão, em turno llnico, do Projeto
de Lei do Senado n• 134, de 1995, de autoria do Senador Roberto Freire, que regulamenta o § 3" do art. a• do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo
sobre a reparação de natureza econômica
devida aos aeronautas e aeroviários, civis e
militares, impedidos de exercer a profissão,
tendo
Pareceres sob n"s 440 e 885, de 1995,
e 38, de 1996, da Comissão
- de Assuntos EconOmicos, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2" pronunciamento, pela aprovação parcial da emenda substitutiva n• 1, de Plenário, e a• pronunciamento: contrário às modificações pro-
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postas nos arts. a•, 4°, s• e 9" da emenda n•
1, de Plenário.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem
a palavra o Senador Bernardo Cabral, pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, antes de V. Ex" anunciar a discussão, pediria permissão para comunicar à Casa que estou viajando agora para São Paulo, porque vai haver o seminário
Brasil-França, promovido pelo Instituto de Pesquisa
de Relações Internacionais do ltamaraty. O objetivo
desse seminário é ampliar o diálogo entre os dois
países.
Peço permissão à Mesa para encaminhar o
discurso que eu iria pronunciar, e solicitar que V. Ex"
o considere como lido, na forma regimental.
Obrigado a V. Ex".
O SR. PRESID_ENTE (Renan Calheiros) - O
discurso de V. Ex" será publicado na forma regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ·Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRE~IDENTE (Renan Calheiros) - Comunico ao Plenário, sobretudo ao nobre Senador
Antônio Canos Valadares, que vamos concluir a Ordem do Dia e em seguida concederemos a palavra a

v. Ex".

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES • Serei rápido, o mais rápido passivei, Sr. Presidente,
como sempre.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem
V. Ex" a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, somente desejo comunicar a V. Ex" e à
Casa que não é só o aniversário do nosso Presidente que estamos a comemorar hoje mas também-o da
Senadora Benedita da Silva, que merece todo nosso
carinho, toda nossa amizade e consideração.
Benedita da Silva é urna das Senadoras mais
atuantes desta Casa, como também exerce grande
atMdade dentro do seu Partido o PT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A
matéria constou da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 12 de março úHimo, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
..
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Levy Dias.

É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 389, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
279 do § 1• do Regimento Interno, a renovação do
adiamento da discussão do PLS n• 134/95 que regulamenta o § 3° do art. 8° do ato das disposições
constitucionais transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza económica devida aos aeronautas e
aeroviários, civis e militares, impedidos de exercer a
profissão, pelo prazo de 29 dias úteis, ou seja até 46-96.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1996. - Senador Flaviano Melo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria a que se refere retomará à Ordem
do Dia do dia 05 de junho do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 300, DE 1995
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos
do Requerimento n°167, de 1996)

De autoria do Senador Casildo Malda·
ner, que altera a denominação da Escola
Agro-Técnica Federal de Sombrio para Escola Agro-Técnica Federal de Santa Rosa
do Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Nos
termos do art. 140, letra "b", do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Vilson Kleinübing para proferir o parecer de plenário.
O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL- SC, para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores:
1- Relatório

à

É submetido. esta Casa o Projeto de Lei do
Senado n• 300, de 1995, de autoria do Senador Casildo Maldaner, tendo por objetivo aherar a denominação da Escola Agro-Técnica Federal de Sombrio
para Escolà Agro-Técnica Federal de Santa Rosa do
Sul.
Em março de 1987, a Câmara de Vereadores
de Sombrio, município de Santa Calarina, aprovou
uma lei que autorizava a doação de um terreno para
a União Federal.
O terreno seria destinado à instalação e construção da Escola Agro-Técnica Federal que se fazia
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necessária pela implantação do Projeto Sombrio
para hortigranjeiros.
Em janeiro de 1988, Santa Rosa do Sul que
era, então, distrito de Sombrio, conseguiu sua emancipação. Nos limites do novo Município ficou situada
a área para a construção da escola, e foi o Município
de_ Santa Rosa do Sul que projetou, construiu e assistiu à sua criação, o que se efetivou pela Lei n•
8.670, de 1993.
Hoje, tem-se um ex-Projeto Sombrio e uma Escola Agro-Técnica situada em território de Santa
Rosa do Sul, mas com uma denominação que faz
referência a outro município, o de Sombrio.
Além de ser uma situação estranha e injusta,
isso tem ocasionado contratempos e contusões, que
podem ser evitados caso o pleito que o ilustre Senador encaminha à esta Casa seja atendido.

li-Voto
Constatando, portanto, a relevância da• proposição ein análise, votamos pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O
parecer do nobre Senador concluiu favoraYelmente
ao projeto.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235 do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 383/1996, lido no Expediente da presente sessão, de autoria da nobre Senadora Emília Fernandes
e outros Senadores, solicitando que o tempo determinado aos oradores da hora do Expediente da primeira sessão deliberativa ordinária do mês de maio
próximo seja dedicado a homenagear o Dia Internacional do Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
AProvado.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Mesa
registrará o encamimamento favorável de v. Ex".
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Ficam desde já abertas as inscrições para a
homenagem.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
·
Andrade, corno Lfder, por vinte minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Corno
Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, trago hoje a esta Casa um assun-
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to de extrema importância e que merece dos Srs.
Senadores, especialmente daqueles que formam a
base parlamentar do Governo, a maior atenção.
Os garimpeiros de Serra Pelada, há dois dias,
fecharam a rodovia que dá acesso àquele garimpo e
tomaram os equipamentos da Companhia Vale do
. Rio Doce e das empretteiras da empresa que lá estavam trabalhando e apossaram-se de Ioda a área.
Isso vem sendo colocado no noticiário nacional. À primeira vista, pode-se ter a impressão de que
esses garimpeiros não estão procedendo de forma
correta.
Sr. Presidente, nesta sessão, quero mostrar,
por meio de documentos, que os garimpeiros têm
toda razão e que procede a atttude tomada por eles
neste momento.

É preciso que o Governo do Estado do Pará, o
Governo Federal, lideranças de garimpeiros e lideranças políticas se reúnam para dar uma definição a
essa questão, evttando-se um conflito sangrento à
semelhança do que ocorreu no dia 17 de abril.
Quero historiar o fato. Em primeiro lugar, é comum no País, especialmente na Amazônia, o garimpeiro ser o homem que descobre a riqueza. O garimpeiro é aquele cidadão comum que se embrenha
nas matas do nosso País, buscando pedras preciosas, como a cassiterita e o ouro. Normalmente, ele é
o primeiro descobridor das riquezas. Após o garimpeiro descobrir as riquezas, outros chegarem ao local e a área se tomar um grande garimpo, a empre.sa mineradora faz o levantamento - às vezes, tira fotografias aéreas -, prepara todo o processo e dá entrada no DNPM, pedindo o alvará de pesquisa e lavra no local onde os garimpeiros já estão aluando.
Evidentemente, o Código de Mineração protege a grande empresa mineradora e facilita o seu trabalho, porque o garimpeiro desorganizado, sem condições, não tem como atingir esse objeiivo.
Após conseguir esse alvará, a empresa vai à
Justiça, pede a liminar de expulsão dos trabalhadores, e af ena-se mais um conflito.
Sempre foi assim a tradição do garimpo na
nossa região.
Serra Pelada não foi diferente. Ém 1979, os
garimpeiros descobriram Serra Pelada e, a partir
daí, aquela mina se tomou conhecida por todo este
País, porque foi a maior mina de ouro já descoberta
no Brasil, quiçá no nosso planeta.
No momento em que os garimpeiros passaram
a explorar aquela riqueza, a Companhia Vale do Rio
Doce entendeu por bem defender que linha concessão de lavra para aquela área, e começou um pro-

cesso de solicttar do Governo a retirada dos garimpeiros daquela região.
Entretanto, o poder político dos garimpeiros, na
ocasião, era mutto grande, porque, além de 80 mil
pessoas que estavam ali trabalhando, existiam mais
500 mil que eram sócias dos barrancos.
Ou seja, o dono de cada barranco, área de seis
por seis metros, tinha que buscar investimento para
baixar o barranco. Então, ele saía vendendo- ao
dono da farmácia, ao dono da mercearia, ao dono
de uma fazenda, enfim, todo mundo comprava um
percentual daquele barranco.
Aquilo influenciou muita gente na região, e a
força política fez com que o Governo atendesse a
reivindicação dos garimpeiros de mantê-los na área.
Para isso, entretanto, o Presidente da República de então, o General Figueiredo, encaminhou uma
lei ao Congresso Nacional, que a aprovou, definindo
aquela área como de reserva garimpeira. ,Após a
sua aprovação, foi à sanção do ex-Presidente Figueiredo, que a vetou. Posteriormente, ele tomou a iniciativa de fazer a lei.e a enviou para o Congresso Nacional. Essa lei determinava o pagamento de indenização
à Companhia Vale do Rio Doce, pela mudança na
concessão daquele alvará, no valor de US$60 milhões,
que seria pago com a verba do Orçamento durante 4
anos, ou seja, US$15 milhões a cada ano •
Essa lei veio para o Congresso Nacional. Os
Senadores e Deputados Federais que tinham dúvidas sobre o diretto de propriedade da Vale aprovaram uma emenda a essa lei. Essa emenda acrescia
um parágrafo ao art 1°, que dizia o seguinte:

·o

pagamento previsto neste artigo que é a índenização de US$60 milhões de
dólares - dar-se-á na forma da verificação
técnico-contábil, análise da concessão e
comprovação de que a área descrita no art.
2" está inciusa no polígono do decreto de
concessão de lavra de li' 7 4.509, de 5 de
setembro de 1974".
Ou seja, os Srs. Senadores e Deputados Federais, para se livrarem da responsabilidade de estarem retirando recursos da Uniãó, do povo, dos impostos para pagar uma indenização à Vale, condicionavam o pagamento dessa indenização à comprovação de que a área de Serra Pelada estava naquele decreto de lavra.
Evidentemente, por uma grande pressão das
empresas mineradoras, que tinham um forte lobby
do lbram, formado por meio do Instituto Brasileiro de
Mineração, o Presidente Figueiredo vetou esse artigo.
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O anigo não dizia que não fosse pago, mas
apenas que só pagasse na medida em que fosse leita uma verificação técnico-contábil de que a lavra
dava diretto à Vale. Pois bem, o Presidente vetou
essa emenda que o Congresso aprovou em lei.
Posteriormente a isso, eu, como Deputado FederaI de então, apresentei um novo projeto à Cãmara dos Deputados, que foi aprovado naquela Casa,
veio para o Senado Federal e, infelizmente, depois
de 4 anos sem tramitar, foi arquivado.
Nesse projeto, eu reinseria aquela cláusula, obrigando uma verificação técnico-contábil para que ficasse comprovado que a Vale, de fato, era a dona da
área Eu es1abelecia que esse levan1arnento, ou essa
verificação técnico-contábil, fosse fei1a por uma comissão de quatro represen1antes: um da Companhia Vale
do Rio Doce, um do Departamento Nacional de Produção Mineral, um do Sindicato Nacional dos Garimpeiros e outro da Cooperativa de Garimpeiros.
O meu projeto ampliava ainda a área de garimpagem de 100 para 750 hec1ares, tomava sem limtte a
profundidade de perfuração e colocava definitivamente
a área nas mãos do garimpeiro de Serra Pelada Foi
aprovado na Cãmara dos Deputados, mas, infelizmen.
te, dormitou nas comissões do Senado Federal. ·
0 meu projeto tem todo um histórico da situação de Serra Pelada e da política mineral em nosso
Pafs; explica, pom por ponto, nos mlnimos dela·
lhes, como tudo começou e se deu.
Ao fazer este projeto, quero repetir aqui 0 meu
questionamento sobre o direito de propriedade da
Vale. Eu dizia o seguinte:
"Deixamos claro, por1anto, a nossa dú·
vida de que a Vale tenha direito àquela indenização, e só a receberia, se comprovasse
que tudo estava legal.
Duas razões básicas justificam o nosso posicionamento:
Em primeiro lugar, entendemos que
Serra Pelada não está na área definida pelo
Decreto n" 74.509, pois, como muitos sabem,
o marco a que ela se refere foi propositalmente destrulda, sendo posteriOrmente substituldo
por outrci, deslocado de sua origem.
Segundo, existem inúmeras irregularidades na concessão destes alvarás.
Uma delas é que no mesmo dia 5 de
setembro de 1974, em que foi concedido o
Decreto de lavra n• 74.509, de 1O mil hecta·
res, também foram concedidos os Decretos
n• 74.507, com 30 mil hectares, n• 74.508,
com 100 mn hectares, e o de n• 74.510 com
20 mil hectares, todos assinados pelo então
Presidente Ernesto Geisel e o seu Ministro de
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Minas e Energia Shigeaki Ueki, todos em tavor da Amazônia Mineração SIA, para lavra
de minério de ferro, sendo os 3 primeiros em
Marabá, e 0 de n• 75.510, em São Félix do
Xi
ngu.
Como se pode expficar a legalidade
dessas concessões, se o Código de Mineração, arts. 25 e 37, § 2 2, só permite a outorga
de autorização de pesquisa para uma área
máxima de 10 mil hectares, mesmo assim
em regiões de condições especiais?
Como explicar que a Vale tenha apresentado justamente o Decreto n• 7.509, único com a área de 1O mil hectares permitida
pelo Código de Mineração, como es1ando
Serra Pelada nela englobada? Por que a
destruição do marco?
O que fez a Vale, na área, de 1974 até
1979, quando Serra Pelada foi descober1a
pelos garimpeiros? Legalmente, os decretos
já não es1ariam caducos?
Terá AMSA-Amazônia Mineração S/A
antes feoo a pesquisa necessária para conseguir 0 Decreto de lavra e como poderá ter
feito isso em área de 1oo mil hectares, se 0
art. 25 do Código e 0 art. 29 do seu Regulamento, reptto, limitam essa área de pesquisa
a 1Omil hectares?
Por todas es1as dúvidas foi que condicionamos o pagamento da indenização à prova
daquilo a que a Vale efelivamente tem direito. •
Isso foi o que nós inserimos na lei, entre outras
questões.
Gostaria que a imprensa nacional, que tanto divulga o assunto, tomasse conhecimento desse projeto que foi aprovado na Câmara e arquivado no Senado, depois de 4 anos. Esse projeto detalha, minuciosamente, todo o histórico da usurpação que a
Vale do Rio Dóce pretende sobre Serra Pelada
Sr. Presidente, Sr"s e Srs.. Senadores, onde
quero chegar?
A Justiça já provou o que estou falando; não
sou eu apenas quem diz. Tenho em minhas mãos
um processo, cuja sentença foi dada pela Juiza da
4° Vara da Justiça Federal de Brasíl"~a, Dr" Selene
Maria de Almeida. Apenas as razões e a sentença
estão comigo, pois o processo é bem maior. Es1a
Ação Popular foi proposta por alguns advogados do
Es1ado do Pará, contestando o pagamento de uma
indenização de US$60 milhões que a Vale do Rio
Doce, indevidamente•• recebeu do orçamento da
União, durante 4 anos.
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Nobre Senador Josaphat Marinho, aqui está a
sentença da juíza pata quem quiser tomar conhecimento. Esta sentença condena todos os Senadores e
Deputados Federais da República do Bm.sil a restituírem aos Cofres Públicos o valor de US$60 milhões pagos à Vale do Rio Doce. Todos os Senadores e Deputados Federais da época fom.m citados. MuHos aqui se
defendem.m; outros não se dem.m a esse trabalho.
Sabe V. Ex" como é citar 503 réus, ouvir as
suas defesas e a que tipo chega esse processo.
Aqui está a sentença da Dr" Selene Maria de Nmeida, que enterdeu não ser a Vale do Rio Doce proprietária dos direHos minerários de Sena Pelada e, muito
menos, evidentemente, de Sena Leste, que é a mesma
área No final de suas considem.ções, diz ela que:
Decreto de Lavm. é nulo, porque
não corresponde à área da pesquisa. Este
fato toma nulo todos os demais atos pm.ticados a partir de 7 4. A ação procede porque
houve inexistência de motivos para pagamentos da indenização. O pagamento de
uma dívida inexistente por parte da União é,
em si mesma, uma lesividade aos cofres públicos e uma violência aos princípios da legalidade. Está presente em concreto o requisito por excelência da ação popular, que é
a lesividade do ato nos termos da norma
constitucional. Os réus da ação, que não foram excluídos, são todos responsáveis por
suas ações e omissões.•
Aqui cita o nome de todos os Deputados Federais e Senadores da ocasião, iriciusive o meu, porque
votei a favor da lei, embota com ressalva; votei contm.
o veto. Também fui citado no processo como Deputado responsável por essa aprovação de indenização.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Nobre Senador Ademir Andm.de, esclareÇo que o tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço condescendência de V. Ex" pam. usar mais cinco
minutos e encenar o meu discurso. Tenho mais uma
informação da maior importância.
fato muito gm.ve que pode gem.r
Tm.ta-se de
um novo oonflHo social. Os garimpeiros invadim.m a
área e tomam.m os equipamentos da empresa Vale
do Rio Doce. O conflito, evidentemente, é iminente.
Sr. Presidente, para finalizar, gostaria de dizer
que, desde quando os garimpeiros descobriram Serta Pelada até hoje, eles foram sabotados pela Companhia Vale do Rio Doce e pelos engenheiros do
DNPM. Houve toda espécie de sabotagem que se
possa imaginar, criando as maiores dificuldades
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para que eles ali pudessem permanecer. A tática foi
matá-los pelo cansaço, pela opressão. Pof quê?
Porque, a partir dali, poderia haver uma mudança radical na politica mineral bm.sileim.. A partir de Sena Pelada, poderia haver uma mudança no sentido de se privilegiar o pequeno produtor mineral, o pequeno empresário minem.dor, o garimpeiro de uma maneira geral.
Ao longo dos anos, pedimos ao DNPM para
dar apoio técnico aos garimpeiros de Serra Pelada.
Pedimos pam. que eles os ajudassem, para que fizessem sondagem a fim de que os garimpeiros não
trabalhassem às cegas e às escuras, como trabalharam ao longo de tantos anos.
Pois bem, o DNPM nunca fez nada disso. Só
os massacrou, os perseguiu e cometeu toda espécie
de barbaridade que se possa imaginar contra eles.
Então, ao longo do tempo, eles foram abandonando
o garimpo. A cava de onde se tirava o ouro está coberta com uma lâmina d'água de mais de 70m de aitum.. Dos 80 mn garimpeiros, hoje só existem lá seis
mil garimpeiros.
E af, Senador Josaphat Marinho, há um ano e
meio, a Companhia Vale do Rio Doce, já com os garimpeiros enfraquecidos e em dificuldade, corileçou
a fazer a prospecção, que atualmente é tão falada.
Começou a fazê-la inclusive dentro de Sena Pelada.
Eles
que é Sena Norte, mas é dentro da própria Serra Pelada
·
No dia 23 de janeiro deste ano, apresentei um
requerimento a esta Casa, em que eu perguntava,
no item 1:
Qual é o potencial estimado de ouro existente
em Sena Pelada, baseado nos estudos atuais feitos
pela Companhia Vale do Rio Doce?
O Sr. José Eduardo Outra - V. Ex" me concede um aparte, Senador?

falam

O SR. ADEMIR ANDRADE - Lamento profundamente, Senador José Eduartlo Dutm., mas o Presidente está sendo implacável comigo, e tenho que
concluir essas questões que são muito importantes
de serem ditas.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Nobre Senador Ademir Andrade, a Presidência não
está sendo implacável com V. Ex", mas, como o seu
tempo já se esgotou. Pediria que concluísse o seu
pronunciamento e que o Senador José Eduartlo Outra deixasse o aparte para outm. ocasião.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
concluirei em alguns segundos.
A Companhia Vale do Rio Doce respondeu que
não sabe sobre Serra Pelada Ela pesquisou, mas
não sabe. Está aqui a sua resposta
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Quanto à segunda pergunta, sobre a quantidade de ouro extraída de 1992 a 1995, tenho os seguintes dados: foram 4.800 kg em 1992; 5.131, em
1993; 7.003, em 1994; e 10.066, em 1995.
A respeito das perspectivas da CVRD em termos
de exploração, a produção prevista para 1996 é de 18
mil quilos; para 1997, 17 mil; para 1998, 17 mil; para
1999, 19 mil; e para 2000, 31 mil quilos de ouro.
E a última e mais importante pergunta, Sr. Presidente, foi a respeito do potencial de todas as reservas de ouro da Companhia Vale do Rio Doce, no Estado do Pará, que estejam sob concessão e já em
exploração; praticamente não foi respondida A Vale
não responde o que queremos e o que temos o direito de saber, e que ninguém sabe. Nem o DNPM
sabe a respeito da localização dos furos de sonda~
geme o que eles acharam neles.
Trata-se de um jogo fechado, ao qual ninguém
tem acesso. Eles negaram a informação a este Senado Federal. Responderam de maneira evasiva,
sem dar a menor atenção a um pedido do Senado
Federal.
Estou absolutamente convencido disso e gostaria que a imprensa nacional tomasse conhecime~
to da sentença da juíza, da justificativa do meu projeto, que, infelizmente, dormiu nas gavetas deste
Senado Federal, para conhecer a verdadeira história
dos garimpeiros de Serra Pelada
A Vale, no meu entendimento, está usurpando
o direito dos garimpeiros, e eles têm absoluta razão
de fazer o que estão fazendo.
Um juiz de Marabá, agora, deu ordem para que
eles safssem, estabelecendo uma multa de R$1 00
por dia, enquantó eles lá permanecerem. Virou
moda estabelecer multa para quem luta por seus direitos. Lamento isso profundamente.
Quero aqui alertar os Senadores, Colegas desta casa para o fato de que esses garimpeiros estão
lá não de agora. Eles estão há muito reivindicando o
direito de se sentarem à mesa para discutirem com
as autoridades deste Pafs, buscando, assim, uma
solução para os seus problemas. E cansados de esperar, fizeram o que fizeram.
Espero que o governos federal e estadual não
façam o que foi feito no dia 17 de abril. Urge que se
sentem à mesa a Companhia Vale do Rio Doce, os
representantes do garimpeiros, os representantes do
Governo do Estado do Pará e os representantes do
Ministério das Minas e Energia. Vamos nos sentar à
mesa, discutir e definir civilizadamente uma solução
para esse grave problema social que está havendo
no Estado do Pará.
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Tenho a mais absoluta convicção de que a
Vale do Rio Doce não tem nenhum direito sobre
essa área e está usando de todos os meios de que
dispõe, os seus poderes económicos e a influência
política que tem e que detém, para levar a efeito o
que está fazendo com esses garimpeiros. A área de
garimpo deve ser desses garimpeiros e da Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada, e o dinheiro
na mão do povo vai ser reinvestido na região, trazendo progresso e desenvolvimento para todos nós.
Lamento profundamente não poder conceder
ápartes a meus pares, mas o tempo realmente é
muito curto para tratar de uma questão tão importante como essa
Muito obrigado.
Durants o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Renan catheiros, 2• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Le111 Dias, s• Secretário •
Durants o discurso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. Le111 Dias, s• Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Esperiãláo Amin.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente,

peço a palavra para uma comunicação inadiável.
(Pausa.)
·
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Senador · Sebastião· Rocha, a comunicação inadiável
somente lhe poderá ser facultada na prorrogação
desta sessão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Com base em
_ que artigo do Regimento Interno, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Gostaria de esclarecer a V. Ex" que, dirigindo-se à
Mesa, e não a mim, deveria estar de pé. Isso é regimental. Em segundo lugar, V. Ex" é quem deve invocaro Regimento.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Senador Sebastião- Rocha, roroo Lfder, V. -Ex" JY.lderá
usar a palavra por 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Só quero usar a
palavra por dois minutos, mas peço-a como Lfder.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
faço um apelo à Mesa, no sentido de que seja transcrita, nos Anais do Senado, a justificativa do projeto
de lei a que me referi, de minha autoria, apresentado
e tramitado nesta Casa -

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Altera dispositivos da Lei nQ 7.194, de
11 de junho de 1984, que "autoriza a inclusão de recursos nos Orçamentos da União e dã outras providências."
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 19- Os arts. 19 e 29 da Lei n9 7.194, de 11
junho de 1984, passam a vigorar com a seguinte redação:

de

"Art. 19 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento Geral da União, referente aos exercicios finan
ceiros de 1985 a 1988, a importância equivalente ate o mãximo de
7.723.260 (sete milhões, setecentas e vinte e três mil e duzentas
e sessenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
divididas em 4 !quatro) parcelas iguais, correspondendo, em cada
um desses exerc1cios, ao valor de 1.930.815 (um milhão, novecentas e trinta mil, oitocentas e quinze) Obrigações Reajustãveis do
Tesouro Nacional - ORTN, destinada ao pagamento ã Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD - da retificação da concessão de lavra de que
trata o Decreto n9 74.509, de 5 de setembro de 1974.
§ lQ - O Pagamento previsto neste artigo dar-se-ã na
forma de verificação tecnico-contãbil, anãlise da concessão e com
provação de que a ãrea descrita no art. 29 desta lei estã inclusã
no poligono do Decreto de concessão de lavra n9 74.509, de· 5 de
setembro de 1974.
§ 29- A Verificação tecnico-contãbil, a anãlise
da
concessão e a comprovação a gue se refere o parãgrafo anterior se
rão efetuadas por uma comissao de 4 (quatro) membros, assim cons~
ti tu ida:

- CVRD;

- 1 (um) representante da Companhia Vale do Rio Doce

- 1 (um)· representante do Departamento Nacional
P.rodução Mineral - DNPM;
- 1 (um) representante do Sindicato Nacional dos
t:-impeiros;

da
Ga-

- 1 {um) representante da Cooperativa de Garimpeiros
de Serra Pelada.
Art. 29 - A ãrea de 100,00 ha (cem hectares) decorren
te da retificação a que se refere o art. JQ desta lei, localizadã
no Municipio de maraóã, Estado do Parã, estã delimitada por um po
ligono regular, cujo primeiro vêrtice dista 17.239,07 m, no rumõ
verdadeiro de 88924'11,8" (Sudoeste) do Marco Trigonométrico DSG
SAT.30029-PA (Fazenda Sereno) de coordenadas geográficas latitude
05956'06.7" e longitude 49930'18,4". Do vértice nQ 1, de coorde-
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nadas geogrã fi cas 1a ti tu de 05956 '23, 7"
Su 1
_e
--i-bngi tu de
49939'38,6" WGr, segue no rumo Oeste (1.000 m) ate o vértice n9
2, de coordenadas geogrãficas latitude 05956'23,8" Sul e longitude 49940'11,2" WGr; dai se2ue no rumo Sul (1.000 m). ate o vértice
n9 3, de coordenadas geo~raficas latitude 05956'56,4" S~l .e !ongi
tude 49940'11,1" WGr; da1 segue rumo Leste (1.000 m) ate o vertice nQ 4, de coordenadas geogrãficas latitude 05956'56,3" Sul
e
longitude 49939'38,6" WGr; dai segue rumo Norte (1.000 m) ate o
vértice n9 1, ponto de inicio desta descrição perimetrica e desti
nar-se-ã ao aproveitamento de substâncias minerais, pela Cooperã
tiva de Garimpeiros de Serra Pelada.
§ 19 - Fica estabelecida uma segunda ãrea envolvendo
a primeira, de aproximadamente 750,00 ha (setecentos e cinqaenta
hectares), para apoio logistico ãs atividades de extração do mine
rio e conseqaente beneficiamento, na qual também serã permitidã
vértice dista de
a garimpagem, definida por um poligono cujo
15.484,73 m no rumo verdadeiro 89900' (Noroeste) do Marco Trigono
métrico DSG SAT.30029-PA (Fazenda Sereno), de coordenadas 2eogrã
ficas latitude 05956'06,7", e longitude 49930'18,4". Do vertice
n9 1, de coordenadas geogrãficas latitude 05955'59,2" Sul e longi
tude 49938'41,8" WGr, segue no rumo Oeste (3.500 m) ate o vértice
n9 2, de coordenadas geosrãficas latitude 05955'59,4" Sul e latitude 49940.'35,6" WGr; da1 segue rumo Sul (2.000 m) ate o vértice
n9 3, de coord!!nadas geosrãficas latitude 05957'04,6" Sul e longi
tude 49940'35,5" WGr; da1 segue rumo Leste (2.000 m} ate o verti-=ce n9 4, de coordenadas geogrãficas latitude 05957'04,4" Sul
e
longitude 49939'30,4" NGr; dai segue rumo Sul (1.000 m) ate o ver
tice n9 5, de coordenadas geosrãficas latitude 05957'36,9" WGr e
longitude 49939'30,3" t~Gr; da1 segue rumo Leste (1.500 m) ate o
vértice n9 6, de coordenadas geogrãficas latitude 05957'36,8" Sul
e_1 ongitude 49938 '41 ,5" ~/Gr; dai segue rumo Norte (3.000 m) ate o
vertice n9 1, ponto de inicio desta descrição perimétrica.

§ 29 - A garimpagem serã admitida ate a profundidade
que seja possivel garant!r o trabalho dos garimpeiros em condi
çoes de segurança, cabendo a Cooperativa de Garimpeiros de Serrã
Pelada executar os rebaixamentos que se façam necessãrios."
~

11 de junho de 1984.
õlicação.

Art. 29- Fica revogado o art. 39 da Lei n9 7.194, de
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua puArt. 49 - Revogam-se as disposições em contrãrio.
CAAARA DOS DEPUTADOS, em 1oi'/ de março de 1987.

C\. U,

;jr.-----.,.~

.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1996

PROJETO DE LEI
N<~

5.047-A, de 1985

(Do Sr. Ademir Andrade)
Altera dispositivos da Lei n<:~ 7.194, de 11 de junbo
de 1984, que .. autoriza ·a "iridusão de reaJrsos nos
OrçamentQS da União, e dá outras providênciu,.;
tendo pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e técuica
legislativa; da Comissão de Economia, Indústria e
Com~rcio, pela aprovação; e, da Comissio de Fiscalã.
zaçào Finan_ceira e Tomada de Contas, pela rejeição.
(Projeto de Lei n• 5.047. de 1985, a que se refe·

rem os pareceres.)
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1• Os artS. I• e2• da Lei n• 7.194, de 11 deju•
nho de 1984, passam a vigorar com a seguinte redaçio:
"Art. I• Fica d Poder Executivo autorizado a incluir
no Orçamento Geral da União, referente aos exerCícios
financeiros de 1985 a 1988, a importância equivalente até
o máximo de 7.723.260 (sete milhões, seteCentos c vinte c
tres mil e duzentas e sessenta) Obrigações Reajustivcis
do Tesouro Nacional- ORTN, divididas cm 4 (quaúól
·parcelas iguais correspondendo, em cada um desses
•ercícios, ao valor de 1.930.815 (um milbilo, novecentos
trinta mil e oitocentos c quinze) ORTN, destinada ao
pagamento à Companhia Vale do Rio Doce- CVRO,
da retificação da concessilo de lavra de que trata o Decreto n• 74.509, de 5 de setembro de 1974.

rabâ. Estado do Pará, está delimitada por um polígono
regular. cujo primeiro vénice dista de 17.239,07 m. no
rumo verdadeiro de 88•24"11.8" (Sudoeste) do Marco
T;jgonométrico DSG SAT. 30029·PA (Fazenda Sereno)
de coordenadas geográficas latitude 05•56'06, 7" e longi·
tudc 49930'18,4". Do vértice n• I de coordenadas geográ·
ficas latitude 05•56'23,7" Sul e longitude 49939'38,6"
WGr, segue no rumo Oeste {1.000 m) até o vértice n• 2,
de coordenadas geográficas latidudc 05956'23,8" Sul e
longitude 49940'11,2" WGr: daí segue no rumo Sul
( 1.000 m) até o vórtice n• 3, de coordenadas geográficas
latitude 05•56'56.4" Sul e longitude 49•40'11,1" WGr;
daí segue rumo Leste (1.000 m) até o· vértice n• 4, de
coordenadas gcogrilicas latitude 05•56'56,3" Sul e longi·
tudc 49939'38,6" WGr; daí segue rumo Norte (1.000 m)
. até o vértice n• I, ponto de inicio desta descrição pcrimó·
trica c destinar-se-i ao aproveitamento de substâncias
mineraiS, pela Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pc·
lada.

de Garimpei·

§ · I' .Fica estabelecida uma scgunda área envolvendc
a primeira. de aproximadamente 750 ba. para apoie
logístico b atividades de extração do minério e conseqüente beneficiamento, na qual tambán será pcmútida a
garimpagem. definida por um pollgono • cujo vértice dis·
ta de 15.484,73 m no rumo verdadeiro 89t00' (Noroeste)
.da. Marco Trigonométrico DSG SAT. 30029-PA (Fazen·
da Sereno), de coordenadas geográficas latitude
05•56'06,7", e longitude 49930'18,4". Do vértice n• I, de
coordenadas gcográfu:aslatitude 05•55'59,2" Sul e longi·
tude 49938'41,8". WGr, segue no rumo Oeste (3.500m)
até o vértice n• 2, de coordenadas geográficas latitude
05•55'59.4" Sul e latitude 49940'35,6" WGr, daí segue
rumo Sul (2.000 m) até o vértice n• 3, de coordenadas
geográficas latitude 05•57'04,6" Sul e longitude
49940'35,5" WGr, daí segue rumo Leste (2.000 m) até o
vértice n• 4 de ·coordenadas geográficas latitude
05•57'04,4" Sul e longitude 49939'30,4" WGr, dai segue
rumo Sul (l.OOO -mJ atê o vê:rticc n° 5 de coordenadas
geográficas latitude 05•57'36.9" e longitude 49'39"30.3"
WGr: dai segue rumo Leste (l.SOO m) até o vértice n• 6
de coordenadas geográficas latitude 05•57'36.8" Sul e
longitude 49•38"41.5" WGr: daí segue rumo Norte (3.000
m) até o vértice n• l ponto de início desta descrição peritnétrka.

Art. 2• A área de 100,00 ha decorrente da rctificação
a que se refere o art. t• localizada no Municipio de Ma·

§ 2• A garimpagem será admitida até a profundida·
de cm que seja possível garantir o trabalho dos garimpeiros em condições de segurança. cabendo à Cooperativa

§ I• O pagamento previsto neste artigo du·sc-i lil
forma de verificação técnico-contibil, anilise da COR_.
são c comprovação de que a área descrita no art. 2t csti
inclusa no polígono do decreto de conccssilo de lavra n•
74.509, de 5 de setembro de 1974.

§ 2• A verificação técnico-contibil, ~ análise da con•
cessão e a comprovação a que se refere o parágrafo anterior sorão efetuadas por uma comissio de 4 (quatro)·
membros assim constitulda:
- I (um) representante da Companhia Vale do Rio
Doce- CVRD;
- I (um) representante do Departamento Nacional de
Produção Mineral - DNPM;
·

- t (um) representante do Sindicato Nacional dos
Gari."1!peiros;
- 1 {um) representante da Cooperativá
ros de Serra Pelada.

de Garimpeii"os- de Serra Pcladã. executar os rebaixamen·
tos que se fa·çam necessários.

· Art. 2• Fica revogado o art. 3• da Lei n'7.194.de li
de junho de 1984.
··
.. · · .
·Art. 39 Esta lei entra em vigor na ~ata de !~a publi·
cação.
Art.

4~"
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Revogam·se as disposições em contrário.

Sala das Sessões. 6 de março de 1985. - Ademir Andrade.

J ustifieaçio
Muito se tem falado sobre Serra Pelada, >onho doura·
do de milhares de pessoas • terror dos grandes empre·

sários da mineração.
Não é apenas pela grande quantidade de ouro e'Ontido
que ela é tão intensamente combatida pelo IBRAM Instituto Brasileiro de Mineração, grupo que congrega
as empresas mlftcradoras que atuam cm nosso Pais. em
sua ·maioria multinacionais~
O pavor desses empresários é que a força do povo c
sua luta pela apropriação da riqueza de Serra Pelada podem dar um novo. rumo à Política Mineral brasileira.
O Código de Mineração, instituído pelo Decreto-lei n•
21.7, de 28 de fevereiro de 1967, favorece, excluSivamente, o grande capital, contf1bumdo para a Torrnaao dos
monopólios da mineração.
----

Tem sido triste e sacrificada a vida do garimpeiro ou
do pequeno empresário mincrador na Amazônia. Sio
sempre estes que se embrenham pelas suas matas e dacobr=n as zonas ricas em ouro. cassitcrita ou diamante.
As noticias das descobertas se Í:Spalham e os
empresários correm a Brasília, cumprem as inúmeru
exigências burocráticas impossíveis de serem atendida
pelo garimpeiro ou pequeno empresário mincrador; com
influência política e, muitas vezes, srandes sorjetu, obt~ alvará de autorização para a realização de uma peso
quisa que, na verdade, já foi feita pelo sarimpeiro, sen·
do, mais adiante, premiados com concessão da lavra.

gran.._

Munidos do titulo hábil, voltam à área e entram na
Justiça, solicitando liminar de expulsão dos garimpeiros.
A Policia é obrigada a entrar em açào e está formando o
conflito que tem ceifado dezenas de vida em nossa ,..
gião.
A história de Serra Pelada é bem parecida. Garimpeiros a descobriram cm 1979 e começaram sua exploraçio.
Af então, a Companhia Vale do Rio Doce, empresa de
economia mista c não. pública, como querem alguns fa·
zer crer, pois tem 47% do seu ~ital na mão de particu·
la~. entendeu que Seqa Pelada cstaya dentro de um
quadrado de !O mil ha, estabelecidos no Decreto n•;
3 soo de; de sc;te~ de_ i 974~ que ;;-an~dcu à Ama~
.,oja Mincracào ~~J!!r~_~t<:_ Q~ \~yrar mlnCfiO_ d_e fêrro
e nã:o de ouro). no DIStritO a. Mãrã!iã.Estãdo do Par1!..
A Vale do Rio oce. que "'ãvtã incorporadO a AiiiaiO-..
nia Mineração S/ A, após a descoberta de Serra Pelada,

_começou a trabalhar no sentido de conseguir transfor·
mar Seu decreto de concess.ào__ de iav;a de minério de ferro em minério de olJrQ, conforme estabelece o Código de
Mineração. para expulsar os ganmpe1ros de Já, e entre-

gar sua

~_xpioraç:ão

sabe DeuS a _quem.

Foi voz corrente que o Sr. Eike Batista. filho do_ Sr.
Eliezer Batista. Presidente da Cia. Vale do Rio Doce. es·
tava organizando no Rio de Janeiro. uma reunião. para
entregar mediante comissàe!i. a exploração de Serra Pe·
!ada a .cmprc;$_as priv~P':ls, entre elas a No.v..Ç[P.~!iijê_ta, ãs-

sÕciada à Autran. e à Tabo~, Jigi!.Q-ª' à Paranapaneffia,
Qlie jâ estava -atuando na ár.ca;'Efftr'etanto, a forma de eXploração desse garimpo envolveu o interesse de milhões de pessoas e não apenas
dos garim;t:eiros que tá trabalham. Os barrancos. com
cerca de 6 m.z cada. entregues a 10 garimpeiros com um
chefe para serem escavados exigiam investimento cm alimentação. transporte, equipamento c mão-de-obra. Os
donos naturais dos dos barrancos passaram a buscar ca-

pital vendendo percentagens da produção, a fim de ad·
quirir ·os recursos ncccssãrios ao desenvolvimento dos
trabalhos.
Em volta de toda a região -cerCa de IS Municípios
- é dificil encontrar um comerciante, um agric:ullor ou
um profissional qualquer que não tenha percentagem em
determinado barranco de Serra Pelada.
EsSa enorme participação do povo gerou uma imensa
força política que fez a Vale e o Governo recuarem,
. adiando a cxp).llsão dos garimpeiros.

Nas

eleiç~es de 1982, o PDS foi vitorioso na região,
pois- pairava uma grande ameaça: se os seus candidatos
não se elegessem, Serra Pelada. controlada pela Polícia
Federal e SNI seria fechada e entregue à exploração mecanizada.
Passada a eleição e atendido seu interesse, o Governo
mais uma vez tentou expulsar os garimpeiros. Aí então, (
rcação foi forte e violenta. Sentindo a impossibilidade de
atingir seu objetivo de contrapor-se à vontade de mais de
um milhão de pessoas, que hoje têm investimentos naquele garimpo, o Presidente enviou ao Congresso o Projeto de lcj n• 3.SSS, de 1984. que prorrogava por majs
trés anos a ganmpagem na área e crmitia a cscav o
xo a rofundid
·
· atin·
de ma
g1 a ate
, ou seJa, a cota de 190m acima do "vel do
mar. a 1
e e a cançar-se essa profundidade antes
~orridos os trés anos, a garimpagem seria igualmen·
te suspensa delínitivamcnte.
+·
Para isso, entretanto, o Governo atendendo pressão
dos empresários, reservou uma indenização à Cia. Vale
do Rio Doce no valor de 7.723.260 ORTN, o equivalente
a Cr$_234.142.750.000 (duzentos e trinta e quatro bi·
Jhões, cento e quarenta c dois milhões e ªctece~tos e cin·
qUenta mil cruzeiros) ou USS 5.&.287.91i3 (cinqUenta e
oito milhões, duzentos c oitenta· e sete mi!, novecentos e
sessenta e trés dólares.)
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Sabíam_os nós. parlamentares. da necessidade de se
aprovar rapidamente aquele projeto. pois o garimpo precisava ser reabeito. milhares de pessoas estavam na sua
dependência, mas não podíamos fazê-lo como estava
proposto.
Preparamos. então. algumas emendas para ressalvar
nossa responsabilidade.
Introduzimos a restricào de que a indemzaçào máxima
seria aquela estabelecida. Apresentamos. também. o seguinte parágrafo ao artigo 111:
.. Pará rafo único. O ·aszame
este -arti o
ar-se-á na arma e verificação técnico-contábil. análise
da cancessao e com rovaç:ao de ue ::1 •
art. 11 esta me usa no po igono do Decreto de lavra n•
14.509. dê 5 de Sêlembro de 1914
Deixamos claro. portanto, nossa dúvida de que a Vale
tinha direito àquela indeniz3ção, e só- a receberia se com·
provasse que tudo estava legal.
·
·
Duas razões básicas justificam ri osso posicionamenta:·
Em primeirO lugar. entendemos que Serra -Pelada não
está na área definida pelo Decreto n" 74.509. pois. como
muitos sabem. o marco a que' ela se refere foi propOsital·
mente destruído, sendo posteriormente substituídO pôr
outro. deslocado de sua origem.
Segundo, existem inúmeras irregularidades na conces·
são destes a1varâs.
U!'Ja delas é que no me.smo diaS de setembro de 1974,
cm que foi concedido o Decreto dC-Ia\o·ra n9 74 509 de
10.000 ha, também foram concedidos os Decretos n•
... 74.507. com 30.000 h a n9 74 sos cgm 100 000 h a c o de
n<' 74.510 com 20.000 ha, todos assinados pelo então PreSidenta Ernesco GcJscl c o seu Mínístro das Minas e
Energia Shigeaki Ueki, todos em favor da Amazônia Mi·
neração S/ A, para a lavra de minério i!e ferro. sendo os 3
primeiros em Marabá, cio de n• 74.510, em São Félix do
Xfngu.
·· ·
Como se pode explicar a legafidadc-dessas concessões,
se o Código de Mineração, arts. 25 e 37, § 2•, só permite a
outorga de autorização de pesquisa para uma ãrca máxi·
ma de 10.000 ha, mesmo assim em regiões de c:ondiçõcs
-specra1s?
·
·
Como explicar que a Vale tenha apresentado justa·
~te o Decreto n• 7.509, único com aârea de fO~OOO ha
permitida pelo Código de Mineração, como. estando Ser·
ra Pelada nela englobada? Por que a destruição do mar-

cc?
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Além disto tudo, sabe-se que o ouro de Serra Pelada é
rico em paladium, outro metal que vale metade do seu
preço e que a Caixa Econômica Federal jamais pagou,
recebendo--o dos garimpeiros como impureza. A própria
classificação- é feita por prOcesso mecânico. Com_ Csquc:ntamcn~q e resfriamento imediato. onde muitas Vezes o
ouro derretido não decantou totalmente. separando-se
dos outros metais menos nobres. A '"casca" é quebrada.
separada e guardada. ainda contendo ouro. O que resta é
pesado c classificado numa escala de cor, oue determina
o último desconto do ouro mediante seu gr~u de pureza.
Para onde vai tanta diferença? Para a Caix.a? Para a
Vale? Para o Governo? Como aceitar. portanto, pagar
tão absurda indenizaçào?
Procuramos ainda acrescentar o parãgrafo -19 ao art.
~9, atriQuindo-a administração dos trabalhos de Serra
·Pelada à Cooperativa dos Garim eiraS
recer a sua organização. como entidade capaz de defeu..der a jnrcro;:ssc dos seus associados, dcmncrarjzanda a
distribuição dos barrancos.· tornando públicv os mapas
da locação dos mesmos, com os nomes dos reSpectivos
donos. fim de evitar disputas e apadrinhamcntos.:-u ma
entidade que ouça a opinião dos garimpeiros. que defen·
da o pagamento aos· mesmos do paladium. e que exija a
análise química do ouro. para não haver tanto deSconto
na sua venda, e que mais tarde~ dia"nte da necessidade.
poderã vir a explorar mecanicamente" Serra Pelada, mas
com o lucro para seus associados.
..

ta

a

Infelizmente, o Presidente Figueiredo vetou as emen·
das que condicionavam o pagamento à Vale. inotivo
pelo qual voltamos a apresentar modificações ao projeto
original. transformado na Lei n• 7.194, de 11 de junho de
(984, desta feita já de·manetra bCM ffia1s àMpia~
~a que estamos diante de um governo democrãti·
co, que tem compromisso com a distribuição da riqueza
será, sem dúvida, mais fácil tornarmos Serra Pelada eter·
namente dos garimpefros.
O Presidente Tancredo Neves, com quem já tivemos a
oportunidade de· conversar duas vezes sobre o assunto~
reconhece a força politica dos garimpeiros de Serra Pelada. O repórter Oliveira Júnior lhe perguntou se os garim·
peiros permaneceriam em Serra Pelada, ao que o Presi·
dente lhe respondeu: "E quem é que tem força bumana
para tirã-los de 111?". Esta entrevista foi publicada nos
jornais de 12 de fevereiro do corrente ano.
Esta primeira modificação que apresentamos, portanto, é o já entendimento dos parlamentares do Congresso
Nacional, que a aprovou na Câmara e no Senado. limi·
tando o valor da indenização a um teto e, condicionando
o pagamento à comprovação dos direitos da Vale, pro·
postas estas, inexplicavelmente, vetadas pelo Presidente.
Acrescentamos agora a necessidade da formação de
uma comissão, c:onstituída de representantes da Coopei'ãiiva uo'S"Cilitimpeuos, do Sindicato Nacional dos Ga·
rimiicuos, daCia Vale do Rio Doce e do DNPM. para
fazl!r' esta:-comprovaçã~.-- --- -
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no seu final as palavras-~
sivamc_nte or trabalhos de arim a cm" por ..pela
cooperativa de ganmpe1ros de rra Pelada"..
'A razao desta modificação é que jâ se pratica. em Serra Pelada. o aproveitamento do rejeito com mãquínas
concentradoras. Caminhões também são usados no
transporte desse material. c o garimpo ·precisa
modernizar-se e ter um aproveitamento mãximo do mi·

Àciã?t-2•. SUÓStltUimOS

nério contido; c mesmo no futuro. Quando não for mais
possível ..! (!s;;,t\:u.;ào m;..~nu~l. que a· r!xpioraçào seJa' mecamzad:.!. rn..ts fdt~l peia própria CtJt.>pe.r~niVci. senaó seu
!u~ro rl.!p~rtldl.J p:.~.ra seus já 50.000 lt.:mqüenLa mil l aSso~
~iaàos. 4u..: possuem um Investimento Úlcalcufâ.'.. il de
-~uor. ~.tn1!UI.! :.::

dinhe1ro.
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Entretanto, entre entregar as ativid3.des de mineração
a uma empresa que emprega poUcas· pessoas, que fica so·
zinha com todo o lucro e que deixa ao Estado apenas o
..buraco'\ pois o imposto de ouro é muito baixo (apenas
1%), e permitir a exploração desse minério por milhares
de garimpei·ros ou pequenos empresãríos. mesmo que
esta ·exploração seja menos racional. prefiro ficar com
esta última alternativa. pois. repito, ela distribui melhor
a riqueza c é conseqüentemente, melhor ao desenvolvimento regional.
Exemplos disso são as reservas garimpeiras do Tapa·
jós e a do Cumaru, no Estado do Pará, cuja produção de
1980 a 1984 foi respectivamente de 33.886,41 kg e
•4.178,84 kg de ouro.

Ao pi.tr::u..:r:i!')·. :ro ju ..1r: . .;~·.que tr;.1t.u.ia árca_dt!·/-50-h..~
r"J ra ~~ i11.·' tl7i;;:- --:-:--~·:-..li!f~sentãmõ'S·moCtiT~a;;.1o· ~par :a· · Oiici:limeme o f:.s_talio d_Q Para tem. apenas tres rc:giõeo;
que a ga_rlf11P~lg ___ _::Q}sa. s~ãCffitõaãCiãc?i1à9- âp~-; dê itvre ganmpagem: TapaJÓS. Ci.,Lmaru e Serra Pelada_
nas no-.; 100 ha.
.:s determm:::~.dy. Extstern iocaJs c.orn- . que est.á amàa ilm1tada p~lo tempo.
pro.~·ad4-rii;!r.t~- r:
que os garimpeiiOs não e~""õeier.·ExJstC.m entretanto no Pará e na Amazónia.~mílhares
do escavar. em .-:-,· .--:de desse trnpedtmen1o.
- J~~o.Utr{t!-> ún;as rrc;t:-.. t:L.u-.:urau.:.-. ·no r l:!af"JmoeJros. algu·
.. ,.___.' .
m:ts atl"lc.la il\·rC~. onU~ g.ranat:!) cr:~Pr<:-;;rros bus.::ãm con~
Er:-: rcsiimn. ~:-::.;--:.-::mo.::; á ãréa de garimpagem de tOC.
!'.~i:ú;r~-~-l)_!1_:.:css~il.!s. m:t:o. :~Jaas~ 'l'm c:-.:.:essào. d~scOberta~
para .,.50 h<.I. e~~ área l:e apoie ·rogí_stíco podcrâ~ indus.ive: · pelo espinLO desbravador· dp !!anmpe1ro. e muno rnats
ser deslocada .P~Lr:J. tt!'rreno adjacente._ a ser adg_uirido
não ~ descoberto. e muno mais não e produztdo. porque
pela Cooperativa. .
- --- -- -· - out.ra-s vastas á.reas permanecem _mto~vets e cercadas
Ao § :o do a:t. 2° que estabeleceu que a ·cota ·máxirila
p-Or milícias próprias dos pretensos ·donos das referidas
será a 190m ou seja. 20m abaixo da cscctvaçào de 1983,
~oncessões. E. nccessáno" portanto. li~ertar o~ garimpos
introduzimos alteração estabelecendo que a profundida~ · da ,.:r.;mô.IZOnia.
·
de máxima será aquela em que h:::~.ja segurança para o ga~
· Triste a nistória de Rondônia. de onde: foram e;~ pulsos
rimpeirp ~~dc:_~ç:q[:J.o.J~Q!!LQJ.!rabathos de rebaixamen.to
cei-~a de 50.0QO.fcinqüema mil) garimperrOs de cassiterita
~~!!,Q.,~ID;.L<LClopenit.i.va.
--·-.---~ ·----··- ···--·:· ·e _qu_e_.f)çje tem todo sc;14. L~~ilóno concedido a trê~ em·
Propomos a revogação do art. 3.~' que estabelecia um
presas. entre elas a BRASCAN. multinacional do Canaprazo de 3 anos para o .f)!QCiottam~nto do garimpo,
dâ .. a Par<.~napanema e a Brumadinho. Nenbum pequeno
1ransf0rrri3ndo-o, P.Ortã.rlto- em reserva permanente. cuja
c::mpresáno di.t região teve a inenor chance. ___ _
riquyza.serã. i:xpJi:i.óídi."aió. o scu.Ifrillt P.~!:orgâ!!:~P..êJros
Sei:ra.Pelada modifka iSSo. porquanto de lá. sem dúvi~
asSociados Ii_Çqop,~_r:ativa de_ Garimpeiros ae··$.ern~..f:~laua. -~~lirisu centena~. senão malnares de:: pequenas empred~. .
--·--- .. .
-sas· mmeradoras. que por este Bras1l afora estarão esca..Colegas parlamentares, no começo da nossa justificava~~~ _suas ancontávc::ís riquez~s.
tiva, falamos que Serra Pelada dará novo rumo à Política
·Cabe ao Governo. isto s1m. elaborar um novo Côdigo
Mineral brasileira. e assim será. para melhoria de nosso
de Mineracão qUe sirva aos interesses do nosso Pafs. que
povo·e desenvolvit:nento da região.
desburocr:.nize o DNPM: que privilegie o garimpeiro e o
Serra Pelada é o caminho da dcsburoc:ratização, o fim
peqUeno c::mpresário minerador: que mcentive sua orgado monopôlio das grandes empresas e o início da pequenização e cooperativb;mo. que impeç-:::1. a atuação das emna empresa mineradora, que contribui muito rriais qUC a
presas multinac.ionais nesse setur altamente lucrativo:
distribuição ·aa riqueZa- c o inC-remento do descnvOivique permita acs poder concedente. cm benefício social,
mento regional~
revoear autorizações de pesquisa e concessões de lavra
Os garimpeiro-s propriam:ctlfc ditos~ ou os investidores
das Cmpresas. sem ter Que pagar-lhes indenízações exorde Serra Pelada, quando logram lucro, os aplicam sem·
bitantes. salvo pelas benfeitorias que elas tenham realizapre nas cidades vizinhas, contribuindo com seu cresci·
_.
do.
monto. O imposto que eles pagam é o mesmo dos gran\ A presente proPosição portanto. consubstancia as modes empresáriOS.
Se vivêssemos num país socialista, poderíamos admitir dificações comen-tadas c: destina-se. se aprovada. -a ter
o garimpo como uma alternativa atrasada,--rudimentar, grande repercussão nào apenas na região garimpeira de
Serra Pelada. que já produzia entre 1980 a 1984,
desviadora da mão-de-obra de setores mais essenciais. A
exploração seria mecanizada, feita pelo Estado e seu lu· 31.976.44 k!' de ouro. mas certamente. no sctor mineral
brasileiro como um todo. razão por qu~ cultivo cspecro participado por toda a população.

-
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ranças de que ela possa contar com o imprescindível be·
neplâcito dos meus ilustres Pares.
Sala das Sessões. 6 de março de 1985. - Ademir An·
drade.

LEG!SLAÇiíO CITADA. ANEXADA
PELA COORDENAÇiíO DAS
COM!SSOES PERMANENTES
LEI N• 7.194.
DE li DE JUNHO DE 1984
Autoriza a inclusão de recursos nos Orçamentos da

União, e dá outras providências.
O Presidente da República. faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• · Fica o Poder Executivo autorizado a incluir
no Orcamento Geral da União. referente aos exercícios
fir.•nceiros de 1985 a 1988; a importãncia (Vetada) de
7 ."/:!.3.260 (sete milhões. setecentos e vinte e três mil e duzentas e sessenta) Obrigações Reajustãveis do Tesouro
Naçjonal - ORTN divididas em 4 (quatro) parcelaoig:uats correspondendo. em cada um desses exercícios. ao
valor de J .930.8! .5 (um milhão. novecentos c trinta m!l.
oitocentos e ouinze1 ORT~. destinada ao pagamento â
Companhia Vale do Rio Doce- CVRD. da r.etificaçào
da concessão de lavra. de cue trata o Decreto n~ 14.509.
de 5 de setembro de 1974."

Par:lgrafo úmco. (Vetado).
Ar_L:! 0 A ãr:!a Cc 100.00 ha decorrente d..:! reüticac:à<"
a oue- se refere t1 :.~rt. JY. localizada no Mumcip1o de Mar:!.b:::.. =::\tado :.!(' P:.t:-~. est~ _delimitada por !.lm nolíl!on0
regular. cujo primetr('l vêrtice dista l7.i39.07m. ·na r"umo
verdadeiro de 8&•24"11.88"" (Sudoeste) do Marco Trigonometrico DSGT SA T.30029-PA (Fazenda Sereno) de
coordenadas geográficas latítude 05•5_6'06.7H e: longitude
49vJO't8.4". Do vCnice n~t I de: coordenadas geográficas
latitudo 05•56'23.7"" Sul c longitude 49•39"38.6"" WGr:
segue no rumo Oest~.: ( l.OOOm) até o véruce n9 2. de coordenada. geográficas latitude 05•56"23.8'" Sul e lo"ngitude
49•40"1 !.2'" WGr: daí segue noiumo Sul ( 1.000m) até o
véruce n~ 3. de cOordenadas gCOgi3.ficas latitude
05•56"56.4"" Sul e longitude 49•40'11.1'" WGr: daí segue
no rumo Leste ( J .000m) até o vértice: n9 4. de coordenadas geográficas t.atitude 05•56"56.3"' Sul e. longitude
49•:>9'38.6"" WGr: daí segue rumo Norte (I.OOOm) ati: o
vértice ri~) I. ponto de inicio desta descr~çào perimétrica e
destinar-se-á ao aproveitamento dC substâncias minerais.
exclusivamente por trabalhos de garimpagem.

§ I• Fica. estabelecida uma segunda área. envolven.do a primeira. de aproximadamente 750ha, para apoio
logístico às ativida.des de extr:1çào do .minério e conseqüente beneficia.mento. na qual não será permitida a ga-.
rimpagem. definida por u:n polígono. cujo vértice dista
. 15.484,78m no rumo verdadeiro de 89'00' (Noroeste) do
Marco Trigonométrico OSG SAT.30029-PA (Fazenda
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Sereno). de coordenadas geográficas latitude 05•56"06,7"'
e longitude 49V30'18A'•. Do vértice no 1 de coordenadas
geográficas latitude 05•55'59.~·· Sul e longitude
49•38'41.8"" WGr: segue no rumo Oeste (3.500m) até o
vértce n• 2. de coordenadas geográficas latitude
05•55'59.4" Sul e longitude 49•40'35.6"" WGr: daí segue
rumo Sul (2.000m) até o vértice n• 3. de coordenadas
grográficas latitude 05•57'04.6"" Sul e longitude
49•40"35.5'" WGr: daí segue rumo leste (2.000m) até o
vértice nv 4, de coordenadas geográficas latitude
05•57'04.4"' Sul e longitude 49'39'30.4'" WGr: daí segue
rumo Sul ( l.OOOm) até o vértice n• 5. de coordenadas
geogrãficas latitude 05•57'36.9'" e longitude 49•39'30,3'"
WGr; dai segue rumo Leste (l.SOOm) até o vértice n• 6.
de coordenadas geográficas latitude 05•57'36.8" Sul e
longitude 49•38"41.5"' WGr: daí segue rumo Norte
(3.000m) até o vértice n• I. ponto de inicio desta descrição pefimétrica.
§ 2" A profundidade máxima admitida para a garim·
pagem é <!e menos 20 (vinle) metros da atingid& pela~~
cavações até dezembro de 1983. ou seja, até a cota de
190m acima do nível do mar.
Art. 3" A ,arimpagem serâ suspensa definitiva-men~e den~ro do prazo de 3 (três) anos. a contar da data de
publicação desta lei ou se. antes desse prazo. for itingida
a cota a que se refere o 3rtigo anterior.
Arl .!'-' C\lmp~:!c:m ~w \11mstl!rio C:.rS \i mas c:-E:'lc:r~na -:1 {QnetVisào~ cooraCn-~tç~,l t: contrClle dos -trJl,-:J.Jh-Q.,
decorrentes da ~tn!icaçào desta lei.
~-- 1" A administr<Jção dos trab~iho_s de C<Jr!mna2c:rh.
inclu~ivt: mvesumentl)S ne~.:e~ ... ;Jn0s à sua ex~cuç:à~ . .c"'aber..i ã Cooperauva de GanmpctroS de Sc!-ra ?-ei:.rd..:.. a ser
instituída mediante autoriza;;ào do InstJtuto !\íãclonal de
Ct>ionizaciiu e Refórma :\grãri:t - 1:-.:-CRA: ·0U\'tdo o
Dr.:n~~rtamentl> :\a\.:Jnn:.rl J:: Pwdu.;Jo :-...1merai.
~ ~o ·(Vetado).
Art. 5"__ Esta h:1 entrara em '-"tgor na data de sua
publicação.

Art. "'"' Revogam-se as- disposições em contrário.
Brasília. li de .iunho de 1984: 163• da 1ndependéncia c
96• da República. - JOÃO FIGUEIRED6 - Cesar
Cais - Delfim !'ietro.
DECRETO N• 74.507,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1974
COncede à Amazônia Minrra(io S.A. o direito de
lavrar minêrio de rerro no i\lunicipio de Marabã. Estado do Pará.

O Presidente da República. usando da atribuição que
lhe coniere o art. 8~'. item IH. da Constituição e nos termos do art. 43. do Decreto-lei n• 227. de :28 de fevereiro
de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto·
lei n• 318. de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1• Fica outorgada à Amazónia Míneraçào S.A .
concessão para lavrar minério de ferro em terrenos devo-
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DECRETO ~, 74.509,
lutos. no lugar denominado Serra dos Carajás. Distrito e_
~
DÉ
5
DE SETEMBRO DE I974
Municioio de Marabá. Estado do Pará. numa área de
trinta
hectares (30.000ha). delimitada por um polígoConcede à Amazõnia Mineração S.A. o direito de
no .irregular. que tem um vértice a dois mil novecentos e
lavrar minério de ferro no Distrito e Município de
oito metros (2.908m). no rumo verdadeiro de oitenta e
M arabá, Estado do Pará.
tres graus e cinqüenta e nove minutos sudo~ste (83°59'
O Presidente da República. usando da atribuição que
SW). do marco geodésico N4-B da rede de tr1angulaçi!o
lhe confere o art. 81, item lll. da Constituição, e nos ter·
Serra Norte e os lados a partir desse vértice. os seguintes
mos do art. 43 do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro
cumprimentos e rumos verdadeiros: 13.0CK>m (treze ri'lil
de !967 (Código de Mineração), alterado pelo Decretometros). oeste (W): 8.000m (oito mil metros), norte (N):
lei n• 318, de 14 de março de 1967, decreta:
6.000. (seis rl'lil metros), leste (E): 2.000m (dois mil meArt. 1• Fica outorgada à Amazônia Mineração S.A ..
tros). sul (S): J5.000m (quinze mil metros), leste (E);
concessão para lavrar minéri'o de ferro~ em· terrenos de·
4.000m (quatro mil metros), sul (S); 4.000m (guátro.mil
voiutos. no lugar denominado Serra dos Carajás. Dístri·
metros). leste (E): 8.000m (oito mil metros). sul (S);
to e Município de Marabâ. Estado do Pará. numa área
2.000m (dois 'mil metros), oeste (W): 8.000m (oito mil
de dez mil hectares ( IO.OOOha), delimitada por um quametros), sul (S); 2.0Q0m (dois mil metros), leste (E):
drado, que tem um vértice a: sete mil treZentos c sessenta
4.000m (quatro mil metros), sul (S); 4.000m (quatro mtl
e seis metros (7 .366m). no. rumo verdadeiro d~ trinta e
metros), oeste (W); 3.000m (três mil metros), nort~ (N!;
nove graus e quarenta e oito· minutos sudoeste (39'48'
4.000m (quatro mil metros), oeste (W); 3.000m (tres mtl
SW); 'do vêrtice geodésico SL-1 e os lados divergentes
metros), norte (N), 2.000m (dois mil metros), oeste (W);
desse vértice. os seguintes comprimentos c rumos verda·
5.000m (cinco mil metros), n.orte (N):.2.QOOm (do1s m•l - de.iros! dez mil metros (IO.OOOin), leste (E); dez mil memetros). oeste (W): 7.000m (sete mil metros), norte (N).
tros (IO.OOOm}, norte (N).

mil

Parágrafo único. A concessão de _que trata este. arti·
Parfgraro único. A concessão de que trata este artigo é outorgada mediante as condi~o~s consta~tes d_?s
go ê outorgada mediante as condições constantes dos
arts. 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Codtgo d: Mmeraçao
arts. 44, 47 e suas al!neas, e 51, do Código de Mineração
e de outras referidas no mesmo C6d1go. nao e~pressa·
de outras referidas no mesmo Código, rião expressamente mencionadas neste Decreto. ficando tambem estamente mencionadas neste decreto, ficando tambêm estabelecido o seguinte:
belecido o seguinte:
_ _ ._
.
~
a) a concessão fica sujeita às esupulações do Regul~
a) · a concessão lica sujeita às estipulações do Regu1amento aprovado pelo Decreto n• 51.726. de 19 de fcvereJmeino aprovado pelo Decreto n• 51.726, de 19 de reverei·
r.o de 1963. e d" Resolução "' 3.-~de Jú de abril de-i96s:
ro de 1963, e da Resolução n• 3, de 30 de abril de 1965,
da COmissão Sac:onal dC Energia Nudeãr;
sla Comissão Nacina1 de Energia Nuclear;
b) o concessionUrio fica obrigado a recolher aos Cofres públicos os tributos devidoS à União, em Cum-prib) o concessionârio fica obrigado a recolher aos c~
.
fres públicos
mento d o d ISposto
no D ecreto·1e1· n• 1.038 , d e 21 d e ou. os tributos
D devidos. à União. dem2!cumpnd
tubro de 1969:
·
mente do d1sposto no ecrcto ..1Cl n• 1.038 • e
c ou·
c) se o concessionário não' cumorir oualquer· das
tubro de 1969: · ·
. .
_
.
obrigações que se lhe incumbem. a co~cessão será declac? s:_ 0 conce~~JUnano ;.ao c..:umpnr ~ualq~c~e~l~s
rada:C'..lduca ou nula. na forma dos arts. 65 e66. do Cõdiobdnga_ç~d0 ~.que se· . e ~~~tum .e~. ~.c_otnc es seao sedrao Códt:
.
~
_ -~--- - -~ra a ca uca ou nu 1a. na .arma uos ar s.
.
e:o d e M
1 meraçao:
d M'
•
- d
• d ia
· o r t 1·1 I0 t Decret 0
go e meraçao;
'
I
a conc~ss~o e_ ~ra te:-a P
es e ·
d) a concessão de lavra terá por titulo este decreto,
•u
-.
.
L.
c R~eg1s· ·tro d·o~s~ 0~· ecretos
que será tran~crtto no L1vro C - Re2tstro dos Decretos
D
'S · "'1 d p d - M'
que sera transcnto no tvro de ~avra. d~ . epo:r.tamento.. actOna ~ ro uçao l Jde Lavra do q_epartame-nto NactoQal da Produção Mineral. do Mm1steno das Mmas e Energ1a.
-. d M' · · · d· 11.1· . Ene · a~
~et
A
."~ · d d
.· · h·
.. ~
· -- ·
nera 1. o , Jnlsteno as . ma~ e . rg 1 .
. A.r~·~s propne a es 'dZtn as e.:~tao suJeitas as
Art. 2o As propnedades VIZtnhas estão sujeitas às
ser\!taoe~ de solo_e .subsolo p.ara fi~s de lavra. na forma
servidões de solo e subsolo para fins de lavra. ·na forma
do art. 59. do Código de Mineração.
do art. )9, do CodlgO de Mmeraçao.
Art. 3° Est:: Decreto entrará em v1gor na data_ di:.. sua
Art.J~ Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação. revogadas as disposições em contr~ri?.
publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM- &13.6&2-69.)
(DNPM- 813.687-69.)
Brasília. 5 de •etembro de 1974: 153• da Independência
Brasil ia. 5 de setembro de 1974: 153• da Independência
e 86• da República. - ERNESTO GEISEL - Shigeak
e &6• da República. - ERNESTO GEISEL - Shigeak
Ueki.
Ueki.

e
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DECRETO N• 74.510,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1974
Concede i Amazõnia J\ilineração S.A. o direito de
lanar minério de ferro no Distrito e Município de Sio
Félix do Xingu, Estado do Pará.
O Presidente da República. usando da atribuição que
lhe confere o art. 87. item rn. da Constituição e nos ter·
mos do art. 43, do Decreto-lei n• 227. de 28 de fevereiro
de 1967 {Código de Mineração), alterado pelo Decretolei n• 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. I• Fica outorgada à Amazónia Mineração S.A.
concessão para lavrar minério d( ferro cm terrenos devolutos. no lugar denominado Serra dos Carajás. Distrito c:
Município de São Félix do Xingu, Estado do Parâ, numa
área de vinte mil hectares (20.000ha), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a nove míl c sessenta c um metros (9.061m), no rumo verdadeiro de quarenta graus. quarenta c cinco minutos sudoeste (40°45"
SW), do vértice geodésico SF-1 e os lados a partir desse
vértice. os seguintes comprimentos c rumos verdadeiros:
dez mil metros (IO.OOOm). nortc{N); vinte c dois mil metros (22.000m). I.Stc (E): sete mil metros (7.000m), sul
(S): dois mil metros (2.000m). oeste (W); mil metros
( I.OOOm), sul (S); sete mil metros (7.000m), oeste (W)j
dois mil metros (2.000m), sul (S); treze mil metro!
( 13 .ooom ), oeste (W).

Abril de 1996

Brasília. 5 de setembro de 1974; !53• da Independência
c 86• da República.- ERNESTO GE!SEL- Shigeak
Ueki.

PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I-

Relatório

Este projeto de lei altera os arts. (9 e 29 e revoga o art.
3• da Le1 n• 7.194. de 11 junho de 1984, modificando o
r~gimc de indcnízaçào à Cia. Vale do Rio Doce Pela ga~
rtmpagem de ouro em Serra Pelada e os critérios de veri~
ftcaç-do técniCo-contãbi19 a -análise da conceSsão e a com·
provação de estar aquele garimpo incluído na ãrca de
c~ncessão. A proposição amplia as áreas de apoio logis·
tico ·c as de garimpag~_m. revogando. ainda. a prazo dC
trC:s anos para o funcionamento do garimpo.~
Em ·bem lançada justificativa. o autor narra a história
de Serra Pelada e os intr'esses conflitantcs entre cmpre·
sas, nacionais e multinacionais, c garimpeiros.
1:: o relatório.

II - Voto do Relator
Parágrafo único. A concessão de que trata este artigo é outorgada mediante as condições constantes dos
arts. 44,47 c suas alíneas, c SI, do Código de Mineração
e de outras referidas no mesmo Código, não expressa·
mente mencionadas neste Decreto9 ficando também cst~
bclccido o seguinte:
a l a concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, c da Resolução n• 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia~ Nuclear;
b) o concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, cm cumprimento do disposto no Decreto-lei n• 1.038, de 21 de outubro de 1969;
c) se o concessionário não cumprir qualquer: das
obrigações que· se lhe incumbem, a concessão será declarada caduca ou nula. ria forma dos arts. 65 c 66. do Código de Mineração: d) a concessão de lavra terá por titulo este DecretQ.
que será transcrito no Livro C- Registro dos Decretos
de Lavra. do Departamento Nacional da Produção Mi·
neral. do Ministério das Minas e Energia.
Art. 2~' As prorriedades vizinhas estão sujeitas às
ser\·idões de solo e subsolo para fins de lavra. na forma
do art. 59. do Código de ~ineracão.
Art. 311 Este Decrt:to entrarã er;t vigor na data de suapublicação, revogadas as dispbsições~em--Contrário.
(DNPM - 813.690-69.)
~

Constato que não há ofensa a texto cons.titucional expresso e que. outrossim, acha-se a proposição obediente
às disposições de que cuidam o art. 8•, item XV!I (com·tõncia legislativa da União), o art. 43 (atribuições do
....ongresso Nacional) c o art. 56 (compc!Cncia concorrcn·
te quanto à iniciativa).
Em face do exposto, sou pela aprovação do Projeto de
Lei n• 5.047/85, que é constitucional c juridico, estando
lavrado em boa técnica legislativa.
Sala da Comissão, 20 de agosto de 1985. - Valmor
Gia..rina, Relator.

III - Parecer da Comissio
A Comissão de Constituição c Justiça, cm reunião or·
dinária de sua Turma "B" realizada ~~oje, opinou unani·
memCntc-pcla constitucionalidade9 juridicidadc e técnica
legislativa do Projeto de Lei n' 5.047/85, nos tcnnos do
parecer do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Aluizio
Campos. Presidente: Brabo de Carvalho. Jorge Arbagc,
João Gilberto. Plínio Martins. Raimundo Leite. Francis·
co Amaral, Valmor Giavarina; Bo-nifácio de Andrada,
Gomes. da Silva. Gerson Peres. Guído :\1.oesch. Celso
BUrros e: ~ils_on Gibson.
Sala d;.t Comiss.:io_: .::0 de:. agu:;to th: !985. - Aluízio
Campo!ot. Prc!->tdt:ntr;: - \"almor Gia\arina. Relator.
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PARECER DA CO~I!SSÃO DE
ISDCSTRIA E COffiRCiér··

ECOS0~11A.

;_tfi. ::!.9 ~ 1v só permaé- a outorga à e aut"orização de pes·

quisa

p:..~ra

uma

ãr~a

mãxtma de 10.000 ha:

"'Art. :9. As autorizacàes de pesquis;1. ficam
restritas. :ls se2:uintes <lreas máxi"mas:

I - Relatório
Traz o ilustre Deputado Ademir Andrade à consideração desta Casa o proJeto de lei supra-ementacio. que

modifica os artígos- l Q e 29 e revoga o art.

00623

3~

da Lei n9

7.194. de 11-6- 84. limitando o valor da indcnização à
Companhia Vale do Rio Doce pela garimpagem de ouro

em Serra Pelada a um teta. além de condicionar este pagamento à comprovação dos direitos ~esta empresa,
através de uma verificação técnico-contábil, análise da
concessão e comprovação de que a área descrita está in·
clusa no polígono do Decreto de lavra n• 74.509. de
1974.
Intenta, ainda~ ampliar as âreas de apoio logístico
e as de garimpagem de 100 para 750 ha, pois ·~existem locais comprovadamente ricos que os garimpeiros não es·
tão podendo escavar, em virtude desse impedimento ...
3. Pretende. também, revogar o dispositivo que determina que a garimpagem será suspensa definitivameritc
dentro do prazo de três anos. a contar da publicação da
Lei n" 7~ 194 ou se antes desse prazo. for atingida a cota
de 190m acima do nível do mar. Assim, o garimpo será
uma reserva permanente cuja riqueza poderá ser explorada até o seu final pelos garimpeiros associados à Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada.
4. Em sua justificação, o nobre Autor discorre com
arguta propriedade sobre os conflitos que vêm marcando
á história de Serra Pelada e em particular acerca do fato
de que a CVRD entendeu, quando este garimpo foi descoberto pelos garimpeiros; que este estaria dentro dos
10.000 ha estabelecidos no Decreto n• 74. 506/74, que
concedeu à Amazônia Mineração S/A o direito de lavrar
minério de ferro (e não ouro). A Vale então incorporou
esta empresa e trabalhou para transformar a concessão
da lavra de minério de ferro em ouro.
5. Posteriormente. o Gpvcmo, atendendo presslo
dos cmpresãrios, decidiU' indenizar a CVRD em
7.723.260 ORTN.
6. O autor levanta a dúvida quanto ao direito da
CVRD à indenização. Em função disso estabelece a con·
dição de prévio cxam·e técnico-contâbil.
7. Eaduz: "Duàs razões básicas justificam nosso po·
sicionamento:
Em primeiro lugar, entendemos que Serra Pelada não
está na área definida pelo Decreto n• 74.509, pois, como
muitos sabem, o marco a que ela se refere foi proposital·
mente destruído, sendo posteriormente substituiclo por
outro, deslocado de sua origem.
·
Segundo, existem imensas irregulariclades na conces·
são de alvarás".·

z.

&. Uma delas, segundo o autor, é que no dia 5-9-74
foram concedidas lavras de 10.000 ha, 30.000 ha, 100.000
ha e 20.000 ha, quando o Código de Mineração em seu

Ci<fs~e~ [{[.~!\'e \' - :.000 hccw.res~
Cia~ses [ e VIL-c- _\.000 he~tares;
C!J~sc: ..-·r - 50Q Hectares:
Ct.;.JSSt:· r t: \"IIi -50 hectares

*

!0
~rtti:no do Mtmsténo aas !vi i nas e Encr·
g.ia. os pc._ .Jos de autorizaçào de pesqUisa formulados por em;~resa de mlneracão para a e:a:.ecucão Oe
trabalhos cm regiões invtas de difícil acesso. e em
re2tÕ:!-> intenonzadas. em se tratando de iazidas mi·
ne~ais que exijam investimentos de vulto. e apurada
técnica. relativos a substâncias mine-rais incluídas
cm uma das Classe I. III. IV. V e ainda a enxofre e
sal-2ema da Classe VII. poderão consignar áreas
atingindo até o limite máximo de 10.000 (dez mil)
hectares··.

e

9~ .':\. presente proposta foi distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça. de Economia. Indústria e Comér·
cio e de Fiscalização Financeira e Tomada de Conta~.
tO. Sugerimos, entretanto. que a mesma passe pelo
crivo da Comissão de Minas e Energia quC~-- de acordo
com o § ll. do art. 2&. -do Regimento Interno. tem competência para ooinar sobre a matéria.

11. Examinando a proposta. a ComisSão de Consti·
tuiçào e Justiça. unanimement~- opinou por sua constitucionalidade9 juridicidade e- técnica legislativa.
12. Deve agora este órgão técnico, em face do que
preceitua o § 6• do art. 28 do Regimento Interno desta
Casa. manifestar-se sobre a proposição.
II - Voto do Relator
13. Concordamos inteiramente com o operoso .Autor do projeto quanto ao cabimento c oportunidade da
proposição.
14. Na verdade. a criação de um teta e o condiciona·
mento do pagamento da indenização a CVRD à com·
provação dos clireitos da mesma são da maior imponân·
cia, porquanto sabemos que tom geólogo da•cooperativa
dos garimpeiros levantou a dúvida (após estuclos) de que
na oportunidade em que esta Companhia recebeu a con·
cessão, em 1974. o Decreto n• 74.509 estabelecia uma La·
titude Sul de S graus. 55 minutos e 58 segundos. Segundo
este técnico. a CVRD. pretendendo incluir uma jazida de
minério de ferro localizada ao sul da área de conccssio
(Serra Pelada ainda não hav.ia sido descoberta), solicitou
uma retificação de área cujas coordenadas passaram a
serdeS graus, 56 minutos e 27 segundos. De acordo com
o geólogo, ainda, com a rctificação, uma Arca ao norte
da concessão - justamente onde se localizava Serra Pelada - ficou fora do Decreto de lavra original. mas a
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CVRD. segundo o técnico, no Plano de Aproveitamento
Econõmico (P.A.E.) daquela jazida, indicou as coorde·
nadas anteriores. justamente pata .. abocanhar,. a jazida
de ouro.
15. _ D.enunciado o fato. :.~. Cómpanhíá de Recursot
.\1lnerais t CPRM) contratOu um:.t empresa particular

pura apurar o ocorrido. A conclusàQ desta firma. segun~
do informação do D~PM. é Ce que Serra Fefada real·
mente está dentro da área de concessão da CVRD.
16. Portanto. enquanto permanece a dúvida. c:-ernos
que a medida proposta através d0 prl!sente pro_le[o de lei.
l.l'Ue estabelece a condição àe ex..ame prêvio para paga·

rTiento da mdenizaçàõ a CVRD. deva realmente prospe.

rar.
17. Acertada. também. é a revogação pretendida do
art. )9 da Lei n~ 7.194/84, porquanto a decisão do Governo passad.o de liberar o garimpo somente por ma_1s
três anos (ou mais 20 metros de escavação na serra}
n:1s adia a solução do conflitC> entre garimpeiros e a
CVRD que disputam os direito!i de míneração da_ área.
18. O que eStâ havendo. portanto. é apenas uma.tré·
gua. Daqui a três anos o pro!:flcma atingirá !li veis í.~Pre·
visive1s. uma vez que o garimpo é um desaguadour,o da
crise ge_rada pelo desemprego.
19. Inegável. portanto~ é a urgência e a relevância
aue caractenzam a -maténa em pauta.
· Ante o exposto. votamos pela aprovação do Prol!=tO

ape.

de Lei n• 5.047/85, no que concerne à competência desta
C omlssãci.

-

·

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1985.
Pinheiro, Rehnnr.

III -

. - · ·:
~ lsra~l

··

Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio, em
reunião ordinária de sua Turma .. A ••. realizada em 3 de
dezembro de 1985, aprovou. unanimemente, o parecer

do Relator. Deputado Israel Pinheiro. favorâvel ao Pro·
jeto de Lei n• 5.047 j85.
Compareceram os Senhores Deputados: Ralph Biasi,
Presidente; Celso Sabóia. Primeiro·Vicc·Presidente: Luiz
Antônio Fayet. Segundo·Vice-Presidcntc: Israel Pirlhei·
ro. Denisar Arneiro. Siegfried Heuscr. José Ulisses. Herbert Levy. Gerardo Renault. Herberto Ramos. Oswaldo

Trevisan, Oscar Correa·Júnior. Pedro Sampio. Bocayuva
Cunha, Pratini de Moracs. Odilon Salmoria c Yirgildâ·
si o de Senna.
'.
r
Sala da Comissão, 3 de dezembro de 198S. - Ralp.
Blasi, Presidente - lsroel Pinheiro, Relator.
·
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cluir nos Orçamentos Gerais da União. nos exercicios fi.
nancciros de 1985 a 1988. o montante correspondente a

7.723.260, Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), di·
vididas cm quatro parcelas iguais, cm favor da Compa-

nhia Vale do Rio Doce.
Fundamentaimente, o proJeto de lei em questão obje·
tiva: a) ampliar a área de ganmpagcm da iocalidadc de·
noniinada Serra Pelada, para 750 hectares. cm vez dos
100 hectares estabelecidos pelo diploma legal supracita·
cJo: bl :ornar 1ndetermmado o pr:lZo de ganmpagel}'l de
Serra Pebda: ::1 r::w ilmnar a profundidade das escavaçôes nunu~u:-. t'I!Jt<.l:-. peivs ganmneJros.
Em qui! pe~<:: tl mi:nt •.) d:.1 rropos.1çJ.·J em te lu. h:.í_ por.·
ú:i:-. ~.,;<.:. :nt'du:mcntl!. ;,.,.- :ornllm pre1udJcada. os qua1::.
passurnn:-. <! expor.
0 f1Tlmr:!'lrO ÓblCC ~l S~r Cl1n5[derado ê que este prOjetO
de h:i.' pn:tendendo aumenur a área de garimpagem de
Serra Pc:1ada. d~:: pn>priedaàe da Companhía Vale do _R_10
Doce. tlàt) pre\'ê nem eleva o valor da JUSta fnderiizaçào
õquela.cmpresa públíca.
· :-\Cresc~. :.tind~. qu: t:cmcos da ~rr:a de atuaçào do
Ministe.rio das M1nas e Energia sàó de opiniãO-Que tãl in·
· denizaçào. estabelecida peia Lei n• 7 .194. de 11 de junho
de ·1984. tornou-se insuficiente cm razão do quadrcr-inna.
:on.:i.rio. que: se instalara no Pais já nã vigência do citado
...Hplo'rila legal. ConseqUentemente. a CVRD. que já tem
um dJreit~l adquirido. seria a ma1or prejudicada.
· Além de .mais. i: necessáno atentarmos para o fato de
que a CVRD t_em como finalidade pr1meira a ~xploraçào
e beneficiamento do mtnério de ferro e não de ouro. e a
indemzaçào :.1 ela devida se prende ao fato da defor ..
mação do terreno causada pela perigosa e an[i·
cconõmica garimpagem man-ual pratícada cm Serra Pc ..
Iada. o que redundará em maioreS CUstos ao preparo do •
terreno para a extraçào do minério de ferro.
AdemaJs. a Companhia Vale do Rio Doce, por ser
uma empresa formada. tamhém, com capital de parti_cu·

lares (acionistas) visa o lucro. razão pela qual qualquer
alteração topográfica como a que Ocorre cm- Serra Pela·

da requer uma adequada indenizaçào, sob pena de a empresa sofrer elevados prejuízos c cair no descrédito.
Outros fatos com os quais não se pode concordar é

que este projeto de lei ~rete?de que a garimpagem d_e
ouro em Serra Pelada seJa feita sob qualquer profundt·
dade e por prazo indeterminado.
Ningué:m. em sã consciência. pOde aceitar uma si·
tuação que torna arriscada a vida e a saúde de milhares

de pessoas. como ocorre em Serra. Pelada. onde os ga·
PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E TOMADA DE CONTAS
I - Relatório
Este projeto de lei. de autoria do nobre Deputado
Adem ir Andrade, pretende alterar a Lei n• i 194, de li
do: junho de 1984, que automou o Pode:: ExecluiYo a in·

,.•...,peiros cavam a montanha na ânsia desenfreada de
Jntrar -ouro. sem prever o sé=rio perigo que os ron·
dam. como soterramentos. avalanchas, acidentes, etc.

Por essas razões, a Lei n• 7.194, de .1984, limitou a profundidade das escavações manuais daquele garimpo em
20 metros e estipulou que a suspensão definitiva da garimpagem em Serra Pelada dar·sc·á no prazo máximo de
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três anos. a contar de ll de junho de 1984. data da publi-

e;;.istê:ncia dos

cação daquele diploma legal.

treve::;sJJore~". que
tem g:r~mdes lucros.

Esclareça-se que esse prazo legal decorreu de conclusões tecnológicas. as quais previram o csgotairiCntÕ do
ouro no decurso daquele período, escassez que já se tornou notória. através de várias reportagens feitas pela televisão. -

St:gundo 0s experts no assunto. a g:anmpaj?:ern apenas
m::J.nual. a exemplo da SerrJ Pelada. revela-se extrCmámen!e 1nsegura. :.!ntt-econômH:::J. -e obsoleta, de custOs
muno e!evadu:-,. em torno de 40 a 50% mats onerosa que
a g.~lrmtpa)!cm m:!:.:antztLda. n:~i!J:LJ.d.! (.;Om equlp<.~mentos
mociernu!:. apropnados.

A ganmpa~e-m mecamz:.~d_:.!. pcrtanto, apresenta m-enor peng.u d~ a\.adem~. reauz sobremanetra os custOs
operacJOnals t: oferece ~:mpreg!Js estáveJs, embora em
menor quam1dade.
Concordamo~ com a IJpintào da ma:ioria. de que o
problema c:.tusad~1 pelo g3nmpo de Serra Pelada não
O:!ve s.:-:- :::-..ammado apenas sob a ótica da geração de empregos e Ca ·~febre.. do ouro ... mas. sobretudo. sob o prisma social. pois quem como nós visitou aquele garimpo
sabe que o ouro. ali. praticamente. já se esgotou; que os
milhares de g3rimpetros não possuem estabilidade em·
pregatícia. trabaih'-lndo -em c~1ntinuo perigo contra suas
vidas e s:Hide: que eles. na sua ~Zrandc maioria, não vive.n
em companhia de suas e::~po;as e fi!hos. maS em condições subumanas e em me1o aos prostíbuios especuladores que ah se mulripiicam e ameaçam a paz social. aié!Tl
de outras dis10rcões que podr:ríamos apontar. como a

às vezes apelidados de --asão os que. no final das contas. ob·

11 -

Voto do Relator

Portanto. à vista do exposto. manifestamo-nos pela rejeição do ProJeto de Lei n• 5.047, de 1985. de autoria do
ilustre Deputado Ademir Andrade.
Sala da Comissão. 14 de maio de 1986. - :"iosser Almeida, R::lator.
lll -

Parecer da Comissão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas. cm sua 2• Reunião Ordinária. realizada no dia
14 de maio de 1986. opiriou unanimemente pela rejeição
do Projeto de Lei n• 5.047. de 1985. do Senhor Adcmir
_ Andrade. que "altera dispositivos da Lei n• 7.194, de II
de junho de 1984. que •·autoriza a inclusão de recurs~)S.
nos Orçamentos da União. e dá outras providências·· •.
nos termos do parecer do relator, [;)eputado No~ser ~1meida. .
.
.
:
...
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Nosser
Almeida. Presidente: Augusto Trein e João Hercuiih~~
Vice-Presidentes: Rosa Flores. Wilson Vaz. Jorge Arb·agc. João Carlos de Carli, João Alves c Christovam Chiarardia.
·
Sala das Sessões da Comissão de Fiscalização Financeira c Tomada de Contas. 14 de maio de 198~. -João
Herculino, Vicc-Presidente, no exercício da Presidéncía
- Nosser Almeida, Relator.

REQUERIMENTO No 28 DE 1996
Nos termos do disposto no artigo 216 do Regimento Interno do-Senado
Federal, combinado com o previsto no artigo 50, § 2° da Constituição Federal.
requeiro s·eja encaminhada ao Ex.mo. Sr. Ministro das Minas e Energia a seguinte
·
·
solicitaçãô de informàções:
I- Qual é o potencial estimado de ouro existente em Serra Pelada, baseado nos
estudos atuais feitos pela Companhia Vale do Rio Doce?
2- Qual foi a produção mensal de ouro feita pela Companhia Vale do Rio Doce
no Estado do Pará, nos anos de 92 a 95?
3- Quais são as perspectivas da CVRD em termos de exploração de ouro até o
·
ano 2.000, ano a ano?
4- Qual é o potencial de todas as reservas de ouro da CVRD no Estado do Pará,
que estejam sob concessão e já em exploração?
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JUSTIFICAÇÃO
O futuro da Companhia Vale do Rio Doce está passando por discussões
que podem culminar na sua privatização. Além do seu imenso patrimônio, há que
se considerar também as grandes reservas de minerais que se encontram cedidas
á CVRD, sob concessão do Governo Federal.
A CVRD está se tomando a maior produtora d~ ouro do Brasil e uma das
maiores do mundo, cujas reservas deste minério em áreas que detém ás
concessões são ainda desconhecidas, ou guardadas a sete chaves.
Nosso objetivo e tér acesso a essas informações para poder dimensionar o
potencial que significa a Vale do Rio Doce para o Pará e para o Brasil.
Sala das Sessões, em 23 de janeiro de 1996.

Senaduc~.,.,uEMIR

ANDRADE
P.SS:..PA

(~IIII

Companhia
Vale do Rio Doce

0 I R E. T 0 J1 • P -~.j E.

$

I (J t I I I t

Rio de Janeiro,
13 de fe\"feiro de 1996.
PRES39/96

Senhor Ministro,
Em atenção ao Oficio no. 008/96-ASPAR/GMIMME, de 29/01/96, apresento, a seguir,
as infonnaçõeS cabíveis para subsidiai a resposta de V.Exa. ao Requerimento de
Inf9rmação no. 28196, de autoria do Senador Ademir Andrade.

Item " 1" do Requerimeato
A Companhia Vale do Rio Doce- CVRD nilo diSpõe de dados suficientes para estimar
o potencial do ouro existente cm Serra Pelada.

A Sua Excelência o Senhor
Raimundo Mendes de Briio
Ministro de Estado de Minas e Energia
Brasília • DF
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Item .. 2" do Requerimento
A produção mensal de ouro da CVRD, no estado do Pará, nos anos de 1992 a 1995 em

Kg. ê a seguinte:

JAN
FEV

MAR

ABR
MAl
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV

DEZ
TOTAL

.1.222.

.1.2.2.1

1m

.l22.i

308
385
413
414
393

390
392
431.
448
524
482
409
404
399
400
402
450

536
551
531
586
561

829
696
827
846
832

427

445
330
392
409
466
474
4.856

5.131

Si~

836

534
504
503
. 508
802
872

882
836
839

7.003

84o

839
964
10.066

Item " 3" do Requeri~~ato
Previsão atual da CVRD para produção de ouro nas próximos anos·

1996
1997

1998
1999
2000

18 toneladas
17 toneladas
17 toneladas· ..
19 toncladáS ·
31 tone!adas

Item " 4" do Requerimento
A CVRD vem realizando investimentos em pesquisas geológicas no ·estado Pará,
visando ampliar suas reservas de ouro.
A situação prcsOnt. de = a s naquele estado é a seguinte:

Minas em Atividades: lgarapé Bahia - 80 toneladas (ainda cm prospecção)

.·Arcas sob concessão:

A~~
Francisco José Scbcttino

ele:

DEUF
SUMEN

Scmt Leste

!50 toneladas (ainda cm prospecção)
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BELf.Y.. SEGUNOA.fE!U, 12 DE F:V'ERE!RO DE 1996

PAINEL

Paraminérios deve assumir a minB
PARA ADEM IR ANDRADE, O OURO DEVE SER EXPLORADO PELOS GARIMPEIROS, COM APOIO DO ESTAD
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O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Com
a palavra, como Líder, o nobre Senador Sebastião
Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores,
não quero prejudicar os colegas Senadores que estão inscritos.
-Pedi a palavra apenas para comunicar que estarei ausente do Senado nas sessões de amanhã e
de sexta-feira, em função de ter sido convidado para
participar de um seminário internacional, cujo tema
Brasil na era dos hovercrafts e hoverbalserá:
sas", que ocorrerá em Belém a partir de hoje. Como
estarei presidindo uma das mesas-redondas no dia
de amanhã, estarei impedido de estar presente na
sessão deliberativa do Senado.

·o

Em virtude disso apresentei requerimento à
Mesa, mas gostaria de registrar que esse evento é
de grande importância para a minha região Amazónica. Por esse motivo, fico honrado de receber o
convite dos promotores do evento, que têm à frente
a Universidade Federal do Pará.
Espero, portanto, com a minha presença nesse
seminário, poder contribuir para que o hovercraft se
tome uma realidade nos rios da Amazônia, diminuindo o tempo de deslocamento entre as cidades e melhorando sobretudo a qualidade de vida da população ribeirinha, principalmente, que necessita desse
tipo de transporte para se deslocar mais rapidamente.
Já aproveitando a oportunidade e usando a palavra como Uder, parabenizo o Senador Ademir Andrade pelo brilhante discurso que fez na tarde de
hoje. Associo-me às suas palavras. Gostaria de dizer que o PDT apóia integralmente o que foi proposto e colocado pelo Senador Ademir Andrade na tarde de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Esperidião Amin, deixa a cadeira da presidéncia, que é ocupada pelo Sr.
RomeuTuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, por permuta com o Senador Coutinho Jorge. V. Ex" dispõe de
50 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA {PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Pretendo usar apenas dez minutos, Sr. Presidente.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, o Jornal
do Senado traz, em primeira manchete: "Solução
-para o BANESPA poder ser aplicada a outros Estados•. E podemos ler nessa matéria, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, que o Presidente da Comissão de
Assuntos Económicos, o Senador Gilberto Miranda,
anuncia medida aceita pelo Planalto e prevê que as
chances de aprovação do acordo entre o Governo
Federal e o de São Paulo agora são maiores.
Esse é um equívoco, Sr. Presidente, que tem
sido a toda hora e a todo instante tocado neste Senado Federal. Falam _que o Senado não quer votar o
processo referente ao BANESPA. E neste Senado
Federal não há nada sobre o BANESPA. O que há é
um pedido de ampliação da dMda do Estado de São
Paulo de R$7,5 bilhões, sem se saber a que se destina. Não temos absolutamente nada contra São
Paulo e muito menos contra o seu Governador, Mário Covas; homem sério e que foi nosso companheiro. aqui no Senado. Até porque também sabemos
que todo esse caos de São Paulo não é culpa dele.
O caos de São Paulo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, retraia apenas, em dimensões amplificadas, o caos econômico-financeiro da grande totalidade das Unidades Federativas brasileiras, decorrente
principalmente de uma política monetária e fiscal
equivocadas, com um juro elevado, porque exponenciaram de uma forma tal a dfvida dos estados e
dos municípios, que os estão levando à insolvência.
No caso especifico de São Paulo, o limite de
endividamento já estava exaurido, e o Governo, num
acordo do qual ·não tomamos conhecimento dos
seus termos, permitiu que esse endividamento fosse
extrapolado, e pediu ao Senado Federal que esse
endividamento fosse por aqui autorizado, R$7,5 bilhões a mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acima
do limite, devendo chegar, se considerarmos os limites, a cerca de 27%.
Fizemos uma proposta à Comissão de Economia, razão pela qual o Senador Gilberto Miranda foi
ao Presidente, dizendo que não o acordo não nos
diz respeito, porque ele não passou por n6s. O que
diz respeito a nós, sim, é o pedido de extrapolação,
e seria justo que, ao dar a São Paulo, déssemos a
menor proporção aos demais estados, à proporção
de cada um deles.
E por que, Sr. Presidente, Srs. · Senadores?
Essa é uma Casa da Federação. Aqui o estado, seja
pequeno ou grande, tem três Senadores, e temos
que tratá-lo com igualdade. Na hora em que permitimos que uma parcela da divida dos estados, exclu-
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sivamente a de São Paulo, tenha 30 anos de prazo
e 6% ao ano, inclusive que retroaja a dezembro do
ano passado, estamos criando condições privilegiadas para um dos membros da Federação. Por essa
razão, fizemos esta proposição: o que se faça para
São Paulo, faça-se também para os demais estados.
o Sr. Ramez Tebet - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço com prazer V.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Ney Suassuna,
permita-me entrar no seu pronunciamento, porque
reconheço em V. Ex" um representante do Estado
da Parafba que não está só advogando em interesse
do seu estado. Percebo, pelas manifestações de V.
Ex", que o que se busca e o que V. Ex" está defendendo é que os estados tenham tratamento igual.
Estamos observando que o Senado tem dado essa
contribuição e nesse sentido está avançando, porque sinto que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e a área económica do seu Governo já estão
sensibilizados para a necessidade do SOS à Federação brasileira. Digo SOS por quê? Porque é um
grito de socorro mesmo, em lavor da Federação brasileira. É justo que se resolva um problema de todas
as Unidades da Federação. É justo que tenhamos
nós dos estados do Norte, do Nordeste e do CentroOeste o mesmo tratamento que tem o maior estado
da Federação. Achamos justo o pleito de São Paulo,
mas entendemos, como V. Ex", que também é preciso resolver imediatamente os problemas que afligem
os outros estados da Federação, como o seu, a Parafba, que afligem o meu estado, Mato Grosso do
Sul, que hoje está sufocado. O Estado de Mato
Grosso do Sul possui a segunda maior renda per
cap1ta do Pais e está afogado. A sustentação económica de Mato Grosso do Sul - tenho afirmado está localizada na agricultura e na pecuária, não há
outras fontes de receita. Daí por que, em que pesem
os esforços do Governo que reduziu os custos com
a manutenção da máquina administrativa e reduziu
seu quadro de pe5soal, o meu estado está numa situação difícil. Quero lembrar aqui, se V. Ex" me permite, que tínhamos dezanove secretarias, mas ficamos reduzidos a dez, no afã de tentar-se melhor
equilfbrio económico-financeiro. Então, fiCO contente
ao verificar que V. Ex" continua com a sua firme disposição de defender, para todos os Estados da Federação, um tratamento igualitário. Quero cumprimentar V. Ex" por esse esforço que está desenvolvendo na Comissão de Economia, na tribuna do Senado e nas reuniões, das quais tenho participado

juntamente com V. Ex", junto à área económica. Por
tudo isso, Senador Ney Suassuna, apresento meus
cumprimentos a V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado.
Senador Ramez Tebet, concordo em gênero,
número e grau com as palavras de V.Ex'. Temos
realmente a mesma linha de pensamento. Não é
possível que um mãe dê aos seus filhos tratamento
diferenciado.
- Não queremos que São Paulo deixe de receber
os recursos, mas queremos que os outros estados,
que estão em dificuldades, também os recebam. E
como seria isso? Se vamos dar só o que está disponfvel no Senado Federal, São Paulo, que detém
40% do PIB, vai levar R$7,5 bilhões; os outros 26
estados, com 60% do PIB, devem ter direito a
R$11 ,25 bilhões. Se, no entanto, considerar-se os
R$15 bill:lões- o total do acordo de que OUI(imos falar e vimos noticiado pela imprensa -, os demais estados deveriam receber R$26,2 bilhões.
Se, no entanto, o Governo Federal quiser resolver completamente o problema do Banespa - que
hoje sabemos é de R$17,5 bilhões -, iríamos para
cerca de R$26 bilhões. (O primeiro pedido era de
R$22 bilhões e o outro em tomo de R$26 bilhões.)
Isso resolveria o problema de São Paulo.
Todavia, não queremos, de maneira alguma,
gerar maior despesa para a República O que deveremos fazer?
Vamos imaginar um estado que tenha 2% do
PIB e deva R$1 bilhão. Com 2% do PIB, ele teria direito a R$200 milhões; esses R$200 milhões seriam
tirados desse R$1 bilhão e seriam pagos em trinta
anos com 6% de juros ao ano. Isso, sim, seria tratar
com igualdade todos os estados. É isso que estamos advogando.
Penso que não devemos querer receber imóveis como estabelece o acordo de São Paulo, se
não o que vai fazer a República, que precisa privatizar, com tantos imóveis? Inclusive, penso que um
Governo que quer privatizar não deveria estar recebendo rede ferroviária, a não ser que queira negociar com bens dessa ordem, comprando e vendendo. Mas, na minha concepção, não haverá comprador se o preço estabelecido for este que está sendo
oferecido, com isso, haverá prejuízo.
O Sr. José BonHácio - Permita-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte a

v. Ex".
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O Sr. José Bonifácio - Senador Ney Suassuna, quero associar-me ao seu pronunciamento. Apesar de que o Estado de São Paulo representa para a
Nação, havemos de comungar o pensamento de
que não há um pai que discrimine um filho. Quero
lembrar ainda a V. Ex" que o meu Tocantins passa
por situação difícil. Na realidade, a lei que criou o
Estado de Tocantins determina que o Governo Federal repasse, durante um perfodo de 1O anos, um
determinado limite de verbas para ajudar na implantação e na criação do estado. Graças ao idealismo
do Governador Siqueira Campos, hoje Tocantins é
exemplo de uma máquina administrativa enxuta,
mas necessita de universidades e até de um batalhão do Exército, diferentemente de outros estados
recém-criados, que antes eram Territórios. Em Tocantins, diutumamente, cobramos do Presidente
essa atenção. Não se justifica que Simplesmente resolvam a situação de São Paulo, uma vez que o Estado de Tocantins tem créditos a receber e quer implantar universidades e escolas. Por essa razão, Senador Ney Suassuna, associo-me ao seu pensamento e espero a compreensão do Presidente da
República e uma solução para essa questão. Muito
obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador
José Bonifácio.
Encerro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizendo que não temos absolutamente nada contra São
Paulo, queremos que São Paulo seja atendido. Entendemos as agruras que o Governador Covas está
vivendo, queremos que seja solucionado o caso Banespa, mas com todas as ações necessárias, como
diminuição de pessoal, de agentes, enfim, que se
ajuste o banco à realidade.
No entanto, não concordaremos que haja discriminação nem tratamento diferenciado. As agruras
por que passa São Paulo, eJCI!Onenciadas por seu
tamanho, não são. diferentes das agruras por que
passa a minha Paiâiba, que hoje deve trinta meSes
de arrecadação, iião ·são álferentes das que passa a
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E temos que
agir com eqüidade, temos que ser justos.
Essa é a colocação que estou fazendo desta
tribuna Toda vez que ouvirmos a frase: •o Governo
Federal aceita as mesmas condições para qualquer
Estado que tenha banco", devemos lembrar que há
estado que não tem banco e, mais ainda, há estado
que tem banco, mas não está devendo nada Essa é
uma forma dissimulada de se dar tratamento diferenciado. Não se deve falar em banco, até porque aqui
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no Senado não há nada sobre o Banespa, há um· .
pedido de empréstimo ao Estado de São Paulo. Só
e unicamente isso.
Por essa razão, vimos a esta tribuna para dizer
da nossa••.
Sr. José Alves - Permite V. Exa. um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Com muito prazer.
O Sr. José Alves- Senador Ney Suassuna,
V.Exa. analisa com muito conhecimento e propriedade essa questão do Banespa. Sou de um Estado do
Nordeste, temos uma situação econOmica diferenciada em um País com disparidades regionais profundas. Entendo que atitudes que privilegiam com
prazos e juros um estado, que já é o mais desenvolvido do País, só contribuem para o aumento das desigualdades regionais, e as regiões mais pobres vão
continuar cada vez mais pobres. Associo-me a V.
Ex" na análise que faz dessa situação e apresento o
meu protesto. Como representante de um· estadO
pobre, Sergipe, não posso apoiar atitudes que venham a aumentar os privilégios dos mais ricos. Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA • Muito obrigado Senador José Alves.
Agora mesmo peguei a LDO para relatar e verifiquei que no Nordeste não vamos ter· sequer uma
duplicação de estradas. O pré-orçamento, que é a
LDO, tira do Nordeste essa possibilidade se for
aprovado como está.
O Sr Ramez Tebet - Permite V. Exa. um aparte?
O Sr. Ronaldo Cunha Lima -Permite V. Exa.
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - O Senador Ramez
Tebet também está pedindo o aparte. Vou concedêlo a S. Exa. e, logo em seguida, eu o concederei a
V. Ex-, Senador Ronaldo Cunha Uma
O Sr. Ramez Tebet - O Senador Ronaldo Cunha Uma mereceria o aparte antes de mim, porque
V. Ex- já me concedeu um aparte, Senador Ney
Suassuna. Entretanto, o Senador Ronaldo Cunha
Lima está me permitindo falar primeiro. Aproveito
essa oportunidade para elogiar o Governador de
São Paulo, Mário Covas, que pertenceu a esta
Casa, a qual honrou. Vejam o desespero do Governador: oferece estrada de ferro e aeroporto em garantia. Vejam, por outro lado, a situação· do Governo
Federal, porque só se resolverá o problema de São
Paulo por vontade politica. PositivamentE!, o Governador está certo em oferecer o que tem, inas que H-
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quidez tem uma estrada de ferro que está sucatea·
da? Como o Governo Federal será ressarcido? En·
tão vem a indagação: plivatizando? Está recebendo
por que preço? E o aeroporto? Desse jeito será fácil
os nossos estados terem o mesmo tratamento que
São Paulo tem, porque vão oferecer bens sem liquidez, isto é, os estados que têm bens. Confesso a V.
Ex" e ao Senado da República o quanto lutei para
que Mato Grosso do Sul tives~e um banco. Eu _dizia
que o nosso estado não podoa ficar atrás. HoJe os
bancos estão tão endividados, com os seus balanços em vermelho. Já não sei se é vantagem, ou não,
Mato Grosso do Sul ter um estabelecimento de crédito acredito que não seja. Como bem salientou V.
Ex": os estados que não têm bancos não poderão
negociar? Então, mais uma vez, com esses argumentos, fica provado, Senador Ney Suassuna, que a
sua tese está absolutamente correta. Estamos trabalhando em conjunto, com a mesma visão. Usei aqui
a expressão •s.o.s da Federação". Penso que é
S.O.S. mesmo, porque todos os estados brasileiros
hoje estão precisando fazer um acerto com a União
para que possam sobreviver. Considero isso uma
prioridade, que está dentro da competência do Senado. Vejo que o Governo Federal está demonstrando sensibilidade em relação ao assunto e que estamos caminhando para a solução desse problema. O
Presidente Fernando Henrique Cardoso nos afirmou
que está com esse propósito. Chegou a hora, e estamos recebendo sinais disso. Veja bem V. Ex", vamos aprofundar um pouco: essas manffestaçõ~ que
estão eclodindo no País não constituem fatos osolados. Isso tudo faz parte. de um contexto que podemos chamar de dívida social. Está na hora de enxergarmos isso e atendermos efetivamente essa parte.
Não pensemos que o próblema da reforma agrária
pode ser olhado isoladamente. Nos acamp~ent~s
existem também desempregados urbanos. Digo maos:
à beira das estradas, no meu estado, por exemplo, há
acampamentos onde reside até quem tem emprego.
Como o problema habilacional é sério, as pessoas estão alirando para: os. dois lados, vamos dizer assim
Quem tem um subemprego vai para a beira da estrada
para ver se consegue ser incluído naquilo que julga
poder dar-lhe melhor qualidade de vida. EntãO, Senador Ney Suassuna, o pronunciamento de V. Ex" tem
um alto conteúdo, é profundo. Não podemos olhar o
endividamento dos nossos estados como fato isolado.
Temos de analisá-lo dentro de um contexto, porque,
afinal de contas, trata-se da Federação brasileira. Negociar com os estados é ajudar o Brasil. Negar-lhes
assistência é negar-lhes a Pátlia.
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O SR. NEY SUASSUNA • Obrigado, Se-ilador
RamezTebet
V. Ex" está coberto de razão quando diz que a
associação do desempregado com o sem-terra, do
sem-emprego com o sem-terra é uma mistura explosiva Isso, lamentavelmente, está acontecendo em
todos os estados da Federação. Ajudar os estados é
brecar, é pôr um freio nessa situação e permitir_ o
soerguimento dos estados, das estruturas estaduaos.
Ouço o Senador Ronaldo CUnha Uma.

O Sr. Ronaldo Cunha Uma • Senador Ney
Suassuna, no instante em que V. Ex" iniciava seu
pronunciamento, eu anotava suas palavras e me
alegrava com a presença de mais um companheiro
nosso que certamente viria somar-se às vozes que
aqui ecoam para aplaudi-lo.Trata-se do Deputado
Allnando Abnio, que traz, com sua prese~. o testemunho renovado da sua solidariedade. V. 'Ex" fala
com cuidado, mas fala com acuidade. V. Ex" fala
com consciência e com ciência da problemática que
traz, uma vez mais, a esta Casa. Com sua autolida·
de, não apenas de Presidente do Proer e de membro da Comissão de Assuntos Econômicos, mas
também com a autoridade de estudioso dos problemas naCionais, com afuação marcante. nesta Casa,
v. Ex" dá um depoimento de grande importância,
não apenas pela oportunidade, mas também pela
forma com que desperta a manffestação dos seus
Pares. Em verdade, Senador Ney Suassuna, quando governei o Estado da Paralba, eu o assumi na
mais aguda crise da sua história. Os salários estavam atrasados há 6 meses, a dMda era de mais de
US$1.400 milhões. O banco estadual estava fechado. V. Ex", tendo ao lado o Senador Humberto Lucena e deputados federais e estaduais, ajudou-me a
reabri-lo. Sabemos da postura que o Governo Federal de então adotou. Só conseguimos reabrir o banco do nosso estado graças à tenacidade de nosso
próprio povo que nos estimulava a tomar aquela posição. Quando vemos o Governo mudar de orienta·
ção e flexibilizar-se e vemos o Banco Central • eu di·
zia isso em pronunciamento há mais de 2 meses •
usar de dois pesos e duas medidas, de um lado ficamos felizes porque entendemos que essa instituição
começou a'mudar o seu comportamento em relação
a determinados instantes da sua história. Ficarfarnos
tristes ·se o Governo também não estendesse aos
estados pequenos a mesma medida adotada para
os gràndes. A Parafba, graças a Deus, hoje sob o
comàndo do Governador José Maranhão • pretendo
reafirmar isso em pronunciamento que farei ainda
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hoje -, tem conseguido manter em d1a os seus com-

promissos, não apenas com os servidores, mas com
os credores e com o Governo Federal, mas sem receber, em contrapartida, qualquer apoio, qualquer
estímulo por este comportamento. No instante em
que o Governo anuncia, e o faz hoje pela imprensa,
que vai estender a todos os estados o mesmo tratamento que deu a São Paulo, ficamos evidentemente
felizes, porque sabemos que a Paraíba vai conseguir aumentar ainda mais a sua capacidade de investimento, o que já aconteceu graças à resolução
do Senado, de iniciativa do Senador Humberto Lucena, com o apoio de V. Ex" e o nosso, além do apoio
desta casa. Por esta razão, Senador Ney Suassuna,
eu me somo à posição de V. Ex", louvo seu pronunciamento e fico feliz em saber que o Presidente da
República, o Governo como um todo, modifica a posição para estender aos mais pobres o que, aparentemente, estava dando só aos ricos.
O SR. NEY SUASSUNA - Mu~o obrigado, Senador Ronaldo Cunha Lima. Sabemos do esforço
que V. Ex" fez, quando Governador, para reabrir o
Paraiban, que foi fechado por ter uma dívida de oito
milhões. Reaberto graças ao .esforço de toda a classe política paraibana, capitaneada por V. Ex", o banco do nosso Estado este ano apresenta lucro pequeno, mas significativo: US$8 milhões.
Os Governadores estão aqui reunidos tentando
uma moratória branca. que seria amenizada se a
igualdade fosse dada a todos. Vamos apelar para
que realmente o Presidente da República cumpra a
promessa que fez ao Senador Gilberto Miranda. Que
possamos ter, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, resolvida a situação de São Paulo, mas que a
mesma solução seja estendida aos demais Estados
da Federação.
O Sr. Eduardo SUpUcy - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, Senador Eduardo Suplicy,
O Sr. Eduardo SupUcy - Senador Ney Suassuna, considero correta a posição dos Senadores,
que, como V. Ex", têm propugnado por um tratamento eqüitativo para todos os Estados da Federação,
sem privilégios ao Estado de São Paulo. Pelo que
pudemos compreender, seja das palavras do Ministro Pedro Malan, seja pelo que nos foi transmitido
pelo Senador Gilberto Miranda, o Governo Federal
estenderá aos demais Estados condições equivalentes àquela que resultará, para o Governo do Estado
de São Paulo, no acordo relativo ao Banespa. Por
outro lado, para se garantir a sobrevivência, a recu-
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peração e a dinamização do Banespa com uma administração séria, sem o uso indevido do poder político, seja para conceder créditos a instituições públicas ou a empresas privadas, que não honram os
seus débitos posteriormente, faz-se necessário uma
gestão caracterizada por formas diferentes <;laqueias
usadas até hoje. Daí por que houve a sugestão, inclusive do Partido dos Trabalhadores, com a qual o
Governador Mário Covas, sem definir exatamente
como, concorda: propõe-se que o Banespa tenha
caracterfsticas de um banco público. Que possa ter,
no seu Conselho de Administração, a representação, por exemplo, de pequenos e médios produtores, de prefeituras, do Estado sobretudo, que
pudessem até ser sócias - poderiam as prefeituras
ajudar a capitalização do Banespa; elas já têm uma
certa participação, mas poderiam ter mais e, eventualmente, fazerem parte desse Conselho de Administração. Com isso, quem sabe, se criaria .um modelo de gestão profissional, que levaria o Banespa a
uma melhor racionalização e dinamização. Com respeito aos aspectos que o Senador Osmar Dias e outros têm discutido, da necessidade da racionalização
administrativa, é preciso que tenhamos informações
corretas sobre o número médio de funcionários necessários por agência, para que o Banespa possa
desenvolver-se com racionalidade administrativa.
Não se pode querer simplesmente cortar em 50% ou
70% o quadro de pessoal, sem saber exatamente o
número ideal de funcionários para que o Banespa alcance sua racionalidade administrativa. O que sabemos é que a Nossa Caixa, a caixa Económica Estadual, que não sofreu intervenção, teve a possibilidade de se recuperar e hoje apresenta resultados positivos. TIVemos hoje o depoimento, na Comissão de
Assuntos Económicos, do Presidente da caixa Económica Federal, Sérgio Cutelo. O que vou mencionar, acredito que não envolve qualquer aspecto que
possa ser caracterizado como reservado. Eu mesmo
disse a S. s• que no início do meu mandato como
Senador, em 1991, fui visitar a caixa Económica Federal e fiquei impressionado quando o seu então
Presidente Lafayete Coutinho disse-me que a Caixa
estava há mais de dois anos sem apresentar o seu
balanço, porque se encontrava numa situação extremamente dHícil, até contábil. Ele nos disse - este é
um fato público - que a Caixa ficou mais de quatro
anos sem publicar o balanço, sinal das dificuldades
imensas por que passavà, mas que atualmente está
podendo publicá-lo, e com resultado positivo. Isso
mostra que uma instituição financeira, administrada
com seriedade, com racionalidade administrativa,
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pode perfeitamente recuperar-se. Acredito que seja
essa a intenção do Governador Mário Covas e avalio que agora cabe ao Senado Federal agilizar a conclusão dos estudos relativos à operação e assim decidir da melhor maneira possível.
O SR. NEY SUASSUNA • Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Encerro; Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
dizendo que estaremos dispostos a apoiar com o
voto favorável a São Paulo, desde que os nossos
Estados tenham tratamento similar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao Senador Flaviano Melo, por cessão
do Senador Júlio Campos.
Nobre Senador, V. Ex" dispõe de cinquenta minutos. Como a sessão encerra-se às 18 horas e 30
minutos, V. Ex" sofrerá um pequeno prejuízo.
O SR. FLAVIANO MELO - (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, no momento em que se discute a
urgência nos processos de desapropriação e assentamento, em virtude do massacre dos sem-terra,
ocorrido no último dia 17, no Pará, dando-se ênfase
especialmente à necessidade de aprovação do projeto que trata de alterações do rito sumário, visando
agilizar a desapropriação para a reforma agrária, necessário é se fazer o seguinte esclarecimento:
A desapropriação de uma área envolve dois
momentos: o primeiro é o que acontece até o instante em que o Presidente da República assina o decreto de desapropriação, conforme estabelece a Lei
n• 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que regulamentou os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. O segundo é o que ocorre depois disso até a imissão de posse. E é nesse momento que
entra o rito sumário, disciplinando o trâmite da desapropriação no Judiciário.
Ou seja, o rito sumário - que se constitui num
instrumento fundamental para a reforma agrária - só
pode ser aplicadO após a assinatura do decreto de
desapropriação da terra, que obedece à Lei n•
8.629/93. Essa lei, por sua vez, é cheia de ambigüidades, controvérsias que emperram o processo, e,
como conseqüência, ocorrem chacinas como a que
houve agora, no Pará, e, um pouco antes, em Corumbiara, Rondônia.
Portanto, se não houver modificações na Lei n•
8.629/93, não chegaremos ao estágio do rito sumário e, conseqüentemente, continuaremos a patinar
na questão da reforma agrária.

Abril did996

Só para se ter idéia, hoje, o Governo Federal
não dispõe de estoque de terras para cumprir a
meta de assentamento que se propunha a fazer este
ano, inclusive porque o Incra não conseguiu vencer
as lacunas e dubiedades de interpretações que a Lei
n• 8.629/93 possibilita e que são notori!lmente utilizadas pelos proprietários para emperrar o procésso
de desapropriação.
Posso relacionar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, uma série de absurdos que essa lei-permite. A começar pela ambigüidade na interpre~o
da lei sobre a quem compete a execução da reforma
agrária. Hoje, por exemplo, existem ações no Supremo Tribunal Federal que questionam a legitimidade
do Incra para classificar se o imóvel é ou não produtivo, ou se essa é competência de 6rgãos con1o a
Embrapa.
Essa mesma lei não estabelece prazos adequados até que sejam feitas modificações no imóvel
onde )á foram realizados levantamentos de dados
para fins de reforma agrária, permitindo, assim, o
seu !racionamento fraudulento.
Isso porque quando percebe que o imóvel é
passível de desapropriação, o proprietário imediatamente providencia o seu !racionamento, através de
alienações simuladas, transformando-o em média
propriedade. Ou então se utiliza do eXpediente da
"maquiagem•, modificando as condições de uso do
imóvel, para iludir o Judiciário, fazendo-o crer tratarse de área produtiva.
Em Minas Gerais e Goiás, por exemplo, a incidência desse expediente vem impossibilitando a declaração de imóveis como de interesse social, para
fins de reforma agrária, principalmente em virtude do
!racionamento fraudulento.
Outro ponto em que a lei permite controvérsias
entre os expropriados e o Poder Público e emperra o
processo é a questão da notificação prévia do detentor do imóvel. Pelo simples motivo de que ela tem
que ser feita pessoalmente ao proprietário, que normalmente demora muito até ser encontrado, pois,
notoriamente, esconde-se para evitar a notificação
e, conseqüentemente, a desapropriação.
São apenas algumas das várias lacunas que
existem na Lei n• 8.629/93 e que, porém, são perfeitamente sanáveis com o aperfeiçoamento da legislação.
E existem propostas concretas para isso aqui nesta
Casa. Eu mesmo apresentei, mês passado, o Projeto
de Lei n" 41, corrigindo as suas distorções, na tentativa
de evitar os conflitos fu_(ldiários, agilizar a desapropriação de terras e facilitar a reforma agrária no Pafs.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o massacre dos sem-terra, ocorrido no Pará, é mais urna
estúpida e revoltante prova dos absurdos que a buÍ"ocracia, a morosidade, entre outros entraves, podem produzir. Absurdos com os quais esta casa não
pode compactuar nem admitir. Mais do que isso,
deve contribuir para exterminá-los do Pafs.
Dessa forma, é fundamental que se analise e
aprove com a máxima urgência todos os projetas
que aqui tramitam sobre o assunto, de maneira que
não seja mais preciso chacinas como essas para
que os poderes constitufdos acordem para a ques·
tão.
Não se pode mais, Srs. Presidente, Sr"s e Senhores Senadores, continuar correndo atrás do prejuízo. Principalmente quando tais prejufzos dizem
respeito a vidas humanas. É vital, portanto, que nos
antecipemos a eles. Os meios que dispomos para
isso temos aqui, nesta Casa. Precisamos apenas
sermos ágeis em cumprir a nossa parte.
Nesse sentidó, considero de suma importância
a decisão tornada pelo Presidente do Senado, Senador José Samey, e pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Luiz Eduardo Magalhães, de
apressar a tramitação de projetas que visam agilizar
os processos de desapropriação e assentamento.
É preciso esclarecer, inclusive, que de pouco
adiantará a criação de um ministério para tratar da
reforma agrária, conforme se cogita, se a legislação
continuar entravada, se a estrutura permanecer emperrada e, principalmente, se não houver a vontade
política de concretizar a tão sonhada democracia na
terra em nosso Pafs.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Romeu Turna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, por cessão do Senador Sebastião Rocha.
V. Ex', nobre.Senador, tem a palavra por 27
minutos, que é
tempo para o encerramento da

o

sessão.
O SR.. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
usarei todo o tempo, até para que o Senador Mauro
Miranda possa usar da palavra.
Em nome da comissão designada pelo Presidente José Samey para ir ao Pará, composta pelos
Senadores Ademir Andrade, Sebastião Rocha, José
Eduardo Outra, Totó Cavalcante e Coutinho Jorge,
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quero informar que ainda hoje, pela manhã, nos reunimos e decidimos que, nesta data, estaremos fazendo um relatório preliminar sobre o que vimos.
Estivemos primeiramente na cidade de Marabá, onde visitamos o Instituto Médico Legal. Ali os
corpos dos dezanove trabalhadores rurais sem-terra
nos impressionaram sobremodo, não apenas pela
forma como se encontravam mutilados. Observamos
que foram dados tiros à queima roupa. Pelas constatações dos médicos legistas, sobretudo do legista
Nelson Mancini, houve trabalhadores sem-terra que,
além de receber tiros, foram mutilados, receberam
pancadas de instrumentos de trabalho, como foices
e outros, que, conforme podem comprovar as fotos,
cortaram a nuca ou outras partes de seus corpos, ferindo-os mortalmente.
De Marabá fomos à Curionópolis e Paraopebas. Visitamos o local do massacre, onde os trabalhadores foram cercados pelas tropas, de um lado e
outro da estra.da que vinha de Paraopebas e da que
ia para Marabá, em que dezenas de policiais, armados de fusíveis, metralhadoras e bombas de gás lacrimogêneo acabaram por criar uma situação de
conflito dramático. Os trabalhadores nos relataram
que, na véspera, os policiais militares, por seu comandante, haviam oferecido a possibilidade de urna
trégua. Cinqüenta ônibus os levariam até Marabá e
cinco ônibus levaria boa parte daqueles trabalhadores rurais sem-terra para Belém, onde dialogariam
com o Incra e com o Governador Almir Gabriel ou
seus representantes.
Isso ocorreu na teiça-feira. Na quarta-feira, às
onze horas da manhã, o mesmo oficial que fizera
aquela oferta simplesmente disse que não poderia
concluí-la, pois não fora aceita pelas autoridades. As
três da tarde, chegaram os ônibus com os comandantes e os PMs que provocaram aquele dramático
conflito.
Estivemos tanto no hospital de Marabá como
no hospital de Paraopebas, ouvindo os trabalhadores rurais, bem como dois policiais militares que foram feridos na ocasião. Em seguida, a delegação foi
para Belém do Pará, lá estando presentes os Senadores Sebastião Rocha, Ademir Andrade, Coutinho
Jorge e José Eduardo Outra.
Vim para Brasma no mesmo avião em que se
encontrava o General Alberto Cardoso, Chefe da
Casa Militar da Presidência da República, ocasião
em que com S. Ex" dialoguei longamente sobre
aqueles incidentes e a necessidade de providências
urgentes para transformar esse estado de coisas e
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responsabilizar aqueles que causaram esse dramático massacre, em que 19trabalhadores foram mortos
~"· pelo menos, 45 foram feridos.

mentos, para que eles pudessem se dirigir a Marabá. E isso havia, em princípio, sido acordado pelo
Major Oliveira.

Na audiência com o Governador Almir Gabriel,
conforme o relato escrito que o Senador Sebastião
Rocha encaminhou-me para aqui transmitir em
nome da Comissão, foram descritos os seguintes
pontos:
1) Do assentamento dos Sem-Terra
O Governador informou que dezembro
de 1994 comunicou ao Presidente da República, em audiência, sobre a situação dos
sem-terra acampados na região de Curionópolis-PA.
Foi instalada uma comissão para transferência de terras da União para o Estado,
tendo realizado 3 (três) reuniões com este
fim.
Foi assinado decreto de revisão das
terras tituladas.
O Incra comprou a fazenda Rio Branco
para posterior assentamento.
O Incra tentou viabilizar a compra da
Fazenda Macacheira, preferida pelos semterra. A fazenda não tinha tftulo definitivo, o
que dificuttou a compra. Uttimamente o Governador autorizou a compra da referida fazenda, independentemente da tilulação.

O Governador confirmou a versão predominante de que ao serem abordados com
bombas de efeito moral e tiros para o atto,
os sem-terra reagiram com seus instrumentos de trabalho, tentando atingir os policiais
da linha de frente do batalhão de Marabá.
Desencadeando-se, a partir de então o ataque frontal por parte dos policiais, tanto de
Marabá como os de Paraopebas, através de
armas como fuzis e metralhadoras.
Segundo o Governador, o batalhão de
Paraopebas, comandado pelo Major Oliveira, teria tido uma participação bem menos
agressiva do que o de Marabá, comandado
pelo Coronel Pantoja.
O Governador Almir Gabriel reconhe. ceu que a polfcia exorbitou de suas funções,
perdeu o controle e cometeu um massacre.
3) Providências adotadas
.
a) Compromisso de apuração real dos
fatos;
b) Requisitou ajuda federal para garantir fidelidade· da investigação: peritos, técnicos da USP-Medicina Legal, agentes da Policia Federal para proteção das pessoas importantes nos depoimentos;
c) Reunião com o Tribunal de Justiça,
Assembléia Legislativa e Ministério Público;
d) Abertura de inquéritos civil e militar
com acompanhamento pelo Ministério Público Estadual, entidades civis e militares;
e) Tomar todas as decisões com base
na lei, sem utilização de arllftrio;
f) Afastar da tropa automaticamente os
policiais que comprovadamente participaram

2) Dos fatos em Eldorado dos

cara-

jás.
Comunicado pelo Secretário de Segurança Pública e pelo Comandante da Policia
Militar do Estado do Pará, a· respeito da obstrução da estrada PA-150 pelos sem-terra, o
Governador tomou a decisão de desobstruir
a citada rodovia. Informa, no entanto, que
determinou que a Policia Militar se fizesse
acompanhar na operação por representante
do Ministério Público, da imprensa e um Juiz
da região. ·O Coronel Robson (comandante
da PM-PA) transmitiu a ordem do Governador ao Coronel Pantoja, na presença do próprio Governador.
O Governador Almir Gabriel afirmou
que tomou conhecimento das reivindicações
dos trabalhadores sem-temi. ao Major Oliveira, de Paraopebas, a respeito do fornecimento de transporte e alimentos aos acampados.
Ou seja, na terça-feira última os trabalhadores
haviam solicitado ao Major Oliveira 50 ônibus e ali-

da operação;
g) Afastamento imediato do Coronel
Pantoja, do comando da PM de Marabá.
Sr. Presidente, eu, juntamente com a Deputada
Sandra Starling, representantes do PT, do PDT, do
PCdoB e na presença dos lfderes do PSOB e do
PMDB, José Aníbal e Michel Temer, às 19 horas de
sexta-feira úttima, estivemos com o Presidente Fer- .
nando Henrique Cardoso, ocasião em que relatei os
fatos sobre o que vimos. Mostrei ao Presidente da
República as fotos dos trabalhadores sem-terra que,
segundo se pode verificar, não apenas sem terra,
eram •sem-nada". As suas roupas eram simples,
apenas calça e camiseta ou, às vezes, só as calças,
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sapatos ou botas sem meias, tipicamente roupas de

pessoas destituídas de
reitos e de cidadania.

recurso~

destituídas de di-

Mostramos a nossa indignação diante daquilo
que nos pareceu um massacre, um abuso por parte
da Polícia Militar. Ressaltamos ao Presidente da República que já, em agosto, havia ocorrido o episódio
de Corumbiara. Havíamos ali estado, dizendo que
seria a úHima vez que pudessem ocorrer fatos trágicos como aquele contra trabalhadores pobres em
nosso País.
Desde agosto até agora, abril de 1995, não
ocorreu qualquer conclusão de apuração sobre os
episódios de Corumbiara, onde 11 trabalhadores foram mortos pela PM naquela região do País. Ora, o
que acontecerá daqui para frente? É preciso que
haja a mobilização de todos no Congresso Nacional,
pois é necessário que se garanta a responsabilização perante a lei e a Justiça; que haja a punição
adequada, mas, sobretudo, que haja as medidas necessárias para que não se tenha mais delonga, para
que ocorra o que o próprio Presidente Fernando
Henrique Cardoso mencionou no seu último discurso
como Senador. Já como Presidente eleito, disse Sua
Excelência que contribuiria para resgatar a justiça,
que daria prioridade à erradicação da miséria e da
fome. Até agora, o que temos visto é a delonga.
Transmitimos ao Presidente que seria importante que o Governo e seus Ministros gastassem
tanta energia e disposição para realizar a reforma
agrária, quanto muitas vezes estavam despendendo
para criar o Proer, salvar bancos e destinar recursos
a instituições financeiras.
O Presidente disse que não concordava com
tal tipo de análise. Dissemos-lhe que havia uma tendência natural para que estivesse recebendo a elite,
para que empresários e representantes dos bancos,
da indústria e do comércio estivessem sempre aproximando-se dele; que precisaria realizar um esforço
a fim de reverter-essa tendência que normalmente
ocorre. Sua Excelência disse que fazia tal esforço,
mas o julgamos insuficiente.
Estaremos solicitando de todos os partidos, no
Congresso Nacional, que rapidamente venhamos a
aprovar o projeto de lei do Deputado Hélio Bicudo,
que tramita hoje no Senado, para que seja competência da Justiça comum julgar os crimes eventualmente cometidos Pela PM, para que tenhamos logo
o rito sumário e meios de acelerar a reforma agrária
Era o que tinha a dizer, Sr.' Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, por
cessão do Senador Ademir Andrade, até as 18 horas e 31 minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)Sr. Presidente, S r"s e Srs. Senadores, uma semana
depois da tragédia do sul do Pará, toda a Nação
continua em estado de choque diante daquelas cenas de horror que foram transmitidas pela televisão.
Sob a liderança do Presidente José Samey, o Congresso vem buscando soluções políticas e legais
que evitem novos confrontos, e não podia ser diferente. O meu Partido, pela unanimidade de sua Bancada no Senado, decidiu apoiar o Presidente da República em todas as ações que levem a uma Reforma Agrária de fato neste País. Somos a expressão
política de um povo que levou um coice paralisante
e sell(agem, e por isso acredito que cada um de nós
deve uma palavra de protesto, em nome da parte da
sociedade que representa nesta Casa E é essa a
preocupação que me traz à tnbuna.
Para mim, o Brasil assustou-se de repente com
um fantasma que fazia parte da vida real, mas era
visto apenas no reino da ficção. Nem na Hália fascista de Mussolini, mais de meio século atrás, a Reforma Agrária era tabu, como registra a revista Veja
desta semana. Mas no Brasil, com todo o seu território agricuHável mal distribuído, já houve tempo em
que talar de Reforma Agrária era coisa comunista.
Agora, diante do sangue derramado na Amazônia,
ternos o efeito hemorrágico do descaso. O que vemos hoje, na paisagem conflituosa que se reflete no
campo, é o casamento dos sem-emprego, dos semteta e dos sem-terra que foram banidos pela incidência simultânea das diversas crises sociais que o Brasil está atravessando.
Como sempre, vamos trancar a porta depois
de arrombada Temo pelas soluções demagógicas
de emergência num país em que as leis existem
mas não são cumpridas, que tem o maior estoque
de terras livres do mundo, mas que convive com a
indiferença. O ambiente de terror e o medo de novos
massacres não podem e nem devem dar lugar a medidas tópicas, de caráter temporário. A questão fundiária exige respostas rápidas mas consistentes, e a
Reforma Agrária tem que avançar com realismo,
para resolver os problemas do campo e das periferias inchadas das grandes cidades. Resolver mal
agora é projetar novos agravamentos na direção do
futuro.
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A lição número um a sér ·extraída· da chacina
da semana passada é de que o problema já não é
só do Governo. Pelo seu estampido e pelas repercussões em cadeia, é uma questão de tal vulto que
envolve os interesses de toda a sociedade. Nesse
sentido, foi providencial a reunião entre o Presidente
Fernando Henrique Cardoso e os Presidentes do
Supremo, do Senado e da Câmara, estabelecendose uma solidariedade entre os três Poderes para
agilizar soluções de emergência. Creio que ainda
não é o caso de convocar o Conselho da República, que foi criado pela Constituição, porque as inst~uições não estão ameaçadas. Mas é correta a
advertência do Presidente da República, pedindo
que seja evitada a exploração política do episódio.
Não devemos brincar com o togo onde existe pólvora. Sem despolitizar a luta legítima dos sem-terra, poderemos enfrentar düiouldades que não estão nos objetivos de uma Reforma Agrária sólida
mas pacífica.
Dentro do objetivo de envolver toda a sociedade civil na aceleração dos assentamentos, quero sugerir ao Presidente da República a iniciativa de criar
um foro especial de emergência, um conselho de
iOda a -sociedade, para dividir com o INCRA ou com
o cog~do Ministério Extraordinário as responsabilidades pelo encaminhamento da Refo_una Agrária.
Com o colegiado social legitimado pela participação do Governo e das entidades de direitos humanos, os potenciais de conflito refluiriam para uma _
mesa de negociação presidida pelo Ministro da
Justiça. O Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, existente na estrutura do Ministério da Justiça, é acanhado na sua ·composição,
carece dos poderes especiais por mini imaginados
e não tem tido atuação eficiente na prevenção de
tragédias como a que aconteceu no f>ará. A idéia
é a de criar um Conselho Nacional específico para
orientar e viabilizar a Reforma Agrária. Hoje, aliás,
vejo em alguns jornais que o Governo começou a
cogitar ontem desia proposta. Rco feliz pela coincidência, mas gostaria que fizesse parte deste pronunciamento a nota que distribuí para a imprensa
de Goiás, na última sexta-feira, antecipando a minha sugestão.
Penso numa representação politica que inclua,
além das Uderanças dos trabalhadores sem terra,
os Ministérios do Planejarnento, da Justiça e da
Agricultura, os Partidos polfticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e a Confederação Nacional da
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Agricultura: Acredito que essa providência, que não
é uma solução mas pode ser um caminho, desde
que levada a sério, possa produzir uma trégua momentânea no processo de radicalização e restabelecer os canais de diálogo entre o Governo, os proprietários e os trabalhadores. Teríamos nesse Conselho a presença de um poder moderador para liderar e encaminhar os entendimentos das diversas
partes envolvidas na questão agrária.
- Mas será importante que a causa seja maior
que as seduções do exibicionismo político, que o esforço pelo diálogo desarme os espíritos, que os compromissos empenhados sejam cumpridos e que as
pautas de discussão sejam objetivas. A cultura brasileira do assembleísmo inconseqüente terá que ser
superada, em nome de soluções práticas e imediatas, tendo em vista a gravidade do momento que estamos vivendo. Não há como ignorar que o Governo
perdeu o controle de seus instrumentos de iniciativa
e de f)ersuasão, restando-lhe a alternativa de repartir com a sociedade civil uma linha de ação conjunta
para romper os traumas e os impasses e despassio·
nalizar a questão fundiária

----Já-passeu-a hora deanalisarosporquês-que
nos levaram à tragédia de Eldorado dos Carajás e
ao retrato de sangue que ela projetou do Brasil nos
quatro cantos do mundo. Os fatos são do mais amplo conhecimento de toda a sociedade brasileira.
Neste mesmo Senado, já ouvimos advertências recentes dos Senadores Bernardo Cabral e lris Rezende, anunciando os riscos da perigosa indiferença do
Governo. Ao desistir da viagem aos Estados Unidos,
o Presidente da República poupou-se do constrangimento que iria enfrentar e que nos envergonha a todos. Ainda é cedo para avaliar todos os estragos
causados pelos massacre, mas já correm versões
especulativas comparando nosso ambiente social
aos efettos do movimento zapatisfa, que deu origem
à falência do México. É óbvio que se trata de um
exagero, mas é imperativo agir enquanto é tempo,
para que não nos transformemos num amplo canteiro de violência.
É preciso enfrentar o problema, manter ânimo
frio, tirar o combustível das mãos dos radicais e
avançar rapidamente na direção de soluções criativas e finais para a Reforma Agrária.
Tenho convicções definitivas sobre os efeitos
de um grande mutirão nacional pela Reforma Agrária. Ela-vai interiorizar o desenvolvimento. Vai devolver os excluídos das grandes cidades às suas raízes. Vai inverter, no longo prazo, os sinais da migra-
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ção desordenada e reduzir as estatísticas assustadoras da urbanização marginal, que multiplica os lndicas de desemprego e violência, como já acontece
no entorno de Brasma. Vai reintegrar milhões de fammas ao direito de vida com dignidade. Vai permitir
a organização de núcleos rurais de produção, no
apoio ao surgimento. de uma nova face agroindustrial do pais. Vai aliviar o Estado das pressões que
não pode atender nas periferias congestionadas e
violentas das grandes metrópoles. E vai promover
um novo patamar de distribuição de renda e de arrecadação, com a incorporação de novas forças de
trabalho ao processo produtivo.
Qualquer que seja o custo atual de uma Reforma Agrária rápida e consistente, os investimentos
serão mais baratos do que o preço social e econOmico de novos adiamentos. O vergonhoso massacre
do sul do Pará poderá significar, no futuro, aquela
gota dágua, ou de sangue, que terá modificado a
paisagem social e económica do Pais. Acredito que
chegamos a tal grau de tensão que o Pais não vai
caminhar enquanto não forem definidos novos rumos para esta guerra declarada, e não mais silenciosa, entre a burocracia e os excluldos. Defendo
para a Reforma Agrária uma consciência coletiva
de toda a sociedade, no sentido de que ela é um
instrumento de desenvolvimento econOmico, tanto
quanto é um objetivo de equilrbrio social. Ou se
tem vontade política para promover a paz no campo, ou vamos aceitar o futuro de convulsão social,
com todos .os seus efeitos na estabilidade institucional do Pafs.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MAURO MIRANDA EM SEU DISCURSO:
MAURO MIRANDA PROPÕE FORO
ESPECIAL CONTRA NOVAS CHACINAS
Brasília - O Senador Mauro Miranda (PMDB
- GO) vai propor a criação de um conselho nacional, com a participação do Governo e da sociedade, para garantir a aceleração da Reforma Agrária
e impedir que ela seja feita com o sangue dos trabalhadores. Com a tragédia do sul do Pará e o seu
poder de combustão em cadeia, ele acha que o
Governo perdeu a capacidade de iniciativa e de
persuasão, tendo de admitir que a situação fugiu
ao seu controle e que terá de repartir com a socie-

dada civil um esforço de diálogo que destraumatize
a questão fundiária.
·
O representante goiano considera que Q Brasil, como Nação, está pagando um preço demasiadamente elevado por deixar de tratar a Reforma
Agrária como questão de emergência. Além da
perda injustificável de trabalhadores humildes, são
lastimáveis as repercussões do fato na imprensa
internacional. As imagens da chacina correram o
mundo, dividindo as manchetes da imprensa mundial com as dezenas de vitimas no atentado a um
hotel do Egito e no ataque israelense a uma base
da ONU. Enquanto lá fora a questão é politica, e
de certa forma já faz parte da rotina numa parte do
mundo conturbada por conflitos raciais, estamos
sendo exibidos como palco de grandes violências
sociais.
Ao defender a criação de um conselho social
para encaminhar e centralizar os debates sobre a
Reforma Agrária, Mauro Miranda considera que somente com esse foro ampliado será passivei fixar
responsabilidades e antecipar-se a novos conflitos,
com o diálogo ocupando o espaço onde prevalece o
cfima explosivo da convulsão social. O Governo terá
que assumir com humildade as suas culpas, sendo
irrelevante, neste momento, identificar vilões que teriam manipulado politicamente os trabaihadores humildes que foram chacinados pela Policia do Pará.
O importante é que a questão existe, e terá que ser
resolvida.
De acordo com a proposta a ser encaminhada
por Mauro Miranda, o Governo seria representado
pelos Ministérios da Justiça, do Planejamento, da
Agricultura e das Relações Exteriores, e pela Policia
Federal. E a sociedade civil teria a participação da
Associação Brasileira de Imprensa, da Ordem dos
Advogados do Brasil, da Igreja, dos partidos polfticos, dos trabalhadores sem-terra e da Confederação
Nacional da Agricultura. Com o debate, o encaminhamento das soluções e as cobranças, estas a cargo de uma secretaria executiva, teríamos a supressão dos impasses que levam à radicalização e às
tragédias, como a que ocorreu no Pará e traumatizou todo o Pais.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Os Srs.
Senadores Bernardo Cabral e Ronaldo Cunha Uma
enviaram áscursos à Mesa para serem publicadoS na
fonna do ásposto no art. 203, do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr.
Presidente, Sr"s e

srs. Senadores,
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O BRASIL E A FRANÇA NA POLÍTICA INTERNACIONAL:
PRESENTE E FUTURO; DIVERGÊNCIA E CONVERGÊNCIA.
As distâncias geopolíticas que se interpõem entre Brasil e França
poderiam, em princípio, levar à inteligência de que menores seriam as relações de
divergência e convergência entre os dois países, como atores do grande cenário
das relações exteriores.

A partir de algumas observações que podemos formular,
verificamos, no entanto, que Brasil e França aproximam-se às vezes
tangencialmente e muitas vezes intensamente, em uma dinâmica que tem gerado
inúmeras situações de curiosas semelhanças e instigantes dessemelhanças, seja
na perspectiva de interpretação e avaliação de certas questões de política externa,
seja no que diz respeito propriamente à atuação dos países na cena internacional.
Não é sem razão que o QUQ)l d'Orsay e o ltamaraty têm estado
institucionalmente sempre iriuito. próximos, não obstante eventuais obstáculps
determinados pelos "ventos e marés" da política externa. Brasília e Paris têm
sido,
neste sentido, postos considerados de vital importância às duas
diplomacias, com uma sempre ingente atuação bilateral de ambos os governos.

É de se destacar também que na formação diplomática brasileira,
tradicionalmente são enviados à França, para cursarem a Seção Internacional da
Escola Nacional de Administração Pública, a prestigiosa ENA, alguns dos
melhores quadros egressos do não menos prestigioso .Instituto Rio Branco, que
vinculado ao Ministério .de Relações Exteriores, em Brasília se ocupa da
formação e aperfeiçoamento de diplomatas.
Em um tratamento tópico de temas· que se têm demonstrado
especialmente sensíveis, salta aos olhos a questão nuclear, na qual o Brasil firmou
posição, a_t; lado da Índia, de não submeter-se ao TnP, Tratado de nãoProliferação Nuclear, diante de uma série de argumentos que poderiam ser
singelamente resumidos da seguinte forma: eni primeiro lugar, a não-proliferação
a que se refere o tratado diz respeito à não-proliferação horizontal, no sentido de
que esta se destina a países que não tenham tido ainda acesso à tecnologia
nuclear bélica. Não haveria, segundo a posição brasileira, tratamento em relação
à proliferação vertical, ou seja, a que diz respeito ao aumento do teor destrutivo e
dos arsenais (maior quantidade de ogivas e vetores de maior alcance),
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considerando, obviamente, os países já detentores de tecnologia nuclear para fins.
militares.
Tal atitude tem sido designada criticamente pelo Brasil e pela
Índia como a de "Colonato Nuclear", em alusão à instituição da Roma antiga que
impunha drásticas condições de submissão a certos habitantes da República e,
depois, do Império, tendo em vista seus status pessoais.
Por outro lado, também não se tem resignado o Brasil, diante da
proibição dos progressos tecnológicos no sentido de se chegar a explosões
nucleares para fins pacíficos (o que parece uma expressão surrealista), mas que
na intrincada lógica nuclear quer significar a utilização da energia nuclear nas
obras de engenharia de grande porte, como em determinada época se fez com o
TnT.
Essa posição, no entanto, tem se flexibilizado, com o Brasil
demonstrando interesse progressivo na adesão ao TnP, a partir da recente entente
com a Argentina; o que desnuclearizaria a própria América Latina, dando mais
·
crédito ao Tratado de Tlatelolco. 1
Assinado no México, nos anos 60, com o objetivo de determinar a
proscrição total das armas nucleares nas Américas Central e do Sul, o Tratado de
Tlatelolco, também não assinado pelo Brasil originariamente, mtiito embora se
constituísse, em um dos tratados básicos do Sistema-OEA, ao lado do Tratado de
Montevidéu e do Tratado Interiünericano de Assistência Recíproca, o TIAR, ou
Tratado do Rio· de Janeiro, passa agora a ser objeto da adesão brasileira, nessa
nova fase de readequação da política nuclear às injunções derivadas do sistema
pactício de desarmamento internacional, do qual faz parte inclusive o Tratado de
não-Proliferação Nuclear.
·· A França, por seu turno, desde sempre adepta do Tnp , não se ·
exnruu, no entanto, de atuar no sentido da chamada proliferação vertical,
inclusive nas polêrnicas explosões experimentais levadas recentemente a efeito
em seu território ultramarino, o que tanto celeuma gerou junto à opinião pública
mundial, a partir de junho de 1995.
Tlatelolco é um bairro e parque da Cidade do México, no qual celebrou-se o Tratado de desnuclearização
da América Latina, no quadro da Organização dos Estados Americanos.
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Neste sentido, os dois países estariam a demonstrar wna
similitude de atuação, ni1lito embora a posição brasileira tenha sido
marcadamente de resguardo de direitos e não propriamente de defesa de efetivas
realizações de testes e pesquisas nucleares para fins militares, tendo os
experimentos sido dirigidos à utilização nuclear para fins pacíficos, especialmente
no campo da produção de energia e de propulsão nuclear.
Agora, após o sexto teste nuclear realizado com êxito no Pacífico
Sul, a França anuncia a cessação definitiva de suas experiências nucleares e seu
ãnimo em aderir ao próprio Tratado de Rarotonga2 , a versão na região do Oceano
Pacífico para o que representa no âmbito do continente americano o Tratado de
Tlatelolco,
Convém assinalar que no aspecto da política nuclear, guardadas as
devidas proporções, Brasil e França têm em perspectiva linhas de política nuclear
bastante semeniarites ou, no mínimo, pouco diferenciadas, salvaguardando-se a
pesquisa nuclear para fins pacíficos, propondo~se à não-proliferação e mesmo aÓ
desaimamento nuclear contÍngenciado, no caso da naçãQ gálicS, já que este
aspecto se refere apenas aos.países detentores de armas nucleares estratégicas.
'

·.

,.'

-

A recente declaração do Presidente Jacques Chirac de que "a
bomba é uma arma de dissuasão a serviço da paz", definindo uma linha de
política nuclear para a Franç!i, após o pleno domínio da sofisticada tecnologia que
permitiu a explosão de wn artefato seis vezes mais potente que a bomba de
Hiroshima3, constitui-se .em fato internacional de grande magnitude política.
'
2
·· O Tratado de desnuclc:arização do PaCífico Sul, conhecido com o nome de Tratado de Rarotonga (capital
das Ilhas Cook), que ~ França deve assinar agora, foi adotado a 8 de agosto de 1985 pelos países-membros do
Fórum do Pacifico Sul, par iniciativa. da Anstrália.
França, Inglaterra e EUA se comprometeram a assinar esse tratado no primeiro semestre de 1996.
Segundo os protocolos 2 e 3, as potências nucleares se comprometem a não utilizar ou ameaçar valer-se de
armas nucleareS contra qualquer parte-ou território da área.
Também estipulam que não deverá haver testes nucleares na região. A ex-Uruão Soviética assinou os
protocolos em 1985, e a China, em 1987.
O tratado cobre a região compreendia entre a Austrália e a Papua-Now Guiné a oeste até a região que cobre
o Tratado de Tlatelolco (desnucleiuizáção da América Latina) no leste.

.

I

.

O primeiro teste, balizado "Tlietys"; de 20 quilotons de potência, aconteceu em 5 de setembro de 1995 no
·
·
Atol de Mururoa, apesar da intensa e prolongada campanha de protestos internacionais.
No dia 2 de outubro aconteceu o segundo teste no Atol da Fangataufa- onde se efetuam os experimentos
de fone intensidade - , com uma potência inferior aos 110 quilotons. O terceiro, quarto e quinto testes foram
realizados nos dias 27 de outubro, 2I"de novembro e 27 de dezembro, em Mururoa.
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Anunciando pessoalmente o intuito francês de cessar em definitivo com os testes,
foi mais além o mandatário daquele país, ao afirmar perante a opinião pública
mundial:
" hoje tenho sentimento de ter cumprido um dos primeiros
deveres de meu cargo, ao dar à França, para as décadas futuras, os meios-que
garantem sua independência e sua segurança."
E prosseguiu:
"graças à última série que acaba de se realizar, a França disporá
de uma duradoura defesa, confiável e moderna, passando a desempenhar um
ativo e determinado papel no desarmamento no mundo e para a otimização da
defesa .européia.'"'
Outro tema da· política externa que .merece alguma reflexão,
quando de um cotejo franco-brasileiro, diz ·respeito à posição europeísta da
França, eni. ~elação a sua efetiva adesão ao Tratado dé Roma, de 1957, que criou
as Comuniddes Européias. Tal posição durante muito tempo se pareceu corri. a
atualmente ostentada pelo Brasil, no que concerne à efetivação do Mercosul,
instituído pelo Tratado de Assunção, de 25 de março de 1991.
Não obstante a clara vontade política de somar-se à Europa que se
construiu a partir dos anos 60, a França, principalmente sob o governo gaulista,
demonstrou uma manifesta atitude de independência nacional, nos rígidos
parâmetros do conceito clássico de soberania, frontalmente contrário à índole
integracionista da Europa das Comunidades.
Nas negociações e tratativas multilaterais que se levam
presentemente a efeito, conducentc:s a um Mercado Comum do Sul, o Brasil tem
demonstrado pouco interesse na criação de instituições comunitárias
supranacionais, preferindo que o bloco continue tendo natureza tão somente
intergovernamental, no qual todas as decisões sejam . tomadas por consenso e
unanimidade, sem que os Estados sejam minimamente limitados em suas atuações

4

Esta manifestação do Presidente Chirac vem obtendo grande repercussão, após as veementes criticas e
condenações de toda comunidade internacional, após o reinicio das explosões experimentais nuclcates no
Atlântico Sul pela França, como sua decisão pessoal, em 13 de junho de 1995, quebrando a moratória nuclear
de seu antecessor François Miterrand.
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soberanas, nos termos do art. 16° do Tratado de Assunção, de 26 de março de
1991, e do art. 37 do Protocolo Adicional do Tratado de Assunção Sobre a
Estrutura Institucional do Mercosul, de 17 de dezembro de 1994, dito Protocolo
de Ouro Preto.
Assim como ocorreu na Europa, também é de se esperar que essa
perspectiva vá paulatinamente se alterando, na medida em que os atores sociais
exijam celeridade do processo de. integração, com a instituição plena da
autoridade comunitária, que irá sobrepor-se, em muitas matérias, à própria
autoridade estatal suprema. 5
O dilema de desejar a integração e ao mesmo tempo não admitir a
partilha de decisões tidas como incondicionalmente soberanas, caracteriza as
transições dos regimes de livre circulação de bens à sofisticação dos mercados
comuns, com a fase intermediária da união aduaneira, na qual se institui a tarifa
externa comum e se formaliza a personalidade jurídica de direito internacional .•
Assim como a França soube resolver tal impasse, também é de se
esperar que o Brasil sruba e possa definir-se quanto à efetividade de sua
participação em políticas de blocos econômicos, superando a crise de identidade
que sói acontecer em relação a países de grandes dimensões geográficas e
econômicas, quando se se propõem a trilhar os difíceis caminhos da préintegraçãq.
A política externa francesa, em matéria de defesa da cultura e de
difusão da ·"francofonia", também serviu em alguns importantes aspectos como
modelo para o Brasil.
A abertura de centros· culturais e de ensino do português falado no
Brasil, jwito a muitas embaixadas brasileiras, tinha uma clara inflexão de
valorização.·cultural como no modelo francês, quando foi implementado a partir
dos anos 80 até o começo de nossa década. As dificuldades econômicas e
I

Não é possível, em nenhuma hipótese, a partir da própria experiência francesa e européia no processo de
integração derivado do Tratado de Roma, que se atinjam os fins colímados de livre circulações de bens, pessoas,
serviços e capitais (como é o projeto do MeiCOSUI, nos termos do art. 1° do Tratado de Assunção), sem a adoção
de instinúções supranacionais, com uma autoridade comum apta principalmente a dirinúr, com efetividade de
autoridade suprema em matéria comUIÚtária, todos os eventuais, conflitos de interesses que surjam, quer inter
partes, quer entre instinúções comunitárias ou ~o pessoas físicas e jurídicas do U!Úverso integrado.
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orçamentárias que o Itamaraty enfrenta, infelizmente, têm obrigado o fechamento
de muitos destes institutos e a limitação drástica das atividades culturais.
Por outro lado, ainda no campo cultural, podemos observar que a
política pública francesa voltada para a proteção da indústria cinematográfica e
audiovisual, considerando-a como questão cultural de interesse público, antes que
mera atividade comercial a ser gerida apenas pelo setor privado (o que provocou
inclusive séria controvérsia com· os Estados Unidos, nas rodadas do G.A.T.T.,
antecessor histórico da Organização Mundial do Comércio, tendo em vista a
chamada política de subsídios), também é uma linha de conduta que passa a ser
contemplada pelo Brasil.
O último aspecto objeto ~esta nossa análise se prende à VI:são que
os dois países têm em relação às questões referentes à mudança ou não na
composição do Conselho de Segurança ·da. ONV, no que concerne a seus
membros efetivos.
A ampliação do chamado "Grupo dos Cinco" (Estados Unidos,
Grã-Bretanha, França, China e Rússia); com a reivindicãção do Brasil para passar
a também compô-lo, parece não seduzir a chancelaria francesa. Nesse sentido, o
Governo francês tem-se mantido fiel à posição adotada pela política externa da
União Européia, que de resto vem respondendo pelas linhas gerais da política
externa de todo o Bloco Europeu, preferindo manter o mesmo status quo, sem
que se instituam novas estruturas, mesmo criando espaço para potências
econômicas como o Japão.
Ao encerrar estas reflexões, urge que registremos a questionável
decisão da direção do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações
Exteriores do Brasil, que suprimiu de seus exames, para ingresso ao curso de
preparação à carreira de diplomata, a prova de língua francesa, mantendo apenas
o exame eliminatório de Inglês.
Conhecer uma língua não é apenas conjugar verbos e saber
ortografias e sintaxes. É, com muito maís importância, compartilhar urna visão
de mundo e perfilar-se em uma atitude cultural.
A persistir a lamentável decisão, estará o Brasil, no recrutamento
e seleção de um de seus maís importantes quadros, por autolesão de alguns de
seus homens ilustres, tomando-se mais pobre e menos plural, divorciado da
razão e das humanidades.
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O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB- PB)
-Sr. Presidente, Sr" e SJS. Senadores,
Antes se dizia que governar é construir estra·das. Hoje, é mais prudente se afirmar que administrar é buscar caminhos. Caminhos que apontem saídas e saídas que permitam uma melhor visão de tuturo e aproximem as conquistas do bem comum.
·
A administração pública brasileira, presa às circunstàncias das conjunturas, vinha perdendo a concepção estrutiJral do Estado perene. Ceda Governo
era um Governo. Sem noção da continuidade porque prevalecia a individualidade. O importante não
era continuar. O que interessa era iniciar. Era comum, quase imperativo, que o governante que assumia não continuava as metas do que lhe antecedia.
Projetes e programas não tinham seqüência. A conseqüência era quase sempre o desperdício. Maior
do que a responsabilidade de continuar era a vaidade de começar.
Os tempos impuseram novos conceitos e Irouxeram novas posturas. Já não era possível a peiSistência de métodos e práticas que comprometiam a
própria perenidade do Estado. Mais do que construir
estradas, o governante tinha que buscar caminhos.
Com essa visão e trazendo a experiência de
quem já fora Prefeito, cheguei ao Governo do Estado da Parafba, conhecendo as nuanças que envolvem a administração e o administrador. Os sonhos e
os desafios. O ideal e o compromisso. A realidade e
as esperanças. As dificuldades e as saídas.
Em meu discurso de posse declarava que assumia o Governo da Paraíba, na fase mais aguda da
mais aguda crise de toda a sua história. Em verdade, o
quadro que se me deparava era tão doloroso e desalentador que só a força miraculosa de Deus me impediu de desistir. O desafio era maior do que o sonho.
Deparei-me com um Estado degradado em
suas tradições de dignidade e seriedade. Salários de
servidores atrasados em até seis meses. O Paraiban, o Banco do Estado, em processo de liquidação.
o Estado com uma dívida de um bilhão e quatrocentos milhões de dólares, dos quais uma grande parte
já vencida. O Governo inadimplente, o Estado sem
crédito e o povo s.em esperanças. Somente na área
privada, 17 (dezessete) Bancos exigindo seus créditos, oriundos de antecipações de receitas, as famosas e desastrosas operações ARO.
Mas, ante quadro tão doloroso e cruel, não me
preocupei em identificar culpados pela destruição
que assistia. Preferi convocar parceiros para a reconstrução que queria.
Se as circunstâncias, à época, me fizeram herdeiros do caos, elas também me ungiram depositário
de esperança.
Assim, o primeiro compromisso era 0 resgate
do Estado perdido. Não pude, de logo, anunciar nem
iniciar obras. O saneamento financeiro do Estado
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exigia tudo e tudo consumia, até mesmo as minhas
noites, alongadas na insônia e vividas na angústia.
Comecei a buscar caminhos e encontrar safdas. Atualizar os salários, renegociar a dívida, reabrir o Banco, recuperar a govemabilidade, passaram
a exigir a um só tempo e o tempo todo, medidas de
austeridade e de criatividade, mas, igualmente, de
coragem e de humildade.
Foram dias dníceis. À época, eu e o Governo,
recebíamos declarada hostilidade por parte de uma
parte da imprensa, mas, recebemos também a animadora solidariedade da maioria da Assembléia Legislativa e tivemos, o que foi fundamental, o apoio e
a compreensão do povo.
Os protestos, aqui e ali, frutos muitas vezes de
insatisfações por interesses pessoais contrariados,
as críticas e até mesmo as agressões, por ódio ou
por frustrações, não reduziram minhas resistências.
A tudo enfrentei com resignação, mas obstinadamente.
.
Em busca de caminhos, encontramos saídas e
abrimos peJSpectivas que hoje se alargam mais.
Vencemos o primeiro desafio. Atualizamos os
salários, muitos com até seis meses de atraso; AlUalizamos e a partir de então os mantivemos rigórosamente em dia. Criou-se o calendário de pagamento,
permitindo que cada servidor programasse seus
compromissos na certeza de que o Estado honra os
seus. E ainda hoje, com certeza, a Parafba é um dos
poucos Estados da Federação que continua a pagar
em dia, porque tem dia certo para pagar.
Um Censo, realizado no infcio do meu Governo
anunciava o número de 118 mil funcionários. Esse
número se reduziu a 96 mil, após exorcizados os
fantasmas, espécie de funcionários que chamei de
lagartas, porque só apareciam na folha.
Não demiti os pequenos, mas limitei os salários
dos grandes. No âmbito do Executivo o valor máximo da remuneração teve como teto a remuneração
dos Secretários de Estado. Foi criada a Comissão
lnterpoderes, estabelecendo regras e critérios que
nortearam uma politica de pessoal mais justa e mais
equânime. O Poder Judiciário, a Assembléia Legislativa, o Tribunal de Contas e o Ministério Público passaram a decidir, em conjunto com o Executivo, de
forma aberta e transparente.
Implantou-se uma rigorosa política de austeridade, com controle de gastos, redução de despesas
e fiel e pontual cumprimento de obrigações.
Foi possível, assim, em pouco tempo, ajustar a
folha de pessoal aos limites constitucionais, que
continuaram respeitados pelo meu substituto Cícero
Lucena e por Antônio Mariz e, ainda hoje, mantidos
pelo Governador José Maranhão, colocando, Iambém, nesse ponto, a Paralba em destaque em relação a muitos outros Estados da Federação.
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Atualizada a dívida com os servidores, passou
o Estado a cuidar da atualização da dívida com os
demais credores. O Estado, de inadimplente passou
a ser um pagador pontual. Renegociou a dívida vencida e reescalonou a vincenda. Passou a ficar em dia,
continuou em dia e ainda hoje está em dia Dos 17
bancos privados que em 1991 eram credores do Estado, em razão de operações de antecipação de receitas, hoje, apenas um, somente um. ainda tem saldo a
receber. SacrifiCamos projetas, porque preferimos investir na recuperação da credibilidade. Chegamos a
comprometer 20% das receitas totais do Estado para
pagamento de dívidas, reduzindo, com isso, nossa capacidade de investimento. Hoje, o Estado aumentou
essa capacidade de investir, graças aos atas seqüenciais e determinados do aluai governo e graças à recente Resolução do Senado e louvável decisão do Governo Federal, desafogando um pouco as comprometidas e ainda combalidas finanças de todos os Estados
brasileiros, muitos, inclusive, sem condições de pagar
em dia os seus servidores.
Eu sei, Cícero Lucena sabe, José Maranhão
sabe, a Paraíba sabe o quanto de angústia existe
em limitar obras e serviços para pagar dívidas que
não fizemos.
Registre-se, por oportuno e por importante, que
faz cinco anos que a Paraíba não contrai um só centavo de empréstimo novo. Cuida de pagar velhas dívidas e ainda tem uma grande dívida a vencer. Mas,
graças a Deus, não tem mais dívida vencida, porque
essa dificuldade ela soube vencer.
O meu mandato de apenas três anos e dois
meses foi completado pelo amigo e companheiro Cícero Lucena, mantendo a mesma filosofia, e guardando a mesma fidelidade a programas e a compromissos.
Veio 1994 e a Paraíba iria escolher o seu novo
governante. O seu povo era convocado para dizer se
desejava ou não · a ·continuidade do Governo do
PMDB, que se instaiara efetivamente a partir de 1991.
Antônio Mariz e José Maranhão foram consagrados pelo nosso Partido corno candidatos a Governador e a vice. Eles comandaram a campanha
que teve como slogan A Paralba segue em frente.
Era o compromisso da continuidade administrativa,
da permanência de programas, da seqüência de
ações. Ali, dizíamos todos, que para destruir um Estado, um mandato bastava. Mas, para reconstruí-lo
era necessária uma ação continuada e prolongada,
identificada em propostas e atitudes.
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Dizíamos todos que o saneamento fin.•neairo
do Estado, conseguido às custas de tanto sa"rifíc;o,
não comportava mudanças no comportamento poli~·
cc-administrativo que o viabilizaram.
Dizíamos todos, repetidamente dissemos to·
dos, que programas como Luz na Terra, Amanhecer,
Cooperar, Meio de Vida, Vida Criança, Anda Paraíba, Água de Baber, Chamada Escolar, o Prodetur e
o Cidadania, eram marcas que não seriam apagadas, porque mais do que a vontade de mantê-los era
o compromisso de ampliá-los.
A essa campanha memorável pela garra de militantes humildes e combatentes anónimos,· dei minha modesta colaboração, como candidato a Senador, ao lado desse extraordinário Humberto Lucena,
que mais do que me honrar com sua companhia me
orgulhava com o seu comando. Vencemos. O PMDB
venceu. Valeu a sua unidade resumida na convocação: No dia 3. vote nos três. Venceu a história da fidelidade. Venceu o ideal. Valeu o esforço e o sacrifício valeu.
O PMDB enriquecia a sua história, fortalecido
nas suas lutas e na inspiração dos seus ideais.
Antônio Mariz, o companheiro e amigo, o grande comandante da vitória, não pôde vivê-Ia integralmente. O destino o arrebatou traiçoeiramente. Tirou
sua vida, mas não levou seus sonhos. Estes continuam inteiros no idealismo dos que lhe são fiéis.
Revivendo essas circunstâncias, relembrando
um passado recente e exaltando um presente bem
presente, o PMDB da Paraíba tem motivos para viver essa história e celebrá-la com entusiasmo cívico
e orgulho partidário.
A Paralba, hoje, sob o comando firme de José
Maranhão, Governo do PMDB, prossegue programas, seqüencia atas, honra compromissos, amplia
espaços e avança em suas conquistas. Em verdade,
a Paraíba segue em frente.
O slogan de ontem é a decisão de hoje e a decisão de hoje é a visão do futuro.
Alegra-me ver a Paralba assim e mais me alegra, modesto partícipe desse processo, porque os caminhos que busquei são palmilhados hoje pelos companheiros que ontem me ajudaram a descobri-los. Alegra-me vê-la assim, iniciando obras e continuando programas; em dia com servidores e com credores.
Alegra-me vê-la assim, porque na Paraíba o
PMDB que venceu em 1990 é o PMDB vitorioso de
1994, é o PMDB vencedor de hoje, é o PMDB de
próximas, novas e grandes vitórias. O PMDB, que
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saiu de 6 para 24 Deputados Estaduais, de 17 para
103 Prefeituras. De 4 para 7 Deputados Federais.
Que tem 3 Senadores e mantém o Governo do Estado, é o PMDB da unidade, da solidariedade, da austeridade e do desenvolvimento.
É, enfim, o PMDB que continua a crescer na
confiança dos paraibanos e, até mesmo, como agora, a ter o reconhecimento de adversários, em conduta de elevação e grandeza
Não preciso dizer mais sobre o PMDB e sua
história. O povo tem memória
,
O máximo que posso dizer é q4e não cobro
gratdão do meu partido pelo pouco que fiz por ele.
Eu é que proclamo minha gratidão pelo muito que
ele fez por mim. Aliás, não cobro gratidão de ninguém. Não se deve a ninguém pedir para ser grato.
Quando muito a gente pede para não ser injusto. E
comigo o PMDB não tem sido apenaS justo. Tem
sido generoso. E o povo tàmbém.
·
·
Muito obrigado.
· ·•
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14h30min, a seguinte matéria:
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tação da atMdade de motorista e cobrador de transportes coletivos urbanos e dá outras providências.

-3REQUERIMENTO N• 245, DE 1996
Votação, em turno único, do Requerimento n•
245, de 1996, do Senador Ronaldo Cunha Lima, soÍicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1991 (n• 4.827/90,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação. da atividade de motorista e cobrador de transportes C91etivo~ urbanos e dá outras providências,
além da Comissão constante do despacho inicial,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.

-4. REQUERIMENTO N• 1.587, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n•
1.587, de 1995, do Senador Roberto Requião, na
qualidade de Presidente da Comissão de Educação,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1995, de autória do
Senador Emandes Amorim, que revoga o Decretolei n• 9.215, de 30.04.46 e dá outras providências.

-5REQUERIMENTO N° 233, DE 1996

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N" 354, DE·1996
(Em regíme de urgência, nos tennos do
Requerimento n• 374, de 1996)

'
. . .
Votação, em turno único, do RêQuerimento n"
354, de 1996, do Senador Romeu Turria, solicitando,
nos tennos regimentais, a criação de. uma Comissão
Temporária Interna, composta de cinco Senadores,
para, no prazo de .sessenta dias, co~r dados junto
às autoridades do Estado de Pernambuco e outros
setores que entender necessário, sobre a tragédia
resultante de serViÇos de hemodiálise no Instituto de
Doenças de Caruaru.
·

-2REQUERIMENTO N°1.546,

DE: 1995

Votação, em turno único, do Requerimento n"
1.546, de 1995, do Senador José Eduardo Outra, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1991 (n• 4.827/90,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamen-

Votação, _em turno único, do Requerimento n•
233, de 1996, do Senador José Eduardo Outra, solicitando;· nos termos regimentais, que o Projeto de
Lei do Senado n• 168, de 1995 seja examinado,
também, pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

:...s-

suesmunvo

DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 102, DE 1992
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 102,
de 1992 (n• 1.289/91, na Casa de origem), que amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no territó.. rio nacional, o prazo para requerer registro proVisório, tendo
Parecer sob n• 140, de 1996, da Comissão ·
- Dlretara, oferecendo a redação do vencido.

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 151, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 151, de 1992 (n• 1.002188, na Casa
de origem), que dispõe sobre a extinção da contri-
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buição Sindical a que se referem os arts. 578 a 591
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n• 5.452, de 12 de maio de 1943 e
dá outras providências, tendo
Pareceres
- proferido em Plenário, Relator: Senador
Eduardo Suplicy, em substituição à Comissão de
Assuntos Sociais, favorável, com emendas nOs 1 e
2, que apresenta.
- sob n• 155, de 1996, da Comissão de Assuntos Sociais (sobre a emenda de Plenário), pela prejudicialidade da emenda n• 3, de Plenário, com voto
vencido, em separado, da Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) • Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h32min.)

2.734192, na Casa de origem), n• 44, de 1995 (n2
3.051/89, na Casa de origem), n• 85, de 1995 (n•
3.523193, na Casa de origem) •..
Leia-se:
· Os Projetos de Lei da Câmara n• 36, de 1995
(n• 2.734192, na Casa de origem), n• 44, de 1995 (n2
3.051/89, na Casa de origem), n• 85, de 1995 (n•
3.523193, na Casa de origem) •..

ATA DA 59" SESSÃO, REAUZADA
· EM 12 DE MAIO DE 1995

Trecho de ata que se republica, por haver safdo com incorreções, à página 5294, 1• coluna, !10 úl·
timo parágrafo, e parte da 2" coluna, na fala dá Presidência:

(Publicada no DCN (Seção 11),
de 13 de maio de 1995)

ATA DA 31• SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINÁRIA, REAUZADA EM 28 DE
MARÇO DE 1996
Publicada no DSF, de 29 de março de 1996
Ratificação

RETIFICAÇÃO

À página 8181, na Proposta de Emenda à
Constituição n• 27, de 1995, inclua-se, por omissão,

como 12 signatário o seguinte Sr. Senador:
Odacir Soares
ATA DA 461 SESSÃO NÃO DEUBERATIVA,
REAUZADA EM 22 DE ABRIL DE 1996.
(Publicada no DSF, de 23 de abril de 1996)
RETIF/CAÇÕES

No sumário da ata à página 6642, 2" coluna,
item 1.2.8 - Comunicações da Presidência,
Onde se lê:
Abertura de prazo de cinco dias Oteis para recebimento de emendas aos Projetos de Lei da Câmara n•s 81, de 1994, 36, 44, 85, 132 e 133, de
1995, cujos pareceres foram lidos anteriormente•••.••.• ··········-········-···············-···-···-···-·-··-·-··-·Leia-se:
·
Abertura de prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas aos Projetes de Lei da Câmara n"
36,.44, 85, 132 e 133, de 1995,cujospareceresforamlidos anteriormente ••••••••••.••..••.•••....••••• -··-·········-·-··-·
E ainda à página 6706, 2" coluna, na fala da
Presidência
Onde se lê:
Os Projetos de Lei da Câmara n• 81, de 1994
(n• 3.434/92, na Casa de origem), n• 36, de 1995 (n•

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Bello Parga.
OF. N" 99/96-GSRT
Brasnia, 28 de março de 1996
Senhor Presidente,
Tendo em vista a nova proporcionalidade partidária, comunico a Vossa Excelência, na qualidade
de Lfder do Partido Social Uberal - PSL, a minha indicação para integrar como titular a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
. Respeitosamente, -Senador Romeu Tuma
OF. N2 105/96-SFIGSRFRE
BrasOia, 27 de março de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, dirijo-me a V. Ex" para,
na condição de Lfder do PPS, reafirmar a indicação do
meu nome, como titular, para compor a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ.
Sendo o que se apresenta para o momento,
subscrevo-me.
Atenciosamente, - Senador Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência designa os Srs. Senadores Roberto
Freire e Romeu Tuma para integrarem a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde, pela proporcionalidade partidária, o PPS e o PSL têm direito
a uma vaga ccimo titular e a uma como suplente.
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Ata da
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soa Sessão Deliberativa Ordinária
em 25 de abril de 1996

28 Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Odacir Soares, António Carlos Valadares
Ney Suassuna, José Alves e João França

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE.
CERAM OS SRS. SENADORES:

O Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Ra-

mez Tebet, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

Ademir Andrade -Antonio Carlos Magalhães
-AntOnio Carlos Valladares -Arlindo Porto - Artur
da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva Beni Veras - Carlos Bezerra - Carlos Wilson Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Em!lia
Fernandes - Epitacio Cafeteira - Esperidiâo Amin
-Francelina Pereira - Freitas Neto -Geraldo Melo
- Gerson Camáta - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - [ris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Péres -João França -João Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José
Alves -José Bianco -José Bonifácio -José Eduardo Outra -José lgnácio Ferreira -José Roberto Arruda -José Samey - Lauro Campos - Levy Dias Lucfdio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho Luiz Alberto de Oliveira - Mauro Miranda - Ney
Suassuna - Odacir
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan
Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requiâo - Romero Jucá -Romeu Tuína.- Ronaldo Cunha Uma Sérgio Machado- Teotonio.Vilela Filho - Totó Cavalcal'te - Valmir Campelo - Vilson KleinObing Waldeck Omelas.

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA

a

Submetendo deliberação do Senado Federal
a escolha do nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquie~ncia.

Soares -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 64 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, deciaro
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

MENSAGEM N" 157, DE 1996
(N" 347196, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e de acordo com o disposto no
art 56, § 1• do Regulamento aprovado pelo Decreto
n• 93.325, de 1° de outubro de 1986, e no art 39, §
1• do Decreto n• 1.756, de 22 de dezembro de 1995,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular da China,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Mongólia.
Os méritos do Embaixador Sérgio de Queiroz
Duarte, que me induziram a escolhê-lo para o de-
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sempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasflia, 23 de abril de 1996. - Fernando Henrique Cardoso.
EM N° 166/DP/ARC/G-MREIAPES
Brasllia, 19 de abril de 1996
Excelentlssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, com o disposto no art. 56, § 1•, do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de
outubro de 1986, e no art. 39, § 1•, do Decreto n•
1. 756, de 22 de dezembro de 1995, submeto à apreciação ~e Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do
Senhor Sérgio de Queiroz Duarte, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Popular da China, exercer o cargo
de Embaixador do Brasil na Mongólia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais e Curriculum V"rtae do Embaixador
Sérgio de Queiroz Duarte, que, juntamente com a
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Sebastiio do Rego Barros,

Ministro de EStado, iltemo, das Relaçlles Exleriores.
INFORMAÇÃO
Curriculum-vitae
Embaixador SÉRGIO DE QUEROZ DUARTE
Rio de Janeiro/RJ, 17 de novembro de 1934.
Filho de Ary de QueirOz Duarte e Celuta de
Queiroz Duarte.
Bacharel em Ciências Jurldicas e Sociais, Faculdade de Direito, l<literói- RJ.
CPCD, IRBr.

CAD, JRBR.
Estágio na ONU.
Professor de Organização e Administração de
Chancelarias, Curso de Prática Diplomática e Consular, 1975.
COnsul de Terceira Classe, 27 de fevereiro de
1958.
Segundo Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961.
Primeiro Secretário, me~to. 30 de junho de1968.
Conselheiro, merecimento, 1• de janeiro de
1973.
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Ministro de Segunda Classe, 26 de setembro
de 1975.
Ministro de Primeiro Classe, 24 de dezembro
de 1985.
Assistente do Chefe do Departamento de Administração, 1960/61.
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para
Assuntos da Europa Oriental e Ásia, 1968.
Chefe, interino, da Divisão de Comunicações,
1968/69.
Chefe da Divisão de Comunicações, 1969/70.
Assessor de Planejamento e Coordenação Administrativa, Departamento Geral de ·Administração,
1974.
Chefe da Divisão do Pessoal, 1974/79.
Chefe, substituto, do Departamento Geral de
Administração, 1974177.
Secretário-Geral de Controle, 1991.
,
Secretário-Geral Executivo, 1991192.
Subsecretário-Geral do Serviço Exterior, 1992.
Roma, Terceiro Secretário, 1961.
Roma, Segundo Secretario, 1961/63.
.
Roma, Chefe do SERPRO, 1962.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1963/66.
Buenos Aires, Chefe, interino, do SERPRO,

1964.
Genebra, Delegação, Permanente, Segundo
Secretário, 1966/68.
Washington, Primeiro Secretario, 1970173.
washington, Conselheiro, 1973174.
Genebra, BRASDESARM, Ministro Conselheiro, 1979/86.
Manágua, Embaixador, 1986/91.
Ottawa, Embaixador, 1993/95.
Comissão de Tabela de Representação, 1958
(membro).
Comissão de Admissão de Tarefeiros e Contratados do Dasp, 1958 (membro).
Grupo de Trabalho de Transferência do MRE
para Brasllia, 1959 (membro).
VI e VIl ReuniOes de Consulta dos Ministros
das Relações Exteriores dos Estados Americanos,
San José, 1960 (membro).
Reunião da Aliança dos Produtores de Cacau,
Roma, 1962 (membro).
Grupo de Trabalho de elaboração das lnstruçôes para a Delegação do Brasil à XXIV Sessão
do Comitê de Produtós de Base da FAO, 1963
(membro).Assessor do Representante do MRE junto ao
Ministério Extraordinário para a Reforma Administra-

tiva, 1963.
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I Conferência lnteramericana sobre Programas
Voluntários na América Latina, Buenos Aires, 1965
(membro).
Reunião da Comissl!o Especial para a Reforma
da Carta da OEA, Panamá, 1966 (membro).
IV Sessl!o da Junta de Comércio e Desenvolvimento da UNCTAO, Genebra, 1966 (membro).
XVIII Sessl!o do Comitê Executivo, XXVI Sessão do Conselho e parte final da XIV Sessl!o do
Suboomitê de Orçamento e Finanças do Cime e XVI
Sessão do ACNUR, Genebra, 1966 (membro).
Conferência do Comitê das DezoHo Nações sobre Desarmamento, Genebra, 1966/68 (assessor).
XXII, XXIV, XXVI e XXXIV a XLII Sessões da
Assembléia Geral das Nações Unidas, Nova Iorque,
1967, 1969, 1971 (assessor), 1979/85 (delegado).
Comissão do Exame Vestibular, CPCDIIRBr,
1976178 ·(integrante).
Conferência do Desarmamento, Genebra,
1979/86 (representante-adjunto).
Conferência das Nações Unidas sobre Proibições do Uso de Certas Armas Convencionais que
Possam Ser Consideradas Causadoras de Ferimentos Excessivos ou Ter EfeHos Indiscriminados, Genebra, 1979 e 1980 (subchefe).
Conferência de Avaliação do Tratado de NãoProliferação de Armas Nucleares, 1980, 1985 e
1990 (observador).
ComHê de Peritos das Nações Unidas sobre
Relação entre Desarmamento e Desenvolvimento,
Nova Iorque, 1979, Genebra, 1980/82 (perito).
Comitê do Desarmamento, Genebra, 1979/83
(representante-adjunto).
ComHê de Avatiação da Convenção de Proibição de Armas Biológicas (Bacteriológicas), Genebra,
1980 (subchefe).
Conferência de Avaliação do Tratado de Proibição de Colocação de Armas Nucleares e outras Armas de Destruição em Massa no Fundo do Mar, no
LeHo dos Oceanos e em seu Subsolo, Genebra,
1983 (chefe).
Comissão do Desarmamento das Nações Unidas, Nova Iorque, 1979/84 (subchefe), 1985 (chefe).
Conferência de Avaliação do· Tratado de Proibição de Colocação de Armas Nucleares e outras Armas de Destruição em Massa no Fundo do Mar, no
LeHo dos Oceanos e em seu Subsolo, Genebra,
1988 (chefe de delegação e Presidente da Conferência).
Ordem do Rio Branco, Oficial, Brasil.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
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Ordem do Mérito Militar, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.
Medalha Santos Dumont, Brasil.
Medalha Tamandaré, Brasil.
Mário Emani Saade, Diretor-Geral, substituto,
do Departamento do Serviço Exterior.
INFORMAÇÃO SOBRE A MONGÓLIA
Dados Básicos
Nome oficial: Mongólia
Área: 1.565.000 Km2
População: 2.400.000
Capital: Ulan Bater
Forma de Governo: República Panamentarista
Presidente da Repúbr~ca: Punsalmaagiyn Ochirbat
Primeiro-Ministro: Puntsagiyn Jasrai
Ministro das Relações Exteriores: Tserenpiliyn
Gombosuren
Finanças
Moeda: Togrog (cotação US$ 1 = 449 TG em
set/94)
Produto Interno Bruto: US$1.1 bilhão (1993)
Composição do PIB por setor: agricultura
20,7% indústria 36%, eonstrução 5,5%, corilércio
28,4%, transporte 7,2%.
Taxa de crescimento econOmico anual: 2,1%
(1994)
Inflação: 66,3% (1994)
Comércio exterior (global):
- exportações: 325 milhões (1994) (principais
produtos exportados: combustrveis, minérios, bens
de consumo).
-importações: 221 milhões (1994) (principais
produtos importados: bens de engenharia, combustlveis, minérios).
Investimento externo: US$10.2 milhões (1993)
(principais investidores: China, Cingapura,
Hong Kong, Estados Unidos, Rússia, Taiwan).
Comércio Brasil - Mongólia - 1995 (em US$)
Expor1ações
brasileiras

Importações

18.821 00

000

Total

brasileiras

18.82100

Saldo
brasileiras
18.821,00

Politica e Economia- Aspectos Gerais
Aspectos Politicas
Depois de abolir o socialismo, em 1990, e declarar-se adepta do livre mercado, a Mongólia luta
para quebrar o isolamento imposto pela história e
por sua peculiar situação geográfica. Internamente,
o pais apresenta nivel razoável de liberdades democráticas, muito embora o pluripartidarismo inaugura-
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do em 1990 não tenha ainda logrado quebrar o dom!nio do Partido Revolucionário do Povo (MPRP).
A estabilidade existente em função da liderança de Punsalmaagiin Orchibat, associada a melhores indicadores económicos e à abundante riqueza
natural do pais, favorecem a atração de investimentos e uma maior integração da Mongólia à comunidade internacional.
Aspectos Econômicos
Nos anos que se seguiram à dissolução do Comecon, a Mongólia enfrentou séria crise, com decl!nio do PNB em 16,5 por cento em 1991. Tal situação
foi abrandada a partir da ação de novas fontes de
ajuda e financiamento, chegando o pais, em 1994, a
um crescimento real de 2,1 por cento. A transição
para o sistema de mercado avança em ritmo satisfatório. Mas o pais ainda enfrenta sérias dificuldades
ligadas à reestruturação do setor produtivo, ao fraco
desempenho das exportações, à modernização do
aparelho de Estado e ao financiamento de suas metas de desenvolvimento.

A crise económica repercutiu também no comércio exterior, que declinou em 1994 para USD546
milhOes contra US0761 milhOes em 1993 - uma
queda de 28,3 por cento, que se d~eu, sobretudo,
às importações (USD221 milhOes), que declinaram
em 41,1 por cento. No setor exportador, destacamse o desempenho do complexo cuprlfero de Edernet
e as exportações de ouro. A proibição de exportações de matérias-primas em bruto, adotada com o propósito de estimular a indústria processadora, nao
surtiu os efeitos desejados, visto ter sido a indústria
processadora incapaz de aumentar sua produção,
com preju!zo para o setor pecuário. A exportação de
artigos tradicionais em couro e tapetes, item tradicional na pauta exportadora mongol, também sofreu
acentuado declfnio em 1994.
Desde a década de 70, a produção industrial
mongol ultrapassou a produção agrlcola, chegando,
em fins da década passada, a quase o dobro desta
Esse avanço em muito se deveu ao complexo cuprlfero de Edemet, uma joint ventura russo-mongol
que responde pela maior parte da produção mineral
mongol, a qual proporciona 40 por cento da receita
de exportação do pais. Além do cobre e do molibdénio produzidos em Edemet, a Mongólia dispõe de
mais de 80 tipos de minérios, que a colocam entre
os pafses potencialmente mais ricos da Ásia.
Relaç6es Bilaterais
ApOs contatos exploratórios, de iniciativa mongol, iniciados ainda na década de sessenta, Brasil e
Mong6fl3 estabeleceram relaçOes diplomáticas em
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junho de 1987, por meio de comunicado conjunto
assinado pelos Representantes Permanentes dos
dois palses junto às Nações Unidas. Em maio de
1994, foi transferida a cumulatividade da Embaixada
do Brasil na Mongólia, de Moscou-para Pequim.
Por ocasião da apresentação de credenciais do
Embaixador brasileiro residente em Pequim, em
março de 1995, foram mantidos contatos com diferentes autoridades do Governo de Ulan Bator. Apesar do estado pouco adiantado das relações bilaterais Brasil-Mongólia, foi posslvel identificar campos
de interesse comum e perspectivas de parceria.
As cifras de comércio bilateral, hoje inexpressivas, podem ser incrementadas na medida em que
sejam intensificados os contatos entre os dois paises. Examina-se, atualmente, a possibilidade de se
encetar programa de cooperação técnica no setor
agrlcola e de se oferecer vaga a aluno da Mongólia
no Instituto Rio Branco.

(A Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
OFJCIOS

.

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
N" 63196, de 23 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de lei da Câmara n• 115, de
1993 (n• 824/91, na casa de origem), que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
(Projeto enviado à sanção em 23-4-96)
Encaminhando à revislio do Senado Federal
autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 21, DE 1996
(N" 141/95, na Casa de origem)
Toma obrigatória a impressão, nas
bulas dos medicamentos que especifica,
de advertência aos fumantes sobre os
riscos do tabagismo em relação a deter- ·
minadas patologias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatória a impressão, em caracteres destacados, nas bulas de medicamentos que se
destinem à terapêutica ou prevenção de patologias
que são agravadas ou potencializadas pelo tabagismo, de advertência aos fumantes sobre os riscos
que representa a persistência no vicio de fumar.
Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (noventa) dias, elaborando a relação das doenças e grupos de doenças cujos medicamentos se incluem no disposto no artigo anterior.
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Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
p~blicação.

A<t 4" Revogam-se as disposições em contrário.
PROJETO ORIGINAL
Obriga a impressão, nas bulas dos
medicamentos que especifica, de advertência aos fumantes sobre os riscos do
tabagismo em relação a determinadas patologias.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1• ~ obrigatória a impressão, em caracteres destacados, nas bulas de medicamentos que se
destinem à terapêutica ou prevenção ·de patologias
que são agravadas ou potencializài:las pelo tabagismo, de advertência aos fumantes 'sobre os riscos
que representa a persistência no vicio de fumar.
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei em 90 (noventa) dias, elaborando a relação das
doenças e grupos de doenças cujos medicamentos
se incluem no disposto no art. 1•
Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Ar!. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os <!Wais conhecimentos relativos aos efeitos
prejudiciais do fumo sobre o organismo, e suas relações de causa e efeito, se fundam em estudos epidemiológicos, experimentos realizados em animais e
em estudos clinicos e de autópsias.
Grande parte dos conhecimentos de que se
dispõem sobre os males do tabagismo fundamentam-se em inquéritos realizados junto à população,
relacionando o hábito de fumar à história médica de
um grande número de pessoas. Nos últimos vinte
anos, tem-se demonstrado que a incidência de certas enfermidades e disfunções prematuras· guarda
uma proporção direta, e estão intimamente relacionadas com o hábito de fumar e a quantidade de cigarros inalados por dia.
Se nem toda.s as associações de caráter cientrfico se pronunciaram, ainda, condenando o vicio do
fumo, é significativo o fato de que ninguém, atê hoje
- nem qualquer autoridade da ciência e nem tampouco qualquer industrial do fumo, a despeito das.
reluzentes propagandas que associam o tabaco ao
sucesso profissional e financeiro -jamais contestou
o fato de que o tabagismo reconhecidamente traz
maleficios para a saúde.
Efetivamente, o consumo de derivados do
fumo, seja através do hábito de fumar, seja por ex-
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posição involuntária à fumaça, representa um grande perigo para a saúde, justificando-se a adoção de
medidas corretivas que impeçam a sua própagação.
Já se concluiu, a respeito, que uma campanha que
atingisse o objetívo de reduzir o tabagismo seria muito
mais eficaz, em termos de economia e de saúde, do
que qualquer outra campanha de saúde pública.
São as seguintes as principais conclusões da
maior parte das autoridades mundiais de saúde, em
relação às conseqUências do fumo para o organismo:
a) os fumantes morrem mais cedo e sofrem invalidez mais prolongada do que os não-fumantes;
b) não fora pelo cigarro, poucas mortes prematuras seriam devidas ao câncer pulmonar e grande
proporção de mortes prematuras por bronquite crónica, por enlisema pulmonar e por doenças cardiovasculares seria evitada;
c) não fosse o tabagismo, e se reduziria drasticamente o excesso de invalidez derivada de enfermidades crónicas das vias respiratórias e do sistema
·
cardiovascular;
d) se se deixa de fumar, ou se se reduz significativamente o número de cigarros ou de inalações,
pode-se retardar ou evitar um grande número de
mortes por câtlcer pulmonar, e uma importante proporção de mortes prematuras. Igualmente, a invali. dez e a morte em consequência de enfermidades
crOnicas das vias respiratórias ou de doenças cardiovasculares seriam grandemente evitadas ou retardadas;
e) não há nenhuma evidência, como resultados
dessas investigações, que impugne a conclusão de
que o fumo é perigoso para a saúde.
Costuma-se dizer que as campanhas antitabágicas não surtem os efeitos desejados junto à população de fumantes. No entanto, nos paises onde se
divulgam informações mais detalhadas sobre a nocividade do fumo, existe uma consciência popular
cada vez mais clara sobre a necessidade de se deixar de fumar. E o número de tabagistas, nesses paises, tem efetivamente diminuido, especialmente entre os grupos mais bem informados. Se, todavia, a
diminuição geral não foi muito maior, isSo se deve
ao aumento do vicio entre jovens e mulheres, arregimentados ao vicio através de campanhas publicitárias que têm transformado o tabagismo numa necessidade social e num falar fictrcio de sucesso financeiro e amoroso.
Tem-se verificado -e isso também .fói confirmado pela Organização Mundial de Saúde - que a
penetração comercial do tabaco em um novo pais,.
ou em um setor da população ainda não explorado,
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como os jovens, as mulheres e até os meninos,
constitui-se num verdadeiro desastre para a saúde
pública. A publicidade em larga escala, por outro
lado, nos palses onde ela ainda é permitida, torna extremamente diflcil fazer com que as pessoas deixem de fumar, ou impedir que novos fumantes, como os escolares, se iniciem no vicio do
tabagismo.
Seria, então, de se indagar quais as medidas
antitabágicas que poderiam ser adotadas e de que
forma poderiam os poderes públicos, em especial,
intervir na contenção e na difusao do tabagismo.
Entre as várias medidas preconizadas, poderiam ser destacadas as seguintes, todas elas nos limites da capacidade técnica e financeira dos organismos oficiais, e de reconhecida eficiência no combate ao tabagismo.
1 -instituição de uma junta central ou outro organismo apropriado, para coordenar e fiscalizar a
execução de programas especiais de limitação e
prevenção do consumo de cigarros;
2 - estabelecimento de um programa !:leral de
combate ao tabagismo, baseado em planos de aplicação a curto, médio e longo prazo, sujeito a avaliações, revisões e adaptações periódicas, tendente a
alcançar os seguintes objetiVos: ·
a) reduzir o número de fumantes, principalmente entre os jovens,;
b) retardar ao máximo a idade em que os no.
vos fumantes se iniciam na prática do tabagismo;
c) aconselhar e ajudar o maior número passivei de fumantes para que abandonem o vicio do ciQâffõ;

d) esclarecer àqueles que não conseguem
abandonar o tabagismo, sobre como diminuir o número de cigarros e a inalação de fumaça;
e) arregimentar e instruir convenientemente organizações públicas e particulares, que lidam .com
significatiVas parcelas populacionais, sobre os méto..
dos de combate ao .tabagismo.
3 - Planificação de atiVidades educatiVas, atendendo-se às norrmis principais seguintes:
a) integração da educação antitabágica na
educação sanitária geral, a ser difundida sobretudo
na escola primária, salientando..se mais as condições de saúde quando não se fuma do que os efeitos
nocivos do cigarro;
b) possibilidade de acesso a informaçOes e de
preparação especial sobre o tabagismo, principalmente aos profissionais da saúde e da educação;
c) adoção de medidas educatiVas tendentes a
diminuir o tabagismo entre operários e camponeses.
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4 - Conscientização do LegislatiVo sobre as
conseqOências do tabagismo para a Nação, em termos econOmicos e de saúde púbfica, e sobre as disposições legislatiVas que poderiam ser adotadas,
entre as quais se destacam:
a) proibição incondicional da publicidade mentirosa que promove a venda de cigarros e incentiVa a
adoção de hábitos de fumar;
b) imposição legal da indicação, nas carteiras
de cigarros, dos rnaleffcios à saúde provocados pelo
alcatrão, pelo monOxido de carbono e pela nicotina,
advertindo-se o fumante sobre os riscos do tabagismo;
c) aumento periódico dos impostos, diminuição
dos lucros dos produtores, através de desestimules,
e tributação diferencial segundo as proporções de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono dos cigamls;
d) ilegalidade da venda de cigarros para meno..
res de idade;
e) proibição do uso de cigarros em hospitais,
coletivos e outros locais públicos, e delimitação de
lugares especiais para fumantes, quando não proibido o seu uso.
Se por um lado, é motiVo de júbilo a con$!a!ação de que várias dessas medidas já foram submetidas á apreciação desta casa, atravéS de um grande
número de projetes de lei de eminentes parlamentares que nos precederam na luta contra o tabagismo,
temos a lamentar, em contrapartida, a ielutància do
Congresso na aprovação de qualquer urna delas.
N!io atinamos, ainda, com os motiVos desse descaso para com a saúde púbrJCa, considerando..se que
tais medidas têm sido adotadas, e têm prevalecido,
®ffi resüliãdos oompeiiSâdõi'êS, nas n~ mais
desenvoMdas do mundo.
O projeto que ora apresentamos n!io tem a amplitude que desejávamos. VISa, contudo, informar e
prevenir àqueles já acometidos de enfermidades que
sao agravadas pelo fumo, do perigo que representa
a persistência no tabagismo. Além da medida em si,
tem por escopo manter nesta casa o ânimo de uma
campanha que muito bem poderia ser renovada e
ampliada pelos representantes e defensores dos interesses do povo, entre os quais destaca se o direito
à saúde e a informação.
Guardamos a convicção de sua receptiVidade
favorável entre os cõngressistas, e a esperança de
vê-lo apreciado e aprovado, como mais um passo do
ponto de vista legislativo, no sentido de combater o tabagismo, em defesa da sofrida saúde púbriCS nacionaL
Sala das Sessões, 9 de março de 1995. - Deputado José Coimbra.

(A Comiss4o de Assunfos Sociais.)
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PARECERES
PARECER N" 215, DE 1996
Da Comissão de Constltulçllio, Justiça e Cidadania sobre o Oficio S n" 2, de
1991 n• 159190, na origem) do Presidenta
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal as cópias das
notas taquigráficas e do acórdlo proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Mandado de Segurança n•
20.382-0, que declarou a Inconstitucionalidade da Lei n" 7.040, de 11 de outubro
de 1982.
Relator: Senador Josaphat Marinho
1. Pelo Oficio S n• 02, de 1991 do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Neri da Silveira, comunica
a esta Casa, para os fins previstos no inciso X do
art. 52 da Constituição Federal. que, em sessão plenãria realizada no dia 29 de fevereiro de 1984, nos
autos do Mandado de Segurança n• 20.382-0, aquela Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei n"
7.040, de 11 de outubro de 1982.
2. Informa ainda o oficio que o mencionado
aresto foi publicado no Diário de Justiça de 9-1190, tendo transitado em julgado. Foi anexada cópia
da versão do registro taquigráfioo do julgamento, e
d.a Lei n• 7.040, indigitada por inconstitucional.
3. Versa a hipótese sobre mandado de segurança impetrado por Célio de Jesus Lobão Ferreira
contra ato do Presidente da RepObiica que, sancionando e promulgando a Lei n• 7.040, de 11 de outubro de 1982, p!Jblicada no dia 14 do mesmo mês,
extingiu o cargo de Auditor-Corregedor da Justiça
Militar e o colocou em disponibilidade.
4. Sustentou o impetrante que a referida lei é
inconstitucional, por ferir o principio da inamovibilidade do magistrado, uma vez que, em face do art. 113,
11 e § s•, da Constituição de 1967, só os Tribunais
podem determinar. a disponibilidade dos juizes, por
contrariar a Lei Complementar n• 35179 (Lei Orgànica da Magistratura Nacional) que, em seu art. 115,
11, previu, expressamente, a existência do Corregedor da Justiça Mudar como magisbado de primeiro grau.
5. O Presidente da República defendeu a constitucionalidade da lei em causa, afirmando que ela
se encontrava vigente, legitimada na constitucionalidade de sua trajetória - art. 51 e parágrafos, combinado com o art. 115, li, da Constituição de 1967 emanada de autoridade investida de função legislativa, tendo apenas aHerado a redação de dispositivos
do Decreto-Lei n• 1.003169, e nao, como alega o im-
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petrante, gerando conflitos com a Constituição e
com a Lei Complementar n• 35/79.
6. A Procuradoria-Geral da RepOblica se manifestou pelo indeferimento do Mandado de Segurança, entendendo que o principio da inamovibilidade
do Juiz não foi ferido.
7. Em julgamento definitivo, o Supremo Tribunal Federal concedeu a segurança e declarou inconstitucional a Lei n• 7.040, de 11 de outubro de
1982, na sua totalidade, porquanto entendeu que todos os seus artigos decorrem da extinção do cargo
de Auditor-Corregedor.
É o relatório.
Discussão
8. Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição em vigor, compete privativamente ao Senado
Federai, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei. declarada inconstitucional por decisão' definitiva do Supremo Tribunal Federal. E segundo dispõe o inciso 11 do art. 101. do Regimento Interno d~
ta Casa, compete a este Coiegiado apresentar o respectivo Projeto de Resolução.
9. A decislo do Supremo Tribunal Federal é
definitMI e foi tomada por unanimidade de votos
(arts. 52, X e 97, CF). O oficio remetido em 19-12-90
(fi. 1), pelo Sr. Ministro Néri da Silveira, Presidente
do STF, comunica a decisão proferida em sessão
plenãria, publicada no DJ de 9-11-90, com transito
em julgado.
10. Dessa forma, satisfeitos os requisitos constitucionais e regimentais, não resta a esta Casa senão suspender a execução da referida lei, na sua totalidade. PropOe-se, com esta finalidade, o seguinte
Projeto de Resolução à consideração da Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:

PROJETO DE RESOLUÇAO N" 39, DE 1996
Suspende a execução da Lei n•
7.040, de 11 de outubro de 1982, na sua
totalidade.
O Senado Federai resolve:
Art. 1° Fica suspensa a execução da Lei n•
7.040, de 11 de outubro de 1982, julgada inconstitucional por decislo definitiva do Supremo Tribunal
Federai, em 29 de fevereiro de 1984, nos autos ,do
Mandado de Segurança n• 20.382-0, que declarou a
inconstitucionalidade da referida lei, na sua totalidade, conforme comunicação feita por aquela Corte
pelo Oficio S/02, de 1991 (n" 159190-P-MC, de 19 de
dezembro de 1990).
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Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das ComissOes, 24 de abril de 1996. - lris
Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, Relator
-Lúcio Alcântara -Romeu Tuma -Arlindo Porto
- Bernardo Cabral - Ronaldo Cunha Lima - Ney
Suassuna - Júnia Marise -José Bianco - Antônio Carlos Valadares - José Eduardo Outra Francelina Pereira.
DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO:

I
Relator: Senador Magno Bacelar
O Excelentlssimo Senhor Ministro Neri da Silveira, Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhou a esta Casa o Oflco S/2, de 1991 (n•
159190-P/MC, de 19 de dezembro de 1990, na origem), acompanhado daS notas taquigráficas e do
acórdão proferido por aquela Corte de Justiça nos
autos do Mandado de Segurança n• 20.382-0, o qual
declarou a inconstitucionalidade da lei n• 7.040, de
11 de outubro de 1982.
O fato submetido a julgamento pode ser assim
resumido:
O Doutor Célio de Jesus lobão Ferreira impe!J"Ou Mandado de Segurança contra ato do Senhor
Presidente da República que, sancionando e promulgando a Lei n• 7.040, de 11 de outubro de 1982
-publicada no dia 14 do mesmo mês- extinguiu o
cargo de Auditor-Corregedor da Justiça Militar e o
colocou em disponibilidade.
Sustentou o impetrante que a referida lei é inconstitucional, por ferir o principio da inamovibilidade
do magistrado, urna vez que, em face do art. 113, 11,
e § 3", da Constituiçãp de 1967, só os Tribunais podem determinar a disponibilidade dos juizes; por
contrariar a lei Complementar n• 35179 (lei Organica da Magistratura Nacional), que, em seu art. 115,
11, previu, expressamente, a existência do Cl;)rregedor
da Justiça Militar como magistrado de primeiro grau.
O Presidente da Repúbr~ca defendeu a constitucionalidade da lei em causa, afirmando que ela se
encontrava vigente, legitimada na constitucionalidade de sua trajetória - art. 51 e parágrafos, combinado com o art. 115, 11, da Constituição de 1967 emanada de autoridade investida de função legislativa, tendo apenas alterado a redação de dispositivos
do Decretc:H.ei n• 1.003169, e não, como alega o impetrante, gerando conflitos com a Constituição e
com a Lei Complementar n• 35179.
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A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do Mandado de Segurança,
entendendo que o principio da inamovibilidade do
Juiz não foi ferido.
Em julgamento definitivo, o Supremo Tribunal
Federal concedeu a segurança e declarou inconstitucional a lei n• 7.040, de 11 de outubro de 1982,
(na sua totalidade), porquanto entendeu que todos
os seus artigos decorrem da extinção do cargo de
Auditor-Corregedor.
De acordo com a Constituição Federal em vigor, inclui-se· na competência privativa do Senado
Federal, art. 52, item X, verbis;
"X -suspender a execução, no todo ou
em parte, de lei declarada inconstitucional
por decisão do Supremo Tribunal Federal."
Em vista dessa disposição constitucional, não
resta a esta Casa senão suspender a execução da
referida lei, na sua totalidade, razão por que apresentamos ã consideração da Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" , DE 1991

Art. 1• Fica suspensa a execução da lei n•
7.040, de 11 de outubro de 1982, na sua totalidade,
julgada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em 29 de fevereiro de 1984.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua pubrlcaÇão.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
!:: o parecer.
PARECER N" 216, DE 1996
Da Comissllo de Constituição, Justiça e Cidadania ao Projeto de lei da Câmara n" 98, de 1994, (n• 649/91, na Casa
de origem); que Modffica a Lei n• 7.347,
de 24 de julho de 1985, que disciplina a
açlo civil pública, para estendê-la a segurança, saúde e Interesses difusos dos
trabalhadores, e dá outras providências.
Relator: Senador Jefferson Péres
I - Relatório
Retoma, para reexame desta Comissão, o Projeto de lei da Câmara n• 098, de 1994, que l\llodifica
a lei n• 7.347, de 24 dejulho de 1985, que disciplina
a açlo civil pública, para estendê-la a segurança,
saúde e interesses difusos dos trabalhadores, e dá
outras providências.
O reexame da matéria decorre da. aprovação,
na Sessão de 04 de outubro de 1995, do Requeri-
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mento n• 1.301, de 1995, de autoria do eminente Senador Josaphat Marinho que, como amparo no art,
279, alinea b, do Regimento Interno do Senado Federal, requereu o adiamento da votação da proposição.
Durante a discussão em plenário, o ilustre Senador Josaphat Marinho alertou os demais Senhores
Senadores para o fato de o projeto declarar que o inciso IV do art 1°, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de
1985, com a redaçl!o dada pela Lei n° 8.078, de 12
de setembro de 1990, passa a ser o inciso V, ficando o inciso IV com nova redaçao. Assim, alterou-se
a ordem dos incisOs e criou-se um outro inciso.
Ocorre, entretanto, que a Lei n° 7.347, de
1985, teve sua redação modificada pelo art 88 da
Lei n° 8.884, de 11, de junho de 1994, o qual acrescentou inciso V ao art 1° da referida Lei.
Como o projeto em discussão cria também um
novo inciso V, a falta de mençao ao inciso V incluldo
na Lei n° 7.347/85 pelo art 88 da Lei n°. 8.884/94,
implicará a sua revogaçao, consoante determina o
art 2°, § 1°, da Lei de Introdução ao Código Civil.
Para evitar a efiminaçao do dispositivo acrescentado pela Lei n" 8.884, de 1994, é que se busca
a revisão do parecer.
!: o relatório.
11 -Voto do Relator

!: submetida a esta Comissão a revisão do parecer oferecido ao Projeto de Lei da camara n° 098,
de 1994, nos termos de requerimento aprovado pelo
Plenário do Senado Federal.
Examinando o teor do requerimento aprovado,
verificamos a procedência dos argumentos levantados pelo Senador Josaphat Marinho, que, de forma
atenta, identificou incompatibilidade no parecer, o
qual, se aprovado na forma original, acarretaria a revogação de importante dispositivo que assegura ao
Ministério Público o direito de açao civil pública por
infraçao da ordem econOmica.
N!io pode persistir, portanto, a redaçl!o do inciso I do art 1°. do projeto, que transforma em inciso
V o ir;~ciso IV da Lêi n" 7.347, de 24 de julho de 1985,
com as aHeraçOeS da Lei n° 8.078, de 12 de setembro de 1990.
Mantida tal redaçao, haverá dois incisos V no
art 1°. da Lei n° 7.347, de 1985, o que implicará a
revogação da redaçao mais antiga dada ao inciso V,
já que a lei nova revoga a anterior quando com ela
incompatlvel.
Para evitar qwe o Ministério PúbrJCO perca importante atribuição, se faz necessário alterar a redação do proj:Jto, corrigindo-se o erro, uma vez que em
momento algum manifestou-se a intençao de revo-
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gar a atribuiçao conferida ao Ministério Público pela
Lei n° 8.884, de 11 de junho de 1994, que acrescentou inciso V ao art 1° da Lei n° 7.347, de 1985, garantindo a açao civil pública por, infraçl!o da ordem
econOmica.
Em face do exposto, ratifico os termos dos Pareceres n•s. 224 e 600, anteriormente aprovados,
concluindo pela aprovaçao da proposiçao com o
acréscimo da seguinte emenda de redaçl!o:
EMENDA DE REDAÇÃO N" 5-CCJ
Dê-se ao inciso I do art 1o do Projeto de Lei da
camara n° 98, de 1994, a seguinte redaçl!o:

"Art. 10 ···········································•···•···

1-o inciso IV do art 1", com a redaçao
data pela Lei n° 8.078, de 12 de setembro
de 1990, considerando-se a aHeraçao introduzida pelo art 88 da Lei n• 8,884, de 11 de
junho de 1994, passa a ser o inciso VI.~
Sala da Comissão, 24 de abril de 1996. -lris
Rezende, Presidente - Jefferson Péres, Relator Arlindo Porto - Pedro Simon - Francelino Pereira
-Bernardo cabral -Romeu Tuma -José Eduardo Outra - Lúcio Alcântara - Ney Suassuna - Ronaldo Cunha Uma.
PARECER N° 217, DE 1996
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania sobre Projeto de Let da
camara n° 104, de 1992 (n" 604, de 1991,
na casa de origem), que define e pune
contravenção penal referente a condutas
atentatórias contra o patrimônio público
e privado.
Relator: Senador Roberto Freire.
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei da Câmara n° 104, de 1992 (n° 604, de 1991,
na origem), de autoria do Sr. Deputado Valdemar
Costa, que define e pune contravençao penal referente a condutas atentatórias contra o patrimOnio público e privado.
O projeto define como contravençao penal afixar cartazes, faixas, ou realizar qualquer tipo de pichações em muros, paredes e fachadas em geral,
em áreas particulares ou públicas, sem a expressa
autorizaçao do proprietário ou do Orgão competente.
Este projeto, conquan!O eminentemente valioso
quanto ao mérito, apresenta alguns senOEls no que
toca à técnica legislativa.
o texto original do projeto, conforme apresentado à <:amara dos Deputados pelo DePutado Valdemar Costa, estabelecia como pena nc art 1o pri-
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são simples, de dois a seis meses, e multa. O parágrafo único desse artigo indicava que, fosse o réu
primário, o juiz poderia aplicar apenas a pena de
multa. Em iazão de emendas apresentadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, daquela
Casa, a pena passou a ser a do art. 46 da Lei n°
7.209, de 11 de julho de 1984- Código Penal-especificamente, a prestação de serviços comunidade.
A alteração é bastante meritória. A criminologia
vem há tempos ressaltando que, especialmente em
delitos de menor importãncia, penas de prestação
de serviços são muito mais eficientes como reabilitadoras do que a pena tradicional de prisão. Parecenos estranha, contudo, a retirada da pena de multa,
também ela bastante eficaz mesmo como elemento
de dissuasão da prática do delito.
Infelizmente, a aHe ração do Caput do art. 1o do
projeto, mencionando apenas a pena de prestação
de serviços, conflitou com o parágrafo único, já que
este autoriza o juiz a aplicar somente a pena de multa quando o réu for primário. Mas a pena de multa já
não é uma das penas previstas no caso geral; assim, estabelecem-se penas distintas para o mesmo tipo. Na verdade, habitualmente considera-se
que, na gradação de penas, a pena de multa é mais
séria que a pena de prestação de serviços, o que
também se afigura inconsistente com a intenção do
autor do projeto.
A própria pena de prestação de serviços apresenta problemas na forma proposta. O texto em exame apenas faz referência à forma da pena, mas não
especifica a sua duração. O principio da reserva legal exige que a pena tenha seus ümites definidos na
lei, anteriormente à consumação do delito. Ao contrário do que ocorre em outros paises, não faz parte
do sistema legal brasileiro a pena em aberto, a critério do juiz. A pena do art. 1o tem que ter definidos
seus limites miníma e máximo.
Destarte, com o intuito de conigir essas deficiências, mantendo o espirito do projeto, apresentamos um substitutivo, apenando a contravenção com
multa e prestaçãq de serviços por um a seis meses,
e permitindo ao juiz aplicar tão-somente esta última
aos réus primários.
Assim, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1992, nos termos
do seguinte substitutivo:

a

EMENDA N° 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)
Define como contravenção penal
condutas atentatórias contra o patrlm6nio público e privado.

00659 .

Art. 1° Constitui contravenção penal afixar cartazes, faixas, ou realizar qualquer tipo de pichações
em muros, paredes e fachadas em geral, em áreas
particulares ou públicas, sem a expressa autorização do proprietário ou do órgão competente.
Pena - multa, e prestação de serviços à comunidade, por um a seis meses.
Parágrafo único. Se o contraventor é primário,
o juiz pode aplicar somente a pena de prestação de
serviços à comunidade.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 1996. - lris
Rezende, Presidente - Roberto Freire,· Relator Pedro Simon ~·Bernardo Cabral -José Eduardo
Outra - Jefferson Péres - Romeu Tuma - Lúcio
Alcântara - Ney Suassuna - Francelino Pereira Ronaldo C. Lima -Arlindo Porto.

DOCUMENTO ANEXADO NO TERMO
DO ARt. 250, PARAGRAFO ÚNICO, DO
REGIMENTO INTERNO
Relator: Senador Magno Bacelar
O projeto de lei sob exame nesta Comissão define como contravenção penal o ato de afixar cartazes e faixas, ou realizar pichação em lugares públicos ou privados, sern autorização.
A pena, originalmente fixada para a hipótese
delitiva, seria de dois a seis meses de prisão simples, e multa, permitindo-se a aplicação apenas de
multa em caso de primariedade do agente. Essas
penas foram aHeradas por emenda, ainda na Casa
de origem, passando-se à previsão punitiva, para a
espécie, apenas de prestação de serviços à comunidade.
As razOes suscitadas para fundamentar a proposição apontam para a degradação ambiental e
para a depreciação dos bens agredidos, pertencentes ao público ou a particulares.
É o relatório. Passamos ao exame de mérito.
Não há controvérsia possfvel sobre os prejuízos decorrentes de pichaçOes e outras formas de
degradar o ambiente.
A ousadia de vândalos terri permitido sejam pichados ediflcios e torres de diflcil aCesso e de grandes alturas. Estãtuas, túmulos e munumentos não
eSCapam, igualmente, a agressãO que se pretende
coibir.
ÀSSim, é fácil concluir-se pelo acerto da iniciativa, como também pela forma de punir o agente dessa modalidade deütiva. De fato, embora socialmente
inaceitável, o comportamento anti-social em exame
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não contém perigo; por essa razão, não deve o
agente sofrer restrição de liberdade, mas sim de direitos.
Ora, a primeira das penas restritivas de direitos
é a prestação de seJViços à comunidade. Nada mais
justo que o prejulzo cauSado à sociedade seja punido
com a prestação de serviços à mesma comunidade.
Essa prestação, conforme a lei de Execuções
Penais, art. 149, § 2°, tem sua contagem de tempo
iniciada na data do primeiro comparecimento do
condenado, e será cumprida durante oito horas semanais, aos sàbados, domingos e feriados, ou em
dias úteis, se não prejudicar o trabalho normal do
agente.
A rigor, o prazo de cumprimento é o mesmo da
pena privativa de liberdade que substitui. Assim, se
o condenado tiver que cumprir dois meses de pena
privativa de liberdade, sendo essa substiturda pela
prestação de seJViÇOS, deverá prestá-los também
por dois meses.
Como a emenda oferecida, ainda na Casa de origem, estipulou tao-só a pena de prestação de SSJViços,
com a qual concordamos, não hà que se operar a
substituição punitiva. O juiz, ao proferir sentença, aplicará apenas essa sanção, decidindo na oportunidade,
sobre sua duração e sobre a modalidade de serviço.
lnobstante a emenda suprimindo as hipóteses
de pri~o simples e multa, a pena de prestação de
seJViços à comunidade será convertida em privativa
de liberdade quando o condenado estiver em lugar
incerto, ou desatender a intimação, quando não
comparecer ao local designado para prestar o serviço-pena, ou recusar-se a prestá-lo, praticar falta grave ou for novamente condenado, sem direito a sursis, conforme dispõe a Lei de Execuções Penais em
seu art. 181, § 1•.
Por todo o exposto, acolhemos a iniciativa, por
sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica,
· submetendo-a aos nossos Pares com proposta de
aprovação.
·
PARECER N° 218, DE 1996
Da .Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao Projeto de Lei da Câma-

ra n• 8, de 1994 (n• 1.374191, na Casa de origem), de autoria da Deputada Rose de Freitas, que revoga os parágrafos únicos dos
arts. 213 e 214 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7
de dezembro de 1940- Código Penal.
Relatara: Senadora Júnia Marise
Trata-se de Projeto de Lei da Câmara n• 8, de
1994 (n• 1.374-B, de 1991, na origem), que revoga

Abnl de 1996

os parágrafos úniCOs dos arfs. 213 e 214 do Código Penal (Decreto Lei rf' 2.848, de 7 de dezembro de 1940).
Este projeto foi aprovado, na Câmara dos Depulados, na forma do substitutivo apresentado pelo
Relator na Comissao de Constituição e Justiça.
Como originalmente apresentado, o projeto
modificava os referidos artigos do Código Penal, aumentando a pena em tese prevista para os crimes
de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra menores de quatorze anos, em caso de a
violência não ser ficta ou presumida.
Justificou-se a iniciativa como necessària para
corrigir equivoco causado pela aprovação quase simultanea do Estatuto da Criança e do Adolescente
(lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990) e da lei sobre
crimes hediondos (lei n• 8.072, de 25 de julho de
1990), de modo que a circunstancia agravante de a
violência ser praticada contra crianças atualmente
enseja a apf!C8ção de pena menor do que a aplicada
em casos de crimes contra maiores de quatorze anos.
Na Comissao de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o projeto recebeu uma emenda supressiva, do Deputado Hélio Bicudo, fundada
na concepção da ciência penal contemporanea de
que 0 agravamento da pena prevista para um determinado crime não diminui a freqOência de sua prática, como também não amedronta aquele que o pratica. A criminalidade é considerada como um problema social que reflui à medida que se solucionam as
causas do conflito e de tensão existentes na comunidade e o agravamento da pena, por não servir como
freio à violência, representa apenas um sintoma da
miséria e do embrutecimento da população.
Esta emenda foi rejeitada e 0 substitutivo foi
aprovado, sob 0 fundamento de que: primeiro, a redação originalmente apresentada, que previa a qualificadora de ser a vitima menor de quatorze anos,
levaria à interpretação de que os que completarem
esta idade estariam fora da abrangência legal, ao
contrário da redação do art. 224 do Código Penal,
que fala de vitima não maior de quatorze anos; segundo, par considerar que tal qualificadora seria
desnecessària, vez que a Lei n• 8. 072190 já aumentou suficientemente a pena prevista, além de igualmente prever aumento de pena em casos de crimes
praticados contra menores de quatorze anos e, ainda dada a existência do agravante genérico previsto
no art. 61 do Código Penal; para a prática de crimes
contra crianças.
Verifica-se, então, que a discussão em tomo
da propositura não envolvia o mérito da iniciativa da
modificação do texto do Código Penal, mas da forma
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como a alteração se daria. Ou se aumenta a pena
prevista em tese . para os crimes de estupro e. de
atentado violento ao pudor contra crianças ou se elimina os parágrafos únicos dos artigos 213 e 214 do
Código Penal, que impõem penas diferenciadas
para estes crimes praticados contra menores de
quatorze anos, considerando o fato de que o próprio
Código Penal já consagra o agravante genérico.

É o Relatório, passo a votar
Com efeito, as modificações introduzidas no
Código Penal, primeiro pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n" 8.069190) e, em seguida, pela lei
sobre crimes hediondos (Lei n• 8.072190), resultaram
numa confusão dentro da nossa sistemática penal.
Com a promulgação do Estatuto da Criança e
do Adolescente, o Código Penal foi modificado, com
a inclusão dos qualificadores .constantes dos parágrafos únicos dos art 213 e 214, fixando pena minima maior para crimes praticados contra menores de
quatorze anos. Ocorre que, logo em seguida, quase
simultaneamente, a lei sobre crimes hediondos veio
aumentar as pené!s previstas no caput dos artigos
213 e 214 do Código Penal (estupro e atentado violento ao pudor), não cuidando das previstas nos recém introduzidos parágrafos únicos, de modo que
estas resultaram menores que as do caput, por último aumentadas, estabelecendo-se, assim, a ilógica
penal, no que diz respeito à compatibilização das
puniçOes.
Há que se restabelecer, portanto, a compatibilização das penas, pelo que o projeto é bastante
oportuno e de mérito incontestável.
Porém, outros aspectos relevantes merecem
ser considerados.
Ao justificar sua iniciativa, a autora apontou falha nos dispositivos que ora discutimos, por nao excluir da qualificadora a chamada violência ficta ou
presumida Presume-se a violência nos casos previstos no art 224 do Código Penal, quando se considera não possuir a vitima arbitrio suficiente para, vafidamente, consentir em que com ela se pratique arbltrio suficiente para, validamente, consentir em que
com ela se pratique o ato tipificado, logo nulo esse
consentimento. Ora, se no caso dos crimes sexuais
praticados contra menores de quatorze anos a violência é presumida, tal presunção é que tipifica a
violência contra os menores. Seiia, entao, contrário
aos principies penais considerar-se a idade da vitima como elemento do crime em si (violência contra
menor) e, ao mesmo tempo, utilizá-la para aumento
da pena.
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Sob esse aspecto, seria tecnicamente justificá.vel a solução propugnada pelo projeto, aumentando
a pena contra os crimes praticados contra menores
· de quatorze anos e excluindo a qualificadora de violência presumida.
O substitutivo aprovado pela camara, que
mantém o alcance do projeto original, no que ãiZ respeito à compatibilização das penas, me pareee, todavia, mais consentaneo com a nossa sistemática penal.
Impõe-se sejam punidos mais severamente
aqueles que agem contra crianças e, para tanto, o
próprio Código Penal já prevê agravante genérico
(art 61) e a lei sobre crimes hediondos determina o
aumento da pena em casos que afetem menores de
quatorze anos (art 9°), resultando desn~a a
manutenção de qualificadores de um tipo penal
como os que foram introduzidos no Código Penal
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, objeto
dos parágrafos únicos dos arts. 213 e214.
Conseqüentemente, a solução proposta pelo
substitutivo aprovado pela Câmara, revogando-se simplesmente as quarlficadoras dos crimes tipificados nos
arts. 213 e 214 do Código Penal, parece-me, quanto
ao mérito, a que melhor se adequa à nossa sistemática pena~ sem prejufzo do principio de se punir mais
severamente os crimes praticados contra crianças.
No que diz respeito à fixação das penas m!nimas
em tese consideiadas para os crimes de estupro e de
atentado violento ao pudor, estas já foram suficientemente majoradas pela lei sobre crimes hediondos.
Com a aplicação dos dispositivos penais que definem
as circunstancias agravantes e determinam o aumento
da pena nos crimes contra menores, revogando-se as
qualificadoras constantes dos parágrafos únicos dos
arts. 213 e 214 do Código Penal, resultarão compatibilizadas as punições e restaurada a lógica penal.
Ante o exposto, inocorrendo óbices de natureza constitucional e de técnica legislativa, manifesta a
juridicidade do Projeto de Lei n• 8, de 1994, votamos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996. - Iria
Rezende, Presidente - Júnia Marise, Relatara Romeu Tuma -José Bianco - Francelino Pereira
- Lúcio Alcântara - Jefferson Péres - José
Eduardo Outra -António Carlos Valadares - Pedro Simon -Arlindo Porto -Bernardo Cabral.

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS DO ART. -250, PARAGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei da Câmara n• 8, de 19.94 (n• 1.374-B, de
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1991, na origem), de autoria da Deputada Rose de
Freitas, que Revoga os parágrafos únicos dos arts.
213 e 214 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.
O projeto da ilustre Deputada pretende corrigir
uma distorção presente nos artigos 213 e 214 do
Código Penal, decorrente de disposições conflitantes que constam do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990) e da
lei sobre crimes hediondos (Lei n• 8.072, de 25 de
julho de 1990).
Preliminarmente, deve-se notar que há outro
projeto de lei em tramitação no Senado Federal dispondo sobre o mesmo assunto. Trata-se do Projeto
de Lei do Senado n• 141, de 1993, de autoria do Senador Júlio Campos, que Altera dispositivos do Código Penal (Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro
de 1940) e dá outras providências.
Conforme o art. 258 do Regimento Interno,
quando tramitam dois projetes que regulam a mesma matéria pode-se promover a sua tramitação em
conjunto, tanto por razOes de economia procedimental quanto para afastar a possibilidade de decisOes
conflitantes - exatamente a
que levou à proposição deste projeto.
Assim, recomendamos a aprovação do seguinte requerimento:

razao

REQUERIMENTO N"

194

Senhor Presidente:
Com fundamento no arl 258 do Regimento lntemo, requeiro a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado n• 141, de 1993, e do Projeto de Lei
da Câmara n• 8, ·de 1994, urna vez que ambos visam à alteração dos mesmos dispositivos do Código
Penal.
Brasífia,
- Senador Cid Sabóia de
Carvalho, Relator.
PARECER N" 219, DE 1996
Da C~missão da Constituiçil.o, Justiça e Cidada,nia, sobre o Projeto da Lei da
Cãmara n<>125, da 1995 (n• 88/95, na Casa
de origem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar, que Altera a Lei n• 8A57, de
4 da setembro de 1992.
Relator: Senador Lúcio AlcAntara
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto
de Lei da Câmara n• 125, de 1995 (n" 88-A/95, na
Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
Militar, que Altera a Lei n• 8.457, de 4 de setembro
de1992.
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A proposição, que não recebeu emendas no
prazo regimental, pretende criar, no àmbtto daquele
Tribunal Superior, um Conselho de Administração
para decidir sobre matéria administrativa de interesse da Justiça Militar. Esse Conselho seria presidido
pelo Presidente do Tribunal e integrado pelo VicePresidente e mais três Ministros.
A proposta fundamenta-se na alinea a e b, inciso I, do arl 96 e no parágrafo único do art. 124 da
Constituição Federal, que assim dispõem:

"Art. 96. Compete privativamente:
I -aos tribunais:
a) ( ... ) elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e Serviços auxiliares ( ...)

Art. 124. (•.. )
Parágrafo único. A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar."
Além de não implicar aumento de despesa, a
medida é oportuna, pois contribuirá para a agilização
das decisões administrativas e para o a)[vio da função jurisdicional do Tribunal.
Pelo exposto, opino favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1995.
Sala da Comissão, 24 de abril de 1996. - lris
Rezende, Presidente - Lúcio Alcântara, Relator Pedro Simon - Júnia Marise - Bernardo Cabral José Eduardo Outra -Jefferson Péres - Ronado
Cunha Lima - Arlindo Porto - Romeu Tuma Nay Suassuna - Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O expediente lido vai à pubficação.
Com relação à Mensagem n" 157, de 1996,
lida no Expediente, a Presidência esclarece que, na
sessão deliberativa realizada ontem, o Senado Federal aprovou a indicação do Sr. Sérgio de Queiroz
Duarte para a funrão de Embaixador do Brasil junto
à República Popular da China.
A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a fim de que possa apreciar
a indicação para Embaixador do Brasil na Mongólia.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1"
Secretário em exercicio, Senador Ramez Tebet

J:: lido o seguinte:.
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OF. N° 18/96/CCJ
Brasília, 24 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data esta Comissão
aprovou, nos termos do Projeto de Resolução n"
39/96, que oferece, o Ofício S n• 2, de 1991, do Sr.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de
Segurança n• 20.382.{), o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n• 7.040, de 11 de outubro de 1982.
Cordialmente, Senador lris Rezende, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O sR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -O offcio
lido vai à publicação.
Com referência ao expediente que acaba de
ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que,
nos tenmos do art 91, §§ 3° a
do Regimento lnterno do Senado Federal, abrir-se-à o prazo de cinco
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da casa, para que o Projeto de Resolução n• 39, de 1996, seja apreciado pelo Plenàrio.
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr.
1• Secretário em exercfcio, Senador Ramez Tebet

s•,

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 81, DE 1996-COMPLEMENTAR
Extingue a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
O Congresso Nacional decreta:

Art 1• Fica extinta a Comissão de Valores Mobiliários- CVM.
Art 2•
Poder Executivo tomará as providências necessàrias ao cumprimento do disposto no artigo anterior.
Art 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4" Revogam-se as diposiçOes em conlrário.

o

Justificação
A Comissão de Valores Mobiiários (CVM), entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pela Lei n• 6.385176. O art
dessa
Lei estabelece que, entre as principais funções da
CVM, está a obrigação de:

s•

"fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores
mobiliários, de que trata o art 1•, bem como
a veiculação de informações relativas ao
mercado, às pessoas que dele participem, e
aos valores nele negociados."
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O art 9° dá à CVM o poder de examinar registres contábeis, livros ou documentos das companhias abertas e dos consultores independentes, entre outras pessoas e instituições.
Trata-se, pois, a CVM, de um órgão comamplos poderes de investigação e intervenção no mercado de valores mobiliários. Todavia, ficou claro, no
depoimento recentemente prestado à Comissão de
Assuntos EconOmioos, pelo Sr. FranciScó da Costa
e Silva, Presidente da CVM, que essa Autarquia não
faz uso do poder a ela atribuído.
O Sr. Costa e Silva afirmou, com todas as letras, ser a CVM incapaz de cumprir as suas atribuições legais:

"Ao longo dos anos, a CVM tem tido
uma atuação muito irregular; se fizenmos o
retrospecto dessa ação fiscalizadora, dessa
ação de poder de polfcia, desse poder, veremos que o exercfcio do poder de polfcia da
CVM no mercado tem sido mu~o irregular."
Alegando haver faltas de funcionários e de estrutura operacional, o Presidente da CVM afirma que
o poder de polfcia que deveria ser exercido pelo órgão é deixado a cargo de entidades auto-reguladoras,
como, por exemplo, a Bolsa de Valores. Argumenta,
ainda que nos louvamos na presunção de veracidade
das informaçOes prestadas pelos administradores, que
são responsáveis nos termos da lei por isso, e pelos
audoores independentes, que são pagos, ·e regiamente
pagos, para verificarem a consistência dos números
apresentados nas demonstrações financeiras.
Louva-se na veracidade das informações prestadas, quando sua função deveria. ser, justamente,
desconfiar e investigar a veracidade da informação
prestada.
Não para por ai a demonstração de impotência
da CVM.Para o Presidente da Autarquia de nada
adianta a existência de um órgão para fiscalizar a
ação de auditores independentes. Segundo ele,
"o processo todo se ajusta no mercado; vale dizer, o mercado trata de, a longo
prazo, ajustar todas essas questões. Isso
porque a independência de um aud~or está
fundada na sua credibilidade, ou seja, o auditor tem mais sucesso, do ponto de vista
empresarial, na medida em que ele tenha
credibilidade perante os mercados (... ) É claro que fraude é fraude. Fraude só se pega a
posteriori, por definição."
Se é para confiar ao mercado a punição aos
fraudadores, para que termos urna CVM, para que
gastarmos com o salário de fiscais que não fiscalizam?
Ora, a CVM, assim como todos os órgãos com poder
de policia para fiscalizar as atividades dos agentes eco-
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nômicos foram criados, justamente, para comg1r Imperfeições do mercado. Ou seja, para evitar a fraude ou,
no mfnimo, para punir exemplarmente os fraudadores!
.
A confiança no mercado, juntam-se a lentidão da
fonmalidade e do rito legal, que impossibilitam punições
rápidas e rigorosas. Para completar, o sigilo que cerca
as investigações impede a opinião púb[K:a de fazer o
seu próprio julgamento dos fatos. AAJ final, o que temos? A existência de um órgão fantasma, que consome dinheiro público sem cumprir suas funções legais;
que transmrte à sociedade a falsa impressão de estar
protegida contra fraudadores do sistema financeiro.
Portanto, tendo em vista ser a CVM uma entidade absolutamente inócua, proponho a sua extinção, contando com a colaboração dos meus ilustres
pares para a aprovação dessa matéria.
Sala das Sessões, em 25 de abril de 1996. Senador Roberto Requião.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários.

Art 8° Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I - regulamentar, com observância da politica
defendida pelo Conselho Monetário Nacional, as
matérias expressamente previstas nesliJ lei e na Lei
de Sociedades por Ações;
11 -administrar os registros institutdcis por esta le~
III - fiscalizar permanentemente as atividades
.e os serviços do mercado de valores mobiliários, de
que trata o art. 1•, bem como a veiculação de informaçOes relativas ao mercado, às pessoas que dele
participem, e aos valores nele negociados;
IV - propor ao Conselho Monetário Nacional a
eventual fixação de limrtes máximos de preço, comissOes, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado;
V - · fiscalizar e inspecionar as companhias
abertas, dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.
§ .1• o disposló neste artigo nao exclui a competência das Bolsas de Valores com relação aos seus
membros e aos valores mobiliários nelas negociados.
§ 2• Ressalvado o dispôsto no art 28, a Comissão de Valores Mobiliários guardará sigilo das informaçOes que obtiver, no exercfcio de seus poderes
de fiscalização.
§ 3° Em conformidade com o que áiSpuser seu
Regimento, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
I - publicar projeto de ato normativo para receber sugestOes de interessados;
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11 convocar, a seu juizo, qualquer pessoa que
possa contribuir com informações ou opiniões para o
aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.
Art g• A Comissão de Valores Mobiliários terá
jurisdição em todo o território nacional e no exercfcio
de suas atribuições, observado o disposto no art 15,
§ 2•, poderá:
I - examinar registres contábeis, livros ou documentos:
a) das pessoas naturais e jurídicas que integram o
sistema de distribuição de valores mobiliários (art 15);
b) das companhias abertas;
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (arts. 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
f) dos consuHores e analistas de valores mobiliários;
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurfdicas, que participem do mercado, ou de negócios no
mercado, quando houver suspeita fundada de fraude
ou manipulação, destinada a criar condições artificiais
de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários;
11 - intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações ou esclarecimentos, .sob
pena de multa;
III - requisitar informações de qualquer órgão
público, autarquia ou empresa pública;
IV - determinar às companhias abertas que repubr~quem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
V - apurar, mediante inquénlo administrativo,
atos ilegais e práticas nao eqüitativas de administradores e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;
VI - aplicar aos autores das infrações indica. das no inciso anterior as penalidades previstas no art.
11, sem prejulzo da responsabilidade CÍVIl ou penal
§ 1° Com o fim de prevenir ou corrigir situações
anormais do mercado, como tais conceituadas pelo
Conselho Monetário Nacional, a Comissão poderá:
I -suspender a negociação de determinado valor
mobiliário ou decretar o R!ceSSO de Bolsa de Valores;
11 - suspender ou cancelar os registres de que
trata esta lei;
III - divulgar informações ou recomendações
com o fim de esclarecer ou orientar os participantes
do mercado;
IV - proibir aos participantes do mercado, sob
cominação de muHa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao sêu funcionamento regular.
§ 2• O inquérito, nos casos do inciso V deste
artigo, observará o procedimento fixado pelo Conselho Monetário Nacional, assegurada ampla defesa.

(A Comissão de Assuntos Econ6micos.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 82, DE 1996
Autorizo o Poder Executivo a transfe•·ir, para o domínio do Município de Vila
Velha, Estado do Espírito Santo, os terrenos de marinha e seus acrescidos localizados naquele município.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir, para o Municipio de Vila Velha, Estado do
Espírito Santo, os terrenos de marinha e seus acrescidos situados naquele municipio.
Art. 2° Não se incluem na autorização prevista
no artigo anterior os terrenos ocupados por imóveis
ou qualquer propriedade da União.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
_
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os terrenos de marinha incluem-se, como se
sabe, entre os bens tradicionalmente integrantes do
domínio da .União.
Ocorre que, durante largas décadas, a União
tem-se conduzido em relação a eles como o senhorio distante, interessado apenas na arrecadação de
taxas e laudêmios, sem promover os investimentos
necessários ao saneamento e desenvolvimento dessas áreas.
.:0 consabido por todos que os habitantes dessas áreas são pessoas pobres, cujos parcos rendimentos mal lhes permite pagar as taxas exigidas
pela ocupação. E, ainda assim, os gravarn_es q~e
lhes são exigidos sobre a posse de seus imóve•s
não são compensados com obras essenciais de infra-estrutura, saneamento, urbanização etc.
O objetivo do presente projeto de lei é exalamente o de possibilitar a transferência desses terrenos de marinha para o dominio do municipio onde
se localizam, de sorte a ensejar sua melhor ordena-'
ção jurídica, aplicando-se a receita patrimonial decorrente em indispensáveis obras de desenvolvimento urbano.
Uma vez aprovada a iniciativa, ganharão com
isso as populações ribeirinhas em segurança e bemestar social, e o Municipio de Vila Velha, que terá
condições de atuar nessa área para evitar abusos e
distorções, preservando o equillbrio do contorno urbanistico daquela histórica cidade, em atividade tipicamente concernente ao· papel instituciona~ polftico
e social dos municlpios.
Sala das Sessóes, 25 de abril de 1g95_ - Senador Gerson Cáínata.

e

(A Comissiio de Constituiçiio, Justiça
Cidadania - decisão terminativa.)

00665

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 83, DE 1996
Autoriza o Poder Executivo a transferir para o domínio do Município de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo,
os terrenos de marinha e seus acrescidos localizados naquele município.
O Congresso Nacional decreta:.

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir para o Municlpio de Vitória, capital do Estado do Espirita Santo, os terrenos de marinha e
seus acrescidos situados naquele municlpio.
Art 2° Não se incluem na autorização prevista
no artigo anterior os terrenos ocupados por imóveis
ou qualquer propriedade da União.
·
--: ,
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de l>ua
publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposiçóes em contrário.
Justificação
Os· terrenos de marinha incluem-se, como se
sabe, entre os bens tradicionalmente integrantes do
domlnio da União.
Ocorre que, durante largas décadas, a União
tem-se conduzido em relação a eles como o senhorio
distante, interessado apenas na arrecadação de taxas
e laudêmios, sem promover os investimentos necessários ao saneamento e desenvolvimento dessas áreas.
.:0 consabido por todos que os habitantes dessas áreas são pessoas pobres, cujos parcos rendimentos mal lhes permite pagar as taxas exigidas
pela ocupação. E, ainda assim, os gravames que
lhes são exigidos sobre a posse de seus imóveis
não são compensados com obras essenciais de infra-estrutura, saneamento, urbanização, etc.
O objetivo do presente projeto de lei é exalamente o de possibifitar a transferência desses terrenos de marinha para o dominio do municipio onde se
localizam, de sorte a ensejar sua melhor ordenação jurldica, aplicando-se a receita patrimonial decorrente
em indispensáveis obras de desenvolvimento urbano.
Urna vez aprovada a iniciativa, ganharão com
isso as populações ribeirinhas, em segurança e bemestar social, e o Municlpio de Vitória, que terá condições de atuar nessa área para evitar abusos e distorções, preservando o equilibrio do contorno urban!stico da
Capital, em atividade tipicamente concernente ao pape! institucional, poUtico e social dos rnuniclpios.
Sala das Sessóes, 25 de abril de 1996. - Senador Gerson Camata.

(A Comissiio de Constituiçfio, Justiça
e Cidadania- Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENJ"E (Odacir Soares) - Os
projetas serão publicados e remetidos às comissões
competentes.
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Sobre a mesa projeto que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exerci cio, Senador Ramez Tebet

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 40, DE 1996
Altera o art. 78 do Regimento Interno do Senado Federal, assegurando a
participação dos partidos minoritários
nas comissões permanentes.
O Senado Federal resolve:
Art 1° O art 78 do Regimento Interno do Senado Federal fica acrescido da expressão incluindose sempre um representante de partido minoritário,
se a proporcionalidade não lhe der representação,
passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art 78. Os membros das comissões
serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos respectivos lideres, assegurada, tanto quanto posslvel, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com
atuação no Senado Federal (Const, art 58,
§ 1°), induindo-se sempre um representante
de partido minoritário, ,se a proporcionalidade não lhe der representação."
Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 3° Revogam-se as disposições em coritrário.
Justificação
A participação dos partidos minoritários nas comissões pennanentes do Senado é limitada pelo
principio da proporcionalidade partidária, da fonna
como é aplicado no art 78 do Regimento Interno.
Tal situação não se verifica na composição das comissões pennanentes da camara dos Deputados,
nem na fonnação das comissões mistas do Congresso Nacional. Com efeito, o Regimento da camara pennite a participação, nas comissões pennanentes, não apenas de partidos minoritários, como também de Deputado sem legenda partidária confonne
se observa em seu art 27.
O RegimentO Comum, por sua vez, assegura,
no caput do art 1O, a inclusãO, nessas comissões, de
um parlamentar (Deputado ou Senador) que representa
a minoria, sempre que sua participação não ficar assegurada pela aplicação do critério de proporcionafldade.
A proposta que ora apresento á consideração
dos meus ilustres pares objetiva adequar o Regimento
Interno do Senado às necessidades de participação
dos partidos menores nas comissões pennanentes
desta Casa, de modo a pennitir a atuação da minoria

Abril de 1996

em comissões que mais se afinam com a fonnação
dos seus representantes e do 'seu ideário polftico.
Sala das Sessões, 25 de Abril de 1996. -Senador Romeu Tuma.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃOVII
Das Comissões

Art 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões pennanentes e temporárias, conslituldas na
fonna e com as atnbuiçOes previstas no respectivo regimento ou no ato de que resulfar sua criação.
§ 1° Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possfvel, a representação proporcionai dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
•••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••onnoooooouuoo•~---·-·--~

-·•••

Art 78. Os membros das comissões serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos
respectivos lideres, assegurada, tanto quanto posslvel, a participação proporcional das representações
partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado Federal (Const, art 58, § 1°).

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O projeto
será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa duFan!e cinco ái8S úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art 401, § 1", do Regimento Interno. Fmdo este
prazo, será despachado às comissões competentes.
Sobre a mesa, oficias que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário em exercfcio, Senador Ramez Tebet
São lidos os seguintes:
OF/A/PSB/43/96
Brasma, 24 de abril de 1996
Senhor Presideille,
Comunico a Vossa Excelência as indicações
do Deputado Sérgio Guerra, na condição de titular, e
do Deputado Gonzaga Patriota, como suplente, para
compor a Comissão que apreciará a Medida Provisória n• 1.408, de 25 de julho de 1995, que dispõe
sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 1996 em substituição aos Deputados Fernando Lyra e Ubaldino Júnior.
Atenciosamen!EI, Deputado Fernando Lyra, Lider do PSB.
J •
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OF/A/PSB/44/96
Brasfiia, 25 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indicação do Deputado Pedro Valadares, na
condição de titular, e do Deputado Nilson Gibson,
como suplente, que deverão integrar a Comissão
Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida
Provisória n• 1.411 , de 21 de março de 1996, do Poder ExecUtivo, que altera os arts. 4° e 7" da Lei n•
8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a contratação por tempo detenninado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, e dá outras providências; em substituição
aos Deputados Fernando Lyra e Ubaldino Júnior.
Atenciosamente, Deputado Fernando Lyra, LfderdoPSB.
OFÍCIO N• 464-L-BL. PARU96
Brasfiia, 24 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Indico a V. Ex", nos tennos regimentais, o Deputado Hilário Coimbra (PTBIPA), para ocupar a
vaga de titular na Comissão Especial Mista com a finalidade de observar ln loco o desenvolvimento da
fronteira Norte do País, bem como a problemática indígena na área, principalmente a questão de terras
na Reserva lanomami e Raposo/Serra do Sol, nos
Estados do Amazonas e Roraima e ainda a influência desta demarcação no projeto Calha Norte, em
substituição ao Deputado Luiz Barbosa.
Na oportunidade, renovo a V. Ex" protestos de
elevada estima e distinta consideração. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Lfder do Bloco Parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
O Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1992
(n• 604191, na Casa de origem), o Projeto de Lei da
Câmara n• 8, de 1994 (n• 1.374191, na Casa de origem) e o Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1995
(n• 88195, na C~ êle origem), cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim de receberem emendas,
nos termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno,
combinado com o art. 4° da Resolução n• 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passase à lista de oradores inscritos. •
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
S. Ex" disporá de 20 minutos para proferir o
seu discurso.
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, as disparidades
inter-regionais em nosso País, além de constituírem
séria distorção, vêm sendo um importante fator de
inibição do desenvolvimento não somente dos centros hegemónicos, como também nas regiões periféricas.
Essas disparidades, além de limitarem a ampliação dos mercados consumidores, contribuem
para o aumento do grau de concentração na Região
Centro-sul, sobretudo populacional, em decorrência
da aceleração do fluxo migratório, agravando, ainda
mais, o desemprego e o quadro social nessa região.
Por outro lado, impedem a exploração e o
aproveitamento das ricas potencialidades das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
É bem verdade que iniciativas visando diminuir
as desigualdades inter-regionais e o grau de. concentração económica e populacional na Região Centro-Sul vêm sendo tomadas; porém, na prática, seus
resultados têm sempre sido tímidos, aquém das expectativas e das necessidades.
Sabemos que muitas iniciativas vêm sendo
atualmente questionadas, por não terem sido bem
orientadas e por não terem atingido seus objetivos.
Mas sabemos também que geraram investimentos
seletivos que, pór si só, jamais seriam sutioientes
para superar as enormes carências e deficiências
regionais, sobretudo em termos de infra-estrutura.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é notório que essas regiões, distantes, carentes e com infra-estrutura deficiente, vêm sendo preteridas pelos
investidores. E não somente pelos investidores de
outras regiões ou de outros países, mas, também,
até pelos poucos investidores locais.
É notório também que as vantagens comparativas oferecidas na Região Centro-Sul são infinitamente mais atrativas para os investidores, já que
está mais próxima dos centros consumidores, melhor estruturada e dispõe, em não raros casos, de
mão-de-obra mais qualificada.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é evidente que nenhum investidor, após as análises necessáriaS, irá aplicar recursos nas Regiões Norte,
Nordeste ou Centro-Oeste se não lhe forem oferecidos incentivos compensatórios. Será preferfvel continuar investindo em áreas mais bem estruturadas e
mais próximas do Centro-Sul do Pais.
Sabemos que muitos Governos Estaduais e
Municipais têm procurado conceder incentivos como
fonna de atrair novos investimentos produtivos. Mas
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sabemos, também, que esses incentivos têm sido limitados e insuficientes para atraí-los no ritmo e no
volume desejado.
Dessa maneira, pela falta de uma ação mais
intensiva e de uma postura mais clara e agressiva
por parte do Governo Federal, assistimos ao agravamento ainda maior das desigualdades regionais, aumentando, de maneira inoontrolável, a concentração
regional e, como conseqüência, os problemas dela
advindos.
O Governo Federal tem, portanto, uma importante parcela de responsabilidade e pode em muito
contribuir para minimizar esse indesejável quadro de
desigualdades regionais.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, com
estas preocupações, que sabemos são do conheci·
mento de todos nesta Casa, propomos a alteração
na legislação vigente, visando a ampliar a isenção
do Imposto de Renda para aplicação em empreendimentos turísticos e em infra-estruturas nas Regiões
Norte e Nordeste, ou seja, nas áreas da Sudam e da
Sudene.
Acreditamos que, no momento, a alteração da
legislação vigente toma-se imperiosa para ampaiar
os empreendimentos em infra-estrutura e serviços
básicos, inclusive como condição prévia para o desenvolvimento de outras atividades.
O Sr. Valmlr campelo - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Jonas Pinheiro?
O SR. JONAS PINHEIRO - Com muito prazer,
nobre Senador Valmir Campelo.
O Sr. Valmlr campelo • Queria apenas louvar
V. Ex" pelo pronunciamento que faz nesla tarde. Entendo, assim como V. Ex" - e acredito que todos que
atuam no Senado ~ral também entendem -, que
uma das melhores indústrias, principalmente nos
países desenvolvidos da Europa, além dos Estados
Unidos, de um modo geral, é exatamente o turismo.
Precisamos incrementar cada vez mais o turismo em
nosso País, quando várias indústrias e comércios
estão fechando as suas portas, diante da crise que
se alastra e em fl!nção talvez do enxugamento da
máquina estatal ou ainda em razão do enxugamento
atual dos recurscs dos bancos oficiais e do Banco
Central, que dita a sua política normativa. Precisa·
mos incrementar, como eu disse a V. Ex", o turismo
em nosso Pais. E V. Ex" está muito certo. A Região
Centro-Oeste, a Região Norte e a Região Nordesle
principalmente clamam por um incentivo maior para
que o desenvolvimento do turismo se faça presente.
I: uma indústria barata, que dá emprego e não polui;
portanto, só pode trazer benefícios e divisas para o
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Brasil. De forma que, nesta oportunidade, desejo
louvar e parabenizar V. Ex" pelo seu pronunciammto. Muito obrigado.
O SR. JONAS PINHEIRO - Senador Valmir
Campelo, agradeço a participação de V. Ex" no meu
pronunciamento e quero justificar um pouco mais a
.•;apresentação desta emenda na legislação, uma vez
·que, na região da Sudene e da Sudam, se o empresário desejar aplicar recursos na agropecuária ou se
interessasse a alguém a instalação de uma indústria
de perucas, a isenção do Imposto de Renda para
esses empreendimentos seria de 100% durante determinado tempo. Entretanto, se o empresário quiser
aplicar em infra-estrutura, tão importante para a Região Norte, incluindo o meu Mato Grosso, que se situa na área da Sudam; se o -empresário quiser aplicar no setor da navegação, por exemplo, tão importante para carrear as nossas riquezas ou aplicar nas
ferrovias, rodovias, energia elétrica, o incentivo do
Imposto dé Renda seria de-apenas 50% ..
O mesmo fato ocorre com alguém que queira
instalar algo na Região Nordeste ou na Região Norte, incluindo o Pantanal mato-grossense - á~ de
turismo tainbém. O incentivo do Imposto de Renda,
nesse empreendimento, será de apenas 50%.
Como disse, se compararmos com aquela fá·
brica de perucas, é claro que tem muito mais sentido
a aplicação em infra-estrutura e em empreendimento
turístico.
Por isso, estamos propondo esta emenda, e o
aparte de V. Ex", como representante do Centro-Oeste
no Senado Federal e como bom nordestino que é, veio
nos auxiliar naquilo que eslamos propondo.
Continuando, Sr. Presidente, acreditamos que
trará benefícios às populações dessas regiões, pelo
acesso a elas de uma melhor rede de transportes,
energia, comunicações etc, além de aliviar os Governos Federal, Estadual e Municipal d_esses onerosos encargos.
Como sabemos, recurso para investimento de
órgãos públicos está difícil, e a iniciativa privada está
ansiosa para inveslir nessas áreas.
Por outro lado, sem dúvida, a melhoria da infraestrutura irá provocar uma imediata redução do
'custo regional' dos produtos e serviços, aumentando o poder de competição.
No caso do turismo, possibilitará o melhor
aproveitamento do amplo potencial existente nas
Regiões Norte, Nordeste e no Pantanal mato-grossense, numa atividade absolutamente não poluente
e com grande capacidade para gerar empregos e divisas para essas regiões e para o Pafs.
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Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Odacir Soares, 1• Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Coneédo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos Valadares.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
minha pal;l.Vra, hoje à tarde, dirá respeito a um assunto que! já foi amplamente debatido, inclusive motivo da formação de uma CP!, arquivada por votação
do Plenário.
Tendo em vista recurso que foi apresentado ao
Supremo Tribunal Federal, o Presidente daquele
Corte, Ministro Sepúlveda Pertence, encaminhou ao
Presidente do Senado, Senador José Samey, um
ofício, pedindo, conforme manda a lei, informações
para a instrução do processo.
Como as informações já foram enviadas ao Supremo e dificilmente chegariam ao conhecimento público se algum Senador ou Deputado não se dispusesse a lê-las da tribuna, cumpro o dever, que considero da mais alta importância, para que os Anais
desta Casa possam fazer o registro das informações
do Presidente da Mesa do Senado, uma vez que
elas servirão de base para o julgamento, perante o
Supremo Tribunal Federal, do mandado de segurança que impetramos perante aquela Corte suprema
do Brasil.
Quero crer, Sr. Presidente; que, da leitura dessas informações, não só o próprio Supremo como o
Ministério Público poderão retirar as dúvidas que poderiam advir a respeita da Constituição, que foi ferida, ao promover, o Plenário desta Casa, o arquivamento de uma CP!, formada, criada e instalada em
obediência aos trâmites legais e constitucionais.
Passarei a ler; Sr. Presidente, para que conste
dos Anais do Senado as informações do Presidente
José Samey ao Supremo Tribunal Federal.
"OFÍCIO n• 170/96-PRES
erasma, 18 de abril de 1996
Senhor Presidente:
Em atenção ao Ofício n• 224/P, de 1O
de abril de 1996, relativo ao Mandado de
Segurança n• 22494-1/160, impetrado por
Antonio Ca~os Valadares e outros, presta-
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mos a seguir as informações solicitadas por
Vossa Excelência.
2. Pelo Requerimento n• 198, de
06.03.96, o Senador Antonio Ca~os Valadares e outros solicitaram a criação de Comissão Pa~amentar de Inquérito, com os objetivos de apurar •A responsabilidade civil ou
criminal de agentes públicos ou privados do
Sistema Financeiro Nacional que, por ação
ou omissão, possam ter causado prejuízos à
União - em especial ao Banco Central do
Brasii - e cujos bancos tenham sido atingidos, a partir do ano de 1995, por intervenção ou colocados em regime de administração especial, bem como investigar em profundidade a prática, denunciada pela imprensa, de atividades ilícitas relacionadas
com empréstimos e balanceies fictícios, já
analisados ou em análise, pelo Banco Cential do Brasil e, aSSim também, a remessa
ilegal de moeda para o exterior. •
Na mesma data é lido, tendo o Presidente da Mesa despachado •o requerimento
lido contém subscritores em número suficiente para constituir a Comissão Pa~arnen
tarde Inquérito, nos termos do art. 145 do
Regimento Interno. Para a Comissão PaMmentar de Inquérito, ora constituída, a Presidência fará, oportunamente, ·as designações, de acordO com as indicações que receber das lideranças partidárias.•
Em 14 de março, a Presidência do Senado solicitou aos Senhores Líderes a indicação de Senadores para comporem a CPI,
de acordo com a proporcionalidade partidária estipulada.
As indicações foram feitas pelo PDT,
PT, PPB e PMDB, por iniciativa dos seus
respectivos lfderes.
Na Sessão do dia 20.03.96, o Senador
Hugo Napoleão formulou questão de ordem
com vistas ao arquivamento do Requerimento n• 198, citado, mas a Presidência a julgou
improcedente.
Dessa. decisão houve recurso para o
Plenário, na forma dQ art. 405 do Regimento
Interno do Senado, formulado pelo Senador
Elcio Alvares e outros, por meio do Requerimento n• 2, de 20.03.96, acolhido pela Mesa
que pediu {art. 408 do Reg. Interno) fosse
ouvida, para parecer, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Entretanto ficou esclarecido pela Presidência que a tramitação do recurso não alefaria a existência da CPI já constitufda, urna
vez que a Mesa não poderia interferir na
realização de eventual reunião dos Membros designados - problema da exclusiva
competência destes que podiam, inclusive,
examinar as questões levantadas pelo Recurso.
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania aprova o Parecer n• 131, de
1996, que concluiu pelo provimento da
Questão de Ordem.
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enviar ao arquivo requerimento que contenha o número de assinaturas exigido.
Nos debates do Plenário não se deu
ênfase a procedimentos internos de natureza regimental mas, sim, a aspectos jurfdicoconstitucionais e doutrinários, referentes às
Comissões de Inquérito. É o que ressalta do
conteúdo das informações dos Senhores
Senadores publicadas no DCN de 22.03.96,
páginas 04694 a 04722.
A matéria do Mandado de Segurança,
ora sob infonnação, consiste, em suma, em
determinar se a interpretação dada pela
Mesa, em grau de recurso ao Plenário, violentou, ou não, o art. 58, §
da Constituição Federal ou, mais precisamente, se os
impetrantes, por esse diSJ)Ositivo, têm o direito lfquido e certo de criar per se à CPI e
se contra esse diretto, já exercttado, pode levantar-se a Mesa do Senado Federal.
O Parecer oferecido pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania oferece as
razões jurídicas da decisão tornada.
Prestando, assim, as informaçõeS solicttadas, apresento a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
SENADOR JOSÉ SARNEY PRESIDENTE'

ao,

Na tarde de 21 de março de 1996 a CPI se instala, conforme consta da Ata de sua 1• Reunião.
Na sessão ordinária do mesmo dia 21 ,
a Mesa do Senado, por decisão do Plenário,
resolve a Questão de Ordem dando provimento ao recurso interposto pelo Senador
Elcio Alvares, com base no referido Parecer
131 da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, determinando fosse arquivado o
Requerimento n•198196.
No dia seguinte, 22.03.96, a Presidência do Senado dirige Otrcio ao Presidente da
CPI para comunicar-lhe a decisão.
O ponto essencial gira em tomo da interpretação. do texto constituci()n_al_guanto a
•serão criadas• e •tato detenninado• ~ expresSr. Presidente, acompélnhaffi Ofício diversos
sões contidas no art. 58, §
da Constituidocumentos que foram anexados como prova do
ção Federal.
que se alegou nas informações.
Na sua questão de ordem, o Senador
Será, sem dúvida alguma, com base nas informações contidas neste offcio do Presidente do SeHugo Napoleão levantou questões jurídicas,
sobre cuja apreciação a Presidência se deu
nado que o Ministério Público e o Supremo Tribunal
como incompetente.
Federal encontrarão os dados essenciais para o
Ora, a Questão de Ordem é disciplinadeslinde destas questões: A CPI poderia ter sido arda pelos arts. 403 a 408 do Regimento lnterquivada pelo Plenário do Senado Federal? O arl 58
da Constituição, que garante o diretto das minorias
no do Senado Federal que a restringe a dúvida sobre interpretação e aplicação das
de criar urna CPI, pode ser atingido sem nenhuma
normas nele contidas.
conseqüência? Só o Supremo poderá decidir questão tão relevante do Direito Constttucional.
Não pode ser decidida, pela Mesa do
Senado, em questão de ordem, qualquer dúComo pudemos verificar mediante a lettura
vida que extrapole matéria regimental, como
deste documento do Presidente José Sarney, não se
é o deslinde da interpretação do art. 58, §
trata de questão Interna corporls, ou seja, não se
3°, da Constituição;- Federal, para efeito de --trata de o Supremo Tribunal Federal debruçar-se sosua correta aplicação:bre dúvidas em relação ao Regimento Interno. A
da GonstituiPor isso mesmo, decidiu a Presidência
questão persiste sobre o arl 58, §
pela inadmissibilidade da questão de ordem
ção Federal. Para mim, não há nenhuma dúvida: ele
levantada pelo Senado Hugo Napoleão, com
foi atingido frontalmente. Certamente o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Carta
a conseqüente manutenção do status quo
ante, posto que inexiste, no Regimento lnMagna, haverá de fazer justiça a quantos acredttam
temo do Senado, dispositivo que lhe permita
no Poder Legislativo e no seu papel de fiscalizar os

ao,

-o-

ao,
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atos do Poder Executivo, principalmente aqueles
que causam prejuízos enormes ao nosso País,
como é o caso do Sistema Financeiro Nacional, in·
cluímos não apenas os bancos, que retiraram da população recursos preponderantes, como também a
atuação deficiente do Banco Central, que não fiScaii·
zou detidamente essas instituições.
Quando o País, hoje, se debate com a crise no
campo, por falta de terra para os trabalhadores,
quando o País reclama mais emprego para os que
vivem nas cidades, onde há um abandono completo
da situação social, envolvendo a saúde e a segurança pública, é preciso que a opinião pública seja ouvida e respeitada A opinião pública brasileira já teve
ocasião de se manifestar, reiteradas vezes, quando
consultada nas pesquisas que foram realizadas inclusive no Estado de São Paulo, a opinião públiCa
gostaria que essa verdadeira "caixa preta•, que é o
Sistema Financeiro Nacional, fosse aberta para conhecimento desta Nação.
Peço a V. Ex" a transcrição nos Anais do Senado desse documento, que considero histórico, encaminhado pelo Presidente da Mesa do Senado Federal ao Supremo Tribunal Federal, que servirá de
base para o julgamento, também histórico, a respeito do art. 58, § 3°, da Constituição Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ANTÓNIO CARLOS VALADARES
EM SEU DISCURSO:
OFÍCIO N°170/96-PRES
Brasma, 18 de abril de 1996
Excelentíssimo Senhor
Ministro Sepúlveda Pertence
Digníssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal
NESTA
Senhor Presidente,
Em atenção. ao Ofício n• 224JP, de 10 de abril
de 1996, relativo ao Mandado de Segurança n"
22494-1/160, impetrado por Antônio Carlos Valadares e outros, preSI!imos a seguir as informações solicitadas por Vossa Excelência.
2. Pelo Requerimento n• 198, de 6-3-96, o Senador Antônio Carlos Valadares e outros solicitaram
a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito,
com os objetivos de apurar A responsabilidade oMI
ou criminal de agentes públicos ou privados do Sistema Financeiro Nacional, que, por ação ou omissão, possam ter causado prejuízo à União - em especial ao Banco Central do Brasil - e cujos bancos
tenham sido atingidos, a partir do ano de 1995, por
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intervenção ou colocados em regime de administração especial, bem como investigar em profundidade
a prática, denunciada pela imprensa, de atividades
ilícitas relacionadas com empréstimos e balanceies
fictfcios, já analisados ou em análise, pelo Banco
Central do Brasil e, assim também, a remessa ilegal
de moeda para o exterior. (DQ!=. 1.)
Na mesma data é lido, tendo o Presidente da
Mesa despachado O requerimento lido contém subscritores em número suficiente para constituir a Comissão Partamentar de Inquérito, nos termos do art.
145 do Regimento Interno. Para a Comissão Partamentar de Inquérito, ora constituída, a Previdência
fará, oportunamente, as designações, de acordo
com as indicações que receber das lideranças partidárias. (doe. 2).
Em 14 de março, a Presidência do Senado solicitou aos Senhores Líderes a indicação de Senadores para comporem a CPI, de acordo com a proporcionalidade partidária estipulada (does. 3 a 10).
As indicações foram feitas pelo PDT, PT, PPB
e PMDB, por iniciativa dos seus respectivos líderes
(does. 11 a 14).
Na Sessão do dia 20-3-96, o Senador Hugo
Napoleão formulou questão de ordem com vistas ao
arquivamento do Requerimento n• 198, citado, mas
a Presidência a julgou improoedente(doe.15).
Dessa decisão houve recurso para o Plenário,
na forma do arl 405 do Regimento Interno do Senado, formulado pelo Senador Elcio Alvares e outros,
por meio do Requerimento n• 2, de 20-3-96, acolhido
pela Mesa que pediu (art. 408 do Reg. Interno) fosse
ouvida, para parecer, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (doe. 16).
Entretanto ficou esclarecido pela Presidência
que a tramitação do recurso não afetaria a existência da CPI já constituída, uma vez que a Mesa não
poderia interferir na realização de eventual reunião
dos Membros designados - problema da exclusiva
competência destes que podiam, inclusive, examinar
as questões levantadas pelo Recurso (doe. 17).
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprova o Parecer n• 131 , de 1996, que concluiu
pelo provimento da Questão de Ordem (doe. 18).
Na tarde de 21 de março de 1996 a CPI se ins.tala, conforme consta da Ata de sua 1• Reunião
(doe. 19).
Na sessão ordinária do mesmo dia 21, a Mesa
do Senado, por decisão do Plenário, resolve a Questão de Ordem dando provimento ao recurso interposto pelo Senador Eloio Alvares, com base no referido Parecer n• 131 da Comissão de Constituição e
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Justiça e Cidadania, determinando fosse arquivado
o Requerimento n• 198196 (doe. 20).
No dia seguinte, 22·3-96, a Presidência do Senado dirige Oficio ao Presidente da CPI para comunicar-lhe a decisão (doe. 21).
3. O ponto essencial gira em tomo da interpretação do texto consmucional quanto a serão criadas
e fato determinado, expressões contidas no art 58,
§ 3 2 , da Constituição Federal.
Na sua questão de ordem, o Senador Hugo Napoleão levantou questões jurfdicas, sobre cuja apreciação a Presidência se deu como incompetente.
Ora, a questão de ordem é disciplinada pelos
arts. 403 a 408 do Regimento Interno do Senado Federal que a restringe a dúvida sobre interpretação e
aplicação das normas nele contidas.
Não pode ser decidida, pela Mesa do Senado,
em questão de ordem, qualquer dúvida que extrapole matéria regimental, como é o deslinde da interpretação do art. 58, § 3°, da Constituição Federal, para
efeito de sua correta aplicação.
Por isso mesmo, decidiu a Presidência pela
inadmissibilidade da questão de ordem levantada
pekr&nador Hugo-Napoleão", com a c-onseqüente
manutenção do status quo ante, posto que inexiste,
no Regimento Interno do Senado, dispositivo que lhe
permita enviar ao arquivo requerimento que contenha o número de assinaturas exigido.

a
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Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
do § 3 2 do art 58 da Constituição Federal e na forma
do art. 145 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar
de Inquérito, composta de 13 membros e igual número de suplentes, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária destinada a, no prazo de 180
dias, apurar:
·
" A ·responsabilidade civil ou criminal de agentes
públicos ou privados do Sistema Financeiro Nacional
que, por ação ou omissão, pos5am ter causado prejuízos à União - em especial ao Banco Central do
Brasil- e cujos bancos tenham sido atingidos, a partir do ano de 1995, por intervenção ou cOlocados em
regime de administração especial, bem como investigar'em profundidade a prática, denunciada pela imprensa, de atividades ilícitas relacionadas com' empréstimoS e balanceies fictfcios, já analisados ou em
análise, pelo Banco Central do Brasil e, assim, também, a remessa ilegal de moeda para o exterior.
Requerem, ainda, apurados os fatos, sejam as
conclusões.da CF'I encaminhadas" ao Ministério Público para os fins previstos em Lei, assim como a
apresentaçãd de sugestões visando a adoção de novos procedimentos legais que impeçam a prática de
aios lesivos ao Erário que possam ser praticados
por funcionário público e demais agentes vinculados
ao Sistema Financeiro Nacional.

Nos debates do Plenário não se deu ênfase
procedimentos internos de natureza regimental mas,
sim, a aspectos jurfdico-constitucionais e doutrinários, referentes às Comissões de Inquérito. É o que
ressalta do conteúdo das intervenções dos senhores
Senadores publicadas no DCN de 22-3-96, páginas
04694 a 04722 (doe. 20).
4. A matéria do Mandado de Segurança, ora
sob informação, consiste, em suma, em determinar
se a interpretação dada pela Mesa em grau de recurso ao Plenário•. violentou, ou não, o art ·58, § 3",
da Constituição Federal ou, mais precisamente, se
os impetrantes, por esse dispositivo, têm o direito liquido e certo de Criar per se a CPI e se contra esse
direito, já exercitado, pode levantar-se a Mesa do
Senado Federal.
O parecer oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania oferece as razões jurídicas da decisão tomada (doe. 18).
· "

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) _ O
requerimento lido contém subscritores em número
suficiente para constituir a Comissão Parlamentar de
Inquérito, nos termos do art 145 do Regimento lntemo.

5. Prestando, assim, as informações solicitadas, apresento a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Senador José Samey,.
Presidente.

Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, ora
constituída, a Presidência fará, oportunamente, as
designações, de acordo com as indicações que receber das lideranças partidárias.

Sala das Sessões, 6 de março de 1996. - Antônio Carlos Valadares - Roberto Requião - Eduardo Suplicy - Gilvam Borges - Ronaldo Cunha Uma
- Carlos Bezerra - João França - Gilberto Miranda Emandes Amorim - José Fogaça - Casildo Maldaner- Leomar Quintanilha- Renàn Calheiros - Ademir Andrade - Roberto Freire- Darcy Ribeiro - Carlos Patrocínio - Emflia Fernandes - Sebastião Rocha ...: Pedro Simon - José Eduardo Outra - Osmar
Dias - Benedita da Silva - Marina Silva - Laura
Campos -.Jefferson Peres - João Rocha -, Júnia
Marise - Bernardo Cabral.
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Sobre a mesa requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário ern exercício, Senador Antônio
Canos Valadares.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N•199, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos art 50, parágrafo 2",
e s•, inciso XXXIII da Constituição Federal, e do art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja
fornecida pelo Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, Senador José Eduardo de Andrade Vieira,
as seguintes informações:
1) Que providências foram tomadas para inclusão do Estado do Piauí na chamada expansão do
Prodecer 111?2) Em que condições se encontram
atualmente as negociações para desenvolvimento
do Prodecer III?
Justificação
Em 26 de junho de 1995 encaminhamos ao Ministro da Agricultura e Reforma Agrária requerimento
de informações a resp~ito das previsões de sua pasta para incluir o Piauí no Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, Prodecer. A questão se reveste de grande importância, uma vez que desde 1993
o Estado espera ser contemplado no Prodecer, já
agora em sua fase III. O Piauí conta com mais de
8,5 milhões de hectares de cerrados com características semelhantes aos Estados que já fazem parte
do programa.
O requerimento foi respondido em 17 de julho
de 1995 pelo Ministro da Agricultura e Reforma
Agrária, louvando-se em informação do Secretário
de Política Agrícola.· Os dois ofícios estão anexos.
Nessa informação, o Secretário de Política Agrícola
informava que no segundo semestre de 1995 se negociaria com a parte japonesa - o programa conta
com suporte técnico e financeiro da Jaica, do Japão
- a expansão do Prodecer III.
Só então se traçariam as linhas de atuação
dessa expansão, assim como sua distribuição espacial.
Esgotado o período a que se referiam o Secretário de Política Agrícola e o Ministro da Agricultura
e Reforma Agrária, solicitamos que se informe ao
Senado Federal o andamento dessas negociações e
as medidas .tomadas para que o EStado do Piauí
seja incluído no Prodecer, a exemplo do que já
aconteceu com os Estados de Minas Gerais (Prodecer I e 11), Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia
(Prodecer 11), Tocantins e Maranhão (Prodecer III).
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A questão se reveste de grande importância
para o Piauí, pois os cerrados nordestinos constituem
uma das últimas áreas de expansão agrícola do País.
Apenas muito recentemente os cerrados do Piauí começaram a ser explorados, enfrentando sérias carências de infra-estrutura, como estradas e energia elétrica. Essa situação prejudica seriamente a exploração
da área e afeta o ritmo de sua expansão. O Prodecer representaria um ponto de apoio indispensável
para a agricultura de toda a região Sul do Piauí.
Sala de Sessões, 6 de março de 1996. - Senador Freitas Neto.
OF. N• SF 296/96
Brasma, 14 de março de 1996
Ao Exm•Sr.
Senador Jáder Barbalho
Líder do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB
Senado Federal
Senhor Líder,
De acordo com a proporcionalidade partidária
em anexo, solicito a V. Ex' a indicação de seis Senadores, integrantes desse partido, sendo quatro titulares e dois suplentes, para comporem a representação da ComiSSão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar responsabilidade civil e criminal
contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6
de março último, através do Requerimento n• 198,
de 1996.
No ensejo, reitero protesto de consideração. Senador José Sarney, Presidente.
OF. N• SF 297196
Brasma, 14 de março de 1996
Ao Exrn" Sr.
Senador Hugo Napoleão
Líder do Partido da Frente Uberal - PFL
Senado Federal
Senhor Líder,
De acordo com a proporcionalidade partidária
em anexo, solicito a V. Ex' a indicação de cinco Senadores, integrantes desse partido, sendo três titulares e dois suplentes, para comporem a representação da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar responsabilidade civil e criminal
· contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6
de março último, através do Requerimento n• 198,
de 1996.
No ensejo, reitero protesto de consideração. Senador José Sarney, Presidente.
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PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA 1996
Comissão Temporária
Representação por Partido
Titulares: 13
N° de integrantes
Partido

Bancada

Pro~rcão

Senhor líder,
De acordo com a proporcionalidade partidária,
solicito a V. Ex" a indicação de três Senadores, integrantes desse partido, sendo dois titulares e um suplente, para comporem a representação da Comissão Pariamentar de Inquérito destinada a apurar responsabilidade clvil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6 de março úHimo,
através do Requerimento n°198, de 1996.
No ensejo, reiteiro protesto de consideração. Senador José Sarney, Presidente.

ADeallaii•

PMDB

24

3,851851852

4

PFL

21

3,37037037

3

PSDB

14

2,24691358

2

PPB

5

0,802469136

1

PT

5

0,802469136

1

PTÉl

4

0,641975309

PDT

3

0,481481481

1

PSB

2

0,320987654

PSL

1

O, 160493827

PPS

1

O, 160493827

o
o
o

81

1l1,83950617
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OF. N• 299/96
Brasília, 14 de março de 1996
AoExm•sr.
Senador Epitacio Cafeteira
Líder do Partido Progressista Brasileiro - PPB
Senado Federal

PMDB

24

2,37037037

2

Senhor Líder,
De· acordo com a propprcionalidade partidária,
solicito a V. Ex" a indicação êle dois Senadores, integrantes desse partido, sendo um titular e um suplente, para comporem a- reJ)resentação da Comissão
Pariamentar de Inquérito destinada a apurar responsabilidade civil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6 de março último, através do
Requerimento n• 198, de 1996.
- No ensejo, reitero protesto de consideração. Senador José Sarney, Presidente.

PFL

21

2,074074074

2

OF. N° SF 300/96

PSDB

14

1,382716049

1

SIP
Total

13

Comissão Temporária
Representação por Partido
N° de integrantes: Suplentes: 8
Partido

Bancada ProPOI"Cão

Flea1

PPB

5

0,49382716

1

PT

5

0,49362716

1

PTB

4

0,395061728

1

PDT

3

0,296296296

PSB

2

0,197530864

PSL

1

0,098765432

PPS

1

0,098765432

o
o
o
o

S/P

1
7,901234568

8

Total

81

dacão

OF. n• SF 298/96
Brasma, 14 de março de 1996.
AoExm"Sr.
Senador Sérgio Machado
Lfder do Partido da Social Democracia Brasileira ·psoB
Senado Federal

Brasília, 14 de março de 1996
Ao EJ<mO Sr.
Senador José Eduardo Outra
Líder do Partido dos Trabalhadores - PT
Senado Federal

-

Senhor Lfder,
De acordo com a proporcionalidade partidária,
solicito a V. Ex" a indicação de dois Senadores, integrantes desse partido, sendo um titular e um suplente, para comporem a representação da ·comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar responsabilidade civil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6 de março último, através do
Requerimento n• 198, de 1996.
No ensejo, reitero protesto de consideração. -Senador José 5arney, Presidente.
OF. N• SF 301196
Brasma, 14 de março de 1996
AoExm"Sr.
Senador Valmir Campelo
Lfder do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB
Senado Federal

Abril de 1996

Senhor Líder,
De acordo com a proporcionalidade partidária,
solic~o a V. Ex" a indicação de dois Senadores, integrantes desse partido, sendo um titular e um suplente, para comporem a representação da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar respon- .
sabilidade civil e eliminai contra o Sistema Rnanceiro Nacional, criada em 6 de março último, através do
Requerimento n• 198, de 1996.
No ensejo, reitero protesto de consideração. Senador José Sarney, Presidente.
OF. N• SF 302/96 Brasma, 14 de março de 1996
ÀExm0 Sr"
Senadora Júnia Marise
Líder do Partido Democrático Trabalhista- PDT
Senado ·Federal
Senhora Líder,
De acordo com a proporcionalidade partidária,
solicito a V. Ex" a indicação de um Senador, integrante desse partido, para compor, como membro titular, a representação da Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a apurar responsabilidade civil e
criminal contra o Sistema Rnanceiro Nacional, criada em 6 de março úttimo, através do Requerimento
n• 198, de 1996.
No ensejo, reitero protesto de consideração. Senador José Samey, Presidente.
Brasma, 19 de março de 1996
Senhor Presidente,
·
Em resposta ao O! n• SF 299/96, indico o
nome do Senador Esperidião Amin e o meu próprio
nome para integrannm;, como Titular e Suplente respectivamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar responsabilidade civil e criminal
contra o Sistema Financeiro Nacional, criada em 6
de março úttimo, atravéljl do Requerimento n• 198,
de 1996.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
estima e conside.ração. - Senador Epitacio cafeteira, Líder do PPB,
OF. GLPMDB No 210/96
Brasma, 19 de março de 1996
Senhor Presidente,
Em resposta ao OF. SF/296/96, tenho a honra
de encaminhar a Vossa Excelência os nomes dos
Senadores do PMDB que integrarão a Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada através do Requerimento n• 198, de 1996, destinada a apurar responsabilidade civil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional.
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Titulares
Senador Jader Barbalho
Senador Ronaldo Cunha Uma
Senador Gilberto Miranda
Senador Renan Calheiros
Suplentes
Senador Fernando Bezerra
Senador Roberto Requião
Aprove~o a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
-Senador Jadér Barbalho, Líder do PMDB.

OF. N" 34196 GLPDT
Brasma, 1 de março de 1996
Senhor Presidente,
Cumpre-me infonnar a V. Ex" a indicação do
Senador Sebastião Rocha, para integrar, como titular, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),' com
a finalidade de apurar responsabilidade civil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional, criada
através do Requerimento n• 198/96.
Atenciosamente, - Senadora Júnia Marlse, Lfderdo PDT.
OF[CIO N• 46196-GLDPT
Brasma-DF, 8 de março de 1996
Senhor Presidente,
·
Indico os Senadores Eduardo Suplicy e José
Eduardo Outra, titular e suplente, respectivamente,
para integrarem, como representantes do Partido
dos Trabalhadores, a Comissão Parlamentar de Inquérito criada a partir do Requerimento n• 198, de
1996, destinada a apurar responsabilidade civil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Edtiardo Dutra, Líder do PT.O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma
questão de ordem.) - Sr. Presidente, consoante tive
a oportunidade de comunicar a V. Ex", pouco antes
da realização da presente sessão do Senado Federal, passo a fonnular a seguinte questão de ordem.
Nos tennos dos arts. 403 a 408, 412, inciso IV,
e 413, do Regimento Interno do Senado Federal e
tendo em vista, sobretudo, o que dispõe o art. 58, §
3", da Constituição Federal, encaminho a.V. Ex" a
seguinte questão de ordem, requerendo, ao finili, a
nulidade e conseqüente arquivamento do Requerimento n" 198, de 1996, pelas seguintes razões:
1. Estabelecem o art. 58 e o seu § 3° da Const~ição Federal:
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•Art. 58. O Congresso Nacional e suas
Casas terão comissões permanenfes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento
ou no ato de que resultar sua criação.

§ 32 As comissões parlamentares de
inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Feâeral, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos seus membros, para
a apuração de fato determinado e por prazo
certo, sendo suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público, para
que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. •

· 2. Endossa a determinação da Constituição
acima transcrita o art. 145, § 1• do Regimento Interno, verbis:
•Art. 145. A criação de comissão parlamentar de inquérito será feita mediante requerimento de um terço dos membros do
Senado Federal.
§ 1• O requerimento de criação da comisSão parlamentar de inquérito determinará
o fato a ser apurado, o número de membros,
o prazo de duração da comissão e o limite
das despesas a serem realizadas.•

I - Fato determinado
Faita na proposição o fato determinado.
No requerimento está expresso:
"Requeremos a v. Ex", nos temnos do §
3" do art. 58 da Constituição Federal e na forma· do art. 145 e seguintes do Regimento lntemo do Senado Federal, a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 13
membros e. igual número de suplentes, obedecido o priricípio da proporcionalidade partidá. ria, destinada a, no prazo de 180 dias, apurar:
A responsabilidade civil ou ciiininâl -cre
agentes públicos ou privados do Sistema FInanceiro Nacional que, por ação ou omissão, possam ter causado prejuízo à União em especial ao Banco Central do Brasil-, e
cujos bancos tenham sido atingidos, a partir
do ano de 1g95, por intervenção, ou colocados em regime de administração especial,
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bem como investigar em profundidade a prática, denunciada pela imprensa, de atividades
relacionadas com empréstimos e balanceies
fictícios, já analisados ou em análise pelo
Banco Central do Brasil e, assim, também, a
remessa ilegal de moedas para o exterior.•
Onde está o fato que ocorreu no tempo e no
espaço? Foi provocado por quem? Quando? Como?
É o que indago.
·
Há uma menção hipotética de crimes que podem ocorrer em qualquer sistema financeiro, em
qualquer parte do mundo. Apenas isso.
Somente fatos determinados, concretos, individuados e precisos podem ser objeto da investigação. Isto porque "o poder de investigar não é genérico ou indefinido, mas eminentemente específico, ou
há de ter um conteúdo concreto, suscetível de ser
antecipadamente avaliado na sua extensão, compreensão e alcance pelas pessoas convocadas colaborar com as comissões de inquérito••• • A cláusula
constitucional tem um "sentido próprio. Nada mais
significa do que fatos precisos, definidos, concretos,
· · específiCos e inequívocos, de- maneira a poderem
constituir objeto de investigação e de provas•. (Saulo
Ramos citando Francisco Campos).
Pontes de Miranda (Comentários à Constituição de 1946, vol. 11, art 53), ao assinaiar que a
Constituição teve o fito de incentivar, animar a missão fiscaiizadora do Poder Legislativo, define o fato
como todo e qualquer da vida constitucional do País,
acrescentando, todavia, que as Comissões não podem invadir as atribuições judiciárias ou disciplinares.
Entende-se, diz o professor Alfredo Baracho
(Teoria Geral da Comissões Parlamentares - Forense- 1988- pág. 131)- que (os fatos) "são de ordem
pública, política, económica e social. É acontecimento de relevantes interesses para a vida constitucional, legal, económica e social, devidamente caracterizados no requerimento de constituição da Comissão a ser criada.•. Esse fato deve ser realmente determinado, claro e indiscutível. A ação precisa levará
a urna conclusão clara e eficiente".
É imprescindível, por conseguinte, que o fato
seja objetivamente determinado, considerando-se inclusive que ele baliza, marca o limite da atuação da CPI.

a

"No Brasil, o campo de investigação
das comissões parlamentares de inquérito é
delimitado pelo seu objeto."(Moacyr Lobo da
Costa - Revista do Direito Público, vol.
9/116-117).
• ••.a Comissão de Inquérito cinge-se ao
objeto de sua constituição, isto é, ao fato de-
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terminado. Ele é que compreende toda a
área jurisdicional da competência e atribuições da Comissão"(Deputado Djalma Marinho - Parecer da CCJ-CD).
Toma-se evidente que o inquérito não pode ultrapassar os limites da autorização conferida. •As
comissões criadas para investigar determinados fatos terão - esclarece o jurista Saulo Ramos (artigo publicado no o Estado de S.Paulo, 31/03188) ampla ação nas pesquisas destinadas a apurá-los,
mas não poderão estender a investigação a outros
fatos não compreendidos entre os que deram origem
à sua formação. Sendo ampla a sua ação investigatória, seu objetivo é, contudo, limitado.•
As Comissões, por outro lado, não podem
transpor os limites que separam o Legislativo dos
outros Poderes. Na Cãmara dos Deputados, foi
constituída uma Comissão de Inquérito (com o número de subscritores exigidos e já com os membros
do órgão indicados pelas Uderanças) destinada a investigar a "tentativa de prisão, seqüestro e eliminação do Governador Carlos Lacerda". O Relator, en. tretarito, levantou preliminar, na qual argUiu a inconstitucionalidade da Comissão e analisou a matéria sob os aspectos da sua inconveniência e inoportunidade, salientando:

·o inquérito que se pretende realizar
através desta Comissão, constituída com
fundamento no art. 53 da nossa Carta, suscita problemas de inconstitucionalidade, de
conveniência e de oportunidade que, pela
sua relevância, não podem, não devem deixar de ser previamente considerados por
nós e, desde que julgadas procedentes as
ponderações, a seguir expostas pelo Plenário da Câmara, Juiz Supremo destas questões. É que a investigação parlamentar que
aqui se deverá hoje iniciar com a aprovação
do Roteiro das diligências, à primeira vista
reputadas aconselháveis, parece-nos, data
venla, inconstitucional quanto ao seu objetivo, inconveniente sob o aspecto de suas
conseqüências políticas e inoportuna à luz
da atual conjuntura brasileira". (Baracho,
obra citada, páginas 131 e 132). Tal investigaÇão não prosperou. O ponto de vista do
Relator foi aceito por larga maioria de votos
dos membros da CPI. •
A Comissão Parlamentar de Inquérito não julga, nem pune e sua criação deve ser considerada
em função, também, da vida institucional do País.
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11 - Limite de despesas
Não há, Sr. Presidente, a indicação do limite
das despesas a serem realizadas, como determina o
art. 145, § 1°, ln fine, do Regimento Interno

III- Competência das comissões
A competência das Comissões de Inquérito
tem sido objeto de controvérsia. •o fato indubitável diz o Deputado Djalma Marinho - é que elas nãó podem ter um poder ilimitado, ou do contrário resvalaríamos para o arbftrio". A fiscalização parlamentar
não prescinde da obrigação do cumprimento dos
mandamentos constitucionais, proclama a melhor
doutrina.
O Professor Moacyr Lobo da Costa, após
acentuar que o tema nos Estados Unidos tem sido
elucidado à luz dos princípios fundamentais da
Constituição aplicados pelos Tribunais, afirma. textualmente: "embora a Corte Suprema nunca tenha
dado uma resposta categórica à questão de quais
sejam os poderes inquisitoriais do Congresso, o certo é que os tribunais americanos têm rejeitado a noção de que os legisladores são os inquisidores-gerais do reino, cujo poder inquisitorial seria ilimitado
como na Inglaterra.•." A seguir, opina no sentido de
que os poderes da Comissões de Inquérito seriam
os Poderes delegados pela Câmara que as institui:
•Assim, para o desempenho da incumbência de investigar, não pode o Congresso delegar às Comissões de Inquérito poderes de que ele próprio não
dispõe, como órgão da soberania nacional, ou porque reservados pela Constituição para qualquer dos
outros dois Poderes, o Executivo e o Judiciário, ou
porque colidentes com as garantias asseguradas
aos direitos individuais (Origem, Natureza e Atribuições das Comissões Parlamentares de Inquérito pág.115)
Na mesma linha de raciocínio, Carlos Maximiliano esclarece que •a competência da Comissão de
Inquérito não abrange senão assuntos da esfera de
ação e vigilância do Congresso: não se estende, por
exemplo, a processos criminais ou a litígios judiciários, nem a matéria cujo estudo e solução incubem
aos Poderes regionais ou municipais" (Comentários
·à Constituição Brasileira, vol. 11 - pág. 80)
Dois princípios, portanto, se sobrepõem à competência das comissões de inquérito: "o federativo e
o dos direitos indMduais". Além desses, devem ser
resguardados, também, os princípios de harmonia e
independência dos órgãos soberanos do Estado.
Em suma - vou caminhando para o fim, Sr.
PreSidente -, todo poder deve conter-se "dentro de li-
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mites precisos, pois não há poder absoluto no Estado de Direito', conforme afirma o Deputado Djalma
Marinho ao relatar, na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados, o Requerimento
s/n2 81, em 12 de setembro de 1981. A proposição
solicitava o pronunciamento da Comissão sobre sugestão apresentada pelo Deputado Jorge Arbage,
em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar denúncias de corrupção que
teriam sido praticadas na AdministraçãO' Direta e lndireta da União. E o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça concluiu que "a competência e atri-buições da Comissão Parlamentar de Inquérito estão contidas na Constituição, na lei, no Regimento
Interno da Câmara e nas decisões da Justiça, não
havendo poderes ilimitados num regime de direito'.

Conclusão
Considerando-se os argumentos expendidos
em relação à CPI, criada mediante o Requerimento
n2 198, de 1996, conclui-se:
a) o requerimento que consubstancia a criação
da CPI não determina os fatos objetos do inquérito.
Nele se contêm formulações 'concebidas em termos
vagos", o que não se conforma com o mandamento
constitucional (Ar!. 58, § 3°). •A Constituição impõe,
como afirma o Jurista Saulo Ramos, que o inquérito
objetive atos, ações ou fatos concretos';
b) os. inúmeros fatos mencionados no documento padecem de imprecisão. Até o limite fixado
em 1995 para o infcio da investigação - 'e cujos bancos também tenham sido atingidos, a partir do ano
de 1995, por intervenção ...' não tem sentido, por-quanto se se procedesse à investigação e fosse verificado que havia dado anterior elucidativo, a Comissão não pOderia examiná-lo. Isto porque o campo de atuação da Comissão é delimitado pelo seu
objeto;
c) os enunciados vagos e a falta de objetividade das formulações levam a investigações al1usivas
e que podem resvalar para o arbilrio, atingindo, no
caso em tela, tod9 o Sistema Financeiro Nacional. O
Legislativo não 'dispõe de poderes gerais e indiscriminados de investigação'. Não há poder absoluto no
Estado de Direito.
d) não há indicação do limite de despesas a
1:erem realizadas, consoante o art. 145, § 1°, in fine,
do Regimento Interno.
Diante desses argumentos, Sr. Presidente, solicHo o arquivamento do Requerimento n• 198, de
1996, por contrariar flagrantemente o art. 58, § 32,
da Constituição Federal e, ainda, a norma contida no
art. 145, § 1°, do Regimento Interno. Aduzo, ainda,
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que se, eventualmente, esta matéria tiver que ser
examinada pela Comissão de Constttuição, Justiça e
Cidadania, que ela contenha os efeitos suspensivos
que estão previstos no art. 408, § 12, do Regimente _
Interno da Casa.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sr's. e Srs. Senadores, de certa forma, é desconfortável contraditar a questão de ordem, levantada pelo
querido, estimado e ilustre Líder do PFL, nesta
Casa, nosso colega Hugo Napoleão, mesmo porque,
Sr. Presidente, tem sido muito gratificante poder
acompanhar e ser acompanhado, quase que, diariamente, nesta Casa, nas manifestações que têm sido
comuns do PFL com o PMDB em questões tratadas
pelo Senado.
Sr. Presidente, por outro lado, desejo registrar
também que, pelo fato de ambos pertencermos a
Partidos polfticos que dão sustentação parlamentar
ao Govemo, me é desconfortável, neste momento, a
posição que assumo de contraditar a referida questão de ordem.
Mas, Sr. Presidente, entre as deferências que
devo ao ilustre Uder do PFL e que são recíprocas registro -, ou seja, dar apoio ao Governo, nesta
Casa, sobrepõe-se um dever maior, um respeito à
Constituição do Brasil. Por isso mesmo, estou aqui
para contraditar e dizer que o instituto- da Comissão
Parlamentar de Inquérito, que é um instituto de natureza constitucional, ultrapassa as conveniências de
governo. Os governos são episódicos. V. EX" mesmo já dirigiu o Brasil, e a Constituição não é episódica. Qualquer que seja a decisão que o Senado venha a tomar, em relação à questão desta natureza, é
uma decisão que diz respeito não apenas ao Senado mas também ao Congresso como um todo, à
atuação fiscalizadora das Assembléias Legislativas
dos Estados; diz respeito à ação fiscalizadora das
Câmaras Municipais. Portanto, não posso, em que
pese o apreço e o respeito que devo e que merece o
Lfder do PFL, nesta Casa, aceitar que se abra um
precedente sério, serifssimo, de se inviabilizar a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta nos termos da Constituição Federal.
Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, colocar
um requerimento que preencha todos os requisitos à
apreciação da Maioria, a meu ver- levanto, por antecipação, a preliminar-, seria, simplesmente, revogar
o disposttivo constitucional. Não estou e creio que a
Maioria da Casa também não está disposta a revogar um dispositivo da Coostttuição, abrigado em todas as Constituições Republicanas do Brasil, princf-
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pio instituído no início do século XVIII, na Inglaterra,
o direito da minoria, de inst~uir Comissão Parlamentar de Inquérito.
Portanto, permita-me o ilustre Senador Hugo
Napoleão de discordar.
Quanto aos ilustres juristas invocados pelo Senador Hugo Napoleão, em relação ao nosso prezado
e estimado ex-Consultor-Geral da República e Ministro da Justiça, Dr. Saulo Ramos, que emitiu parecer,
devo dizer que esse não é o melhor caminho da argumentação. O Senado, a despeito do parecer do
Dr. Saulo Ramos, àquela altura, Consultor-Geral da
República, decidiu, af, sim, num pedido de CPI genérico para apurar irregularidades ou corrupção no
Governo, instituir, a despeito do parecer do Dr. Saulo Ramos, uma comissão presidida pelo Senador
José lgnácio Ferreira. Isso está nos Anais da Casa
Além disso, Sr. Presidente, a Revista de Informação Legislativa do Senado de n• 100, de outubro a dezembro de 1988, em relação a essa questão, traz uma publicação inmulada 'CPI e Consmuição, um caso concreto'.
A Assessoria do Senado Federal trata, de forma exaustiva, a questão do fato concreto. Inclusive,
para minha surpresá, essa questão do Sistema Rnanceiro e Bancário sobre Comissão Parlamentar de
Inquérito não é nova. Entre tantas Comissões Parlamentares de Inquérito c~adas, neste estudo, d'IZ aqui:
'Em 26 de outubro de 1905, o Deputado Barbosa Uma requereu uma Comissão
de nove Deputados para rigoroso inquérito
sobre as condições da gestão oficial do Banco da República, por funcionários nomeados
pelo Poder Executivo, no qüinqüênio 19001905, e indagar das condições de segurança e idoneidade moral da Casa para onde
se querem mandar, além de novos suprimentos avultados do Tesouro, os saldos do
mesmo Tesouro'.
Isso, em 1905; isso, para se falar da República
velha, Sr. Presidente. Na República nova - se posso
assim denominar -, já com a Constituição de 1946,
inúmeras foram as Comissões Parlamentares de Inquérito. Uma delas, no Senado: 'CPI para investigar
a s~uação do Sistema Bancário Nacional'.
Há, portanto, estudo copioso a respeoo da matéria, a respeito do que é fato determinado.
Eu não gostaria de contradmr o Senador Hugo
Napoleão, Sr. Presidente. Mas como o Senador
apresentou sua argumentação com base na questão
do fato determinado e, aliás, c~ou Pontes de Miran-
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da, mas não leu todo o trecho, quero apenas complementar a leitura do Senador:
' ...se o banco está a cobrar por fora juros Hegais, há fatos determinados que se repetem mais ou menos ou de forma freqüente ...'
Sr. Presidente, ao contrad~ar, eu gostaria de
dizer que há fato determinado. O requerimento se
baseia em três pontos:
Primeiro:
'A CPI apurará responsabilidade civil
ou criminal de agentes públicos ou privados
do Sistema Rnanceiro Nacional que, por
ação ou omissão, possam ter causado prejuízos à União, Banco Central e cujos bancos tenham sido atingidos a partir do ano de
1995 por inteiVenção ou Regime de Administração Especial - RAET.'
Fato determinado, Sr. Presidente, claro: Apurar
responsabilidade civil ou criminal daqueles que, por
ação ou omissão, possam ter causado prejufzos ao
cofre público, via Banco Central, em razão de intervenção em banco em 1995. Fato mais claro do que
esse? Todo mundo sabe quais foram os bancos que
sofreram inteiVenção em 1995, e a CPI vai apurar se
houve omissão ou não, se houve ou não prejuízo,
em razão dessas inteiVenções.
Segundo, Sr. Presidente:
'A CPI apurará atividades ilfcitas relacionadas com empréstimos e balanceies fictfcios'.

É público, Sr. Presidente. Os jornais estão a
publicar todos os dias, e a televisão e o rádio, a divulgar que o Presidente do Banco Central esteve
aqui e disse que há balanceies falsos e fictícios e
642 contas-fantasmas no Banco Nacional. É o segundo caso.
Terceiro, Sr. Presidente:
'A Comissão irá apurar se houve remessa ilegal de moeda para o exterior'.
Três fatos, portanto, definidos: o primeiro, se
houve inteiVenção nos bancos e se houve prejuízo
com a iliteiVenção; o segundo, se houve balancete
ilfcito ou não; o terceiro, se houve ou não remessa
de moeda para o exterior. São três fatos concretos,
Sr. Presidente. Portanto, acho que há um equfvoco
de interpretação em relação a essas questões, de tal
ordem que o Ministério Público Federal já está, in·
clusive, a requerer a prisão de pessoas envolvidas,
e a imprensa está a noticiar.
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Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, encerro
aqui a minha modesta contradita aos argumentos
apresentados pelo ilustre representante do PFL. Desejo apenas registrar que qualquer ação política relativa à constituição dessa ou de qualquer outra CPI,
para que se a evite, terá que ser anterior à constituição, requerida por um terço. Fazê-la depois, Sr.
Presidente, pode ser um ato de solidariedade ao
Governo, mas - não tenho dúvida alguma - será
um desrespeito à Constituição Federal, que está
acima de todos os governos - que são episódicos,
repito -, e que temos obrigação de respeitar; mais
do. que isso, seria abrir um precedente sério - repito - a uma decisão do Senado que viesse impossibilitar, encontrar artifícios para inviabilizar o instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito em prejuízo de toca a ação fiscalizadora seja do Congresso
Nacional, seja das Assembléias Legislativas, seja
das Câmaras Municipais.

Li, agora, o pedido final levantado pela questão
de ordem do Senador Hugo Napoleão e até abandono as partes formais para receber como uma questão de ordem onde S. Ex" diz: "Solicito o arquivamento do Requerimento n• 198, de 1996, por contrariar o art. 58, § 32 , da Constituição Federal e, ainda,
a norma contida no art. 145, § 1°, do Regimento lntemo".
Ora, a CPI objeto do Requerimento n•
198, cujo arquivamento é pedido pelo Senador
Hugo Napoleão, já está instituída. As Lideranças já estão indicando seus membros, que já
foram designados pela Presidência do Senado. Assim, como Presidente da Casa, não tenho competência regimental, nem amparo legal, nem atribuições regimentais para decidir
da constitucionalidade das Comissões Parlamentares de Inquérito, nem para arquivar requerimento com o quorum necessário, constitucional •. dos Srs. Senadores.
•

Sr. Presidente, por mais descabido que seja,
não tenho dúvida de que se o antigo Lfder do MDB
nesta Casa, Senador Fernando Henrique Cardoso,
estivesse aqui, no momento em que estou a exercer
esta Liderança e desta forma, não teria outra divergência em relação ao que acabo de afirmar.

Nas citações que vejo invocadas pelo Senador
Hugo Napoleão na sua questão de ordem - do exDeputado Djalma Marinho-; nas levantadas pelo Senador Jader Barbalho quanto à comissão presidida
pelo Senador José lgnáció, na citação do Deputado
Jorge Arbage sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, todas elas se referem a questões levantadas
perante as comissões ·parlamentares de inquérito
depois delas constituídas,. e não nos plenários das
respectivas Casas.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa
vai decidir a questão de ordem levantada pelo Senador Hugo Napoleão.
Desejo manter a mesma posição que sempre
mantive desde que o Senado me investiu na Presidência desta Casa, isto é, ser um zelador permanente do Regimento Interno; ele é nosso guia; perianto,
jamais deve ser desobedecido.
Deixo de examinar as questões de Direito suscitadas durante a argumentação do Senador Hugo
Napoleão, que levantou a questão de ordem, assim como as do· Senador Jader Barbalho, bem
como as questões de fato argüidas, porque já estabeleci - e quero. manter a coerência da Presidência - que, relativamente a todo requerimento de
CPI, uma vez lido em plenário, solicitadas as indicações aos Srs. Líderes e designados seus representantes pelas respectivas Bancadas, esgotamse aí todas as atribuições da Mesa do Senado,
tendo em vista que a instituição de Comissão Parlamentar de Inquérito é um direito·da Minoria estabelecido no arl. 58, § 3°, da Constituição Federal e
que, para a sua existência, necessita apenas do
quorum exigido pela Constituição e constante do
requerimento dos seus subscritores.

Assim, não tenho competência legal para tomar a decisão que me é pedida, julgo improcedente
a questão de ordem e indefiro o pedido de arquivamento.
O SR. HUGO NAPOLEÃO _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão, pela
ordem.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL _ PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, tenho em mãos um recurso, encabeçado pelo Lfder do·
Governo, Senador Elcio Alvares, pelo Senador Valmir Campelo, Líder do PTB, pelo Senador Romeu
Tuma, Lfder do PSL, pelo Senador Sérgio Machado,
Lfder do PSDB, e por mim, recorrendo, então; ao
Plenário do Senado FederaC

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Sobre a
mesa recurso que será lido pelo Sr. 1• Secretário em
exercício, Senador Renan Celheiros.
É lido o seguinte:
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RECURSO N° 2, DE 1996
Recorre para o Plenário de Decisão
do Presidente do Senado em questão de
ordem, nos termos do art. 405.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 405, recorremos da Decisão
de Vossa Excelência na Questão de Ordem formulada pelo ilustre Senador Hugo Napoleão.
Sala das Sessões, 19 de março de 1996. _ Elcio Alvares _ Hugo Napoleão_ Valmir Campelo _
Romeu Tuma _ Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ De acordo com b art. 408 do Regimento Interno, V. Ex" pode
recorrer da decisão da Presidência, para o Plenário
decidir sobre a matéria, já que é a segunda instância.
A Mesa acolhe o recurso de V. Ex" no sentido
de decisão do Plenário, mas também de acordo com
o art. 408, o Regimento Interno faculta ao Presidente, antes de submeter a matéria ao Plenário, ouvir a
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Remeto a matéria à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadan' e, em seguida, colocarei para
decisão do Plenário, em Ordem do Dia, o recurso de

v. Ex".

O SR ANTÔNIO CARLOS VALADARES
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Sr.

O SR. PRE:SIDENTE (José Samey) _Concedo
a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos Valadares, pela ordem.
O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES
(PSB-8E. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, como é -do conhecimento da Casa, depois que saiu estampada na revista Veja a matéria
Crime no Banco Nacional, a história da fraude monstruosa para acobertar um rombo de R$4,6 bilhões,
Senadores de todos os Partidos com assento nesta
Casa Legislativa, 29 ao todo, tomaram a decisão de
criar essa CPI.
E eu fui o primeiro signatário do requerimento,
Sr. Presidente. Apesar da solicitação do Uder do meu
Partido, Senador Ademir Andrade, que reivindicou a
minha participação na CPI, como Membro do Partido
Socialista Brasileiro, os cálculos realizados pela Mesa,
entretanto, excluíram o nome de Antonio Carlos Valadares - o indicado pelo PSB - da Comissão.
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Primeira pergunta: Qual foi o cálculo leito, de
modo que o PSB, pelo fato de ter dois Senadores,
não ter tido o nome indicado incluído na lista dos
componentes da Comissão?
Segunda pergunta, Sr. Presidente: Caso - não
se trata de um caso, trata-se de um fato concreto - o
PPS e o PSB, dois Partidos com representação nacional, indicarem para a CP! um dos 3 Senadores, a
Mesa poderá, então, aceitar o indicado para a composição da CPI?
Baseio-me, Sr. Presidente, na necessidade da
inclusão de· pelo menos um nome de Partidos com
representação nacional, porque o contrário acontecendo, Sr. Presidente, teremos uma situação atentat6ria à Constituição Federal.
E muito embora já tenha decorrido tempo do
comentário proferido pelo jurista Pontes de Miranda,
-que nas faculdades de Direito de todo o Brasil ainda
hoje é um monumento jurfdico no qual devemos
buscar os nossos ensinamentos, desponta ele com
um dos comentários mais valiosos a respeito da matéria, que garante, acima de tudo, a presença do
PSB e do PPS na formação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Pontes de Miranda defende a
tese, comentando a Constituição de 1946, que também admitia a formação de CPI:
"A composição de comissão de inquérito que pelo número de componentes exclua a participação dos membros dos partidos nacionais é contrária à Constituição, a
despeito do quanto possfvel do art. 40 da
Constituição de 1946._"
Sr. Presidente, no que diz respeito à formação
de comissão parlamentar de inquérito e sua composição, a Constituição de 1946 é semelhante à Constituição de 1988, que determina, textualmente:
"Respeitar a proporcionalidade dos
partidos com representação nacional.•

Este é o caso do PPS e do PSB, que requerem
a indicação de um membro, representando ambos,
para a CPI dos bancos, no caso o Senador Antônio
Carlos Valadares.
Agradeço a V. Ex",_ Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José 8amey)- Senador,
pedi à Assessoria da Mesa que fornecesse a V. Ex"
os critérios que foram adotados na proporcionalidade da Comissão•.
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COMISSÃO
PARLAMENTAR
DE
INQUÉRITO,
CRIADA ATRAVÉS
DO
REQUERIMENTO N° 198/96-SF, "DESTINADA A APURAR RESPONSABILIDADE
CIVIL E CRIMINAL CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL".
Ata da 1" Reunião (Instalação), realizada em 21/03/96
Às duas horas e doze minutos do dia vinte e um de março do ano de mil
novecentos e noventa e seis, na sala n° 03 da Ala Senador Alexandre Costa. Anexo 11
do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, 'destinada a
apurar responsabilidade civil e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional'.

~~;~~~~~Ã~ r~~~ d~~~~~:~o M~~~b~ s~~~d~~es il'Ru~~~~. su:~~

os
CALHEIROS, RONALDO CUNHA LIMA, SEBASTIÃO ROCHA, EPITÁCIO CAFETEIRA
JOSÉ EDUARDO OUTRA e ROBERTO REQUIÃO. Havendo número regimental,
assume a Presidência eventual o Senhor Senador RONALDO CUNHA LIMA,que dá
início aos trabalhos e solicita que seja consignado em ata a presença dos seguintes
Senhores Senadores: ANTÓNIO CARLOS VALADARES, PEDRO SIMON e JÚNIA
MARISE. A seguir,o Senhor Presidente comunica que vai proceder à votação para
Presidente e Vice-Presidente da Comissão e convoca os Senadores presentes a
votarem, convidando para escrutinadores os Senadores SEBASTIÃO ROCHA e
RENAN CALHEIROS. Feita a apuração, verificou-se o seguinte resultado: Presidente:
04 (quatro) votos para o Senador ESPERIDIÃO AMIN; 01 (um) voto para o Senador
RONALDO CUNHA LIMA, e 0.1 (um) voto para o Senador EDUARDO SUPLICY. VicePresidente: 04 (quatro) votos para o Senador EDUARDO SUPLICY; 02 (dois) votos
para o Senador ESPERIDIÃO AMIN, e 01 (uma) abstenção. Foram proclamados
eleitos os Senadores ESPERIDIÃO AMIN e EDUARDO SUPLICY, respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente. A seguir, a Presidência convida os Senadores eleitos
para· assumirem os seus lugares na Mesa dos TrebalhQs da ÇpmissãQ.. Ao assumir_a
presidência, o Senaãor ESPERIDIÃO~IN agradefe ãos"preséntes a tionra com "Que
foi distinguido e determina a suspensão dos trabalhos, tomando-se informalmente a
presente reunião. Após alguns debates, a Presidência informa ao Plenário que não
designará o Relator da Comissão naquele momento, e sim, na próxima reunião a
realizar-se às 18:00 horas de hoje, na sala 03 da Ala Senador Alexandre Costa do
Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, a Presidência declara encerrada a
presente reunião e, para constar, eu, Luiz Cláudio de Brito, secretário da comissão,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá
à publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico que faz parte integrante da
presente ata.
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OF.SF/359196
Em 21 de março de 1996
.Exm•sr.
Senador Esperidião Amin
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pelo Requerimento n• 198, de 1996.
Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• que o Plenário do Senado
Federal, na sessão deliberativa ordinária realizada
nesta data, nos termos do art. 408 do Regimento lntemo, deu provimento à questão de ordem levantada
pelo Senador Hugo Napoleão, sobre o Requerimento n• 198, de 1996, que criou a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar responsabilidade cMI e criminal contra o Sistema Financeiro Nacional, vasada nos seguintes termos:
Sr. Presidente, solicito o arquivamento
do Requerimento n• 198, de 1996, por contrariar flagrantemente o art. 58, § 3°, da
Constituição Federal e, ainda, a norma con7
tida no art. 145, § 1°, do Regimento Interno.
Atenciosas saudações, Senador José Samey,
Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -V. Ex"
será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
campelo, representante da Capital Federal.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun·cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, é improvável que outra cidade, em qualquer época, tenha sido alvo de tantas criticas e impropérios como Brasnia Sem exagero, pode-se di~
zer que Brasnia começou a ser criticada antes mesmo de existir. Basta consultar os Anais desta Casa
ao tempo em que sua construção apenas iniciavase.
Havia as queixas dos que sentiam seu status
quo atingido pela transferência da Capital. E havia
os que buscavam apontar zonas de suspeição no
processo de construção da nova capital para tentar
atingir o Governo JK e daí extrair dividendos polfticos.
O tempo foi gradualmente reduzindo essas
queixas e crfticas à sua real dimensão, e Brasma foise impondo, aos poucos, como Capital do Pais e fato!' Slejnt~gração_na~iOrlaf,_ corno_sonhfiram ~s seus
construtores.
Hoje a cidade integra o património artfstico e
cultural da Humanidade, assim classificada pela
UNESCO. E confere à máquina administrativa dos
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três Poderes e ao corpo diplomático internacional
aqui acreditado as condições de operacionalidade
incomparavelmente superiores às vigentes na antiga
Capital, o Rio de Janeiro.
Não há como negar o conforto e a funcionalidade que a cidade proporciona aos que nela habitam e
trabalham.
·
Não obstante, as cnlicas não cessaram. Há os
que debitam à cidade-responsabilidade por atos lesivos praticados por homens públicos, como se a ela
coubesse a primazia de inaugurar a prática de corrupção na História do Brasil - quiçá do mundo. Demonstram assim não conhecer nem a História do
Brasil, nem tampouco a da Humanidade.
Nós, brasilienses, costumamos dizer que a corrupção aqui viaja pela ponte aérea Vem de fora. Em
regra, é isso mesmo. Basta ver que na recente CPI
do Orçamento, que expós as vísceras do Poder Legislativo, não havia um único polftico de Brasflia entre os punidos por corrupção.
Faço este preâmbulo, Sr. Presidente, para registrar minha perplexidade em relação a mais uma
investida contra nossa capital. Informa o Jornal de
Brasília, coluna "Plano Geral", edição do úHirno dia
24, que pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, sob a responsabilidade do Protessor lb Teixeira, constata que Brasflia custou, desde sua fundação, R$155 bilhões- mais do que a dMda externae classifiCa a cidade corno uma "usina do desperdí-

cio•.
A pesquisa é interessantíssima, sobretudo porque não esclarece que critérios foram utilizados para
chegar-se a este número. Há dados absolutamente
funaleatórios, corno, por exemplo, este: desde
dação até hoje, diz a pesquisa, Brasma gastou, em
obras civis, R$35 bilhões. Muito bem: e dar? Nem todas essas obras civis - a maioria, aliás - são públi-cas. Não dá, pois, para misturar as coisas.
-..... ·
Corno enfiar no mesmo saco o custo de construção de um bem púbfico - a sede de um tribunal,
por exemplo, que atenderá a interesses de toda a
Federação e será custeado com dinheiro do Erário,
e um edifício residencial da Encol, que atenderá a
interesses apenas da cidade, será custeado com álnheiro privado, gerará empregoS direto$ e indiretos e
farta receita de impostoS?
Como simplesmente afirmar que "desde sua
fundação até hoje, Brasflia gastou 1'1$35 bilhões em
obras civis"? E São Paulo, por exemplo, quanto gastou em obras equivalentes nestes últimos 36 anos?
E o Rio? Certamente, bem mais, tanto em obras públicas como privadas.

sua
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A pesquisa, como se vê, é um primor de profundidade. Não menciona, por exemplo, quanto Brasma gerou em receita para a União. Esta é uma das
cidades que mais paga imposto de renda per caplta
no País. Quanto desse imposto retoma à cidade? E
os serviços prestados como sede dos três Poderes e
hospedeira do corpo diplomático?
0 alvo central da pesquisa, fica-se sabendo
logo a seguir, quando se afirma que: "Com esses
dados em mãos, depu1ados que defendem o fim da
autonomia do DF podem fazer miséria. • Trata-se,
pois, de mais uma ofensiva contra a cidade, felizmente menos arguta e menos consistente que outras produzidas no passado.
Brasma, pelo que
mais inteligentes.

se vê, já teve adversários

Ao afirmar que a cidade é uma "usina de desperdício", a pesquisa, intencionalmente ou não, confunde a Capital, instância geográfica, cem o Estado
que a sedia. Sabemos que o Estado brasileiro, desde sua origem, tem o mau hábito de gastar mais do
· que arrecada.
· · · · · · .. · ..
c.

•

•

·

No curso do tempo, gerou-se esse monstrengo, que o Governo Fernando Henrique tenta reformar. Fosse a capital no Rio de Janeiro, Salvador ou
Curitiba, a situação não seria diferente.
Não se trata de imperativo de geografia. Não
são os ares do cerrado que inspiraram os responsáveis pela despesa pública a mantê-la acima das pos. sibilidades do Tesouro. Esse desvio de ótica é antigo e tem raízes no Paço de Usboa, na cultura patrimonialista gerada por nossa origem lusitana e cultivada laboriosamente ao longo dos séculos.
Como dizia Nélson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa. É fruto de longa e paciente
construção.
·
A quebra dessa mentalidade é o grande desafio do presente processo de reformas. Brasfiia não é
ré desse delito. É, antes, como todos os demais brasileiros, sua vítima.
O mínimo que posso dizer dessa pesquisa, cujas formulações básicas o Jornal de Brasilla acaba
de publicar, é que não honra as tradições de inteligência e saber que cercam os pesquisadores da
Fundação Getúlio Várgas. Lamentamos o desperdício de tempo e de mão-de-obra.
- Era o que tinha-a Elizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves. V. Ex"
dispõe de vinte minutos.
o SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discurso) - sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, aproxima-se o cumprimento do prazo de 180
dias, com base no contrato assinado em janeiro deste ano, para a apresentação da versão final do edttal
de venda das ações da Vale do Rio Doce.
O prazo para o cumprimento desta etapa passa por uma série de procedimentos já previstos,
como, por exemplo, a avaliação dos direitos minerais, património imobiliário, avaliação ambiental,
questão social, avaliação econõmico-financeira, elaboração de relatório sobre a modelagem ou montagem e execução do sistema de venda, proposta de
ação junto ao mercado de oapttais etc. Esse prazo firia! se esgota em 15 de]ulho do corrente ano. •
Desta forma, os consórcios de projetes e auditorias contratadas concluirão até meados de julho todos os estudos e instrumentos para venda, pelo Governo, do controle acionário da Companhia Vale do
.Rio óocê;·enquantci tramita no Congresso, através
de reedições sucessivas, Medida Provisória que altera a Lei 8.031, de 12 de abril de 1990, relativa ao
Programa de Privatização.
Os principais jornais do Pafs têm divulgado
previsões, baseadas em sondagens e entrevistas.,
com autoridades da área que cuida deste assunto,
de que a Vale do Rio Doce será vendida este ano,
possivelmente em setembro ou outubro, com a colocação de ações no mercado interno e externo, si. multaneamente.
Considero, Sr. Presidente, que mais patriótico
do que o entusiasmo temerário pela venda da empresa é o questionamento honesto, a cautela, o debate e o posicionamento amadurecido com relação a
vantagens e desvantagens deste procedimento.
U, em O Globo de hoje, cem indignação, nota
subscrita por jornalista credenciado desse noticioso,
de que o Presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, em seminário organizado pelo Estado do Rio na feira de Hanover, na Alemanha, para
um público de alguns brasileiros e muitos empresários europeus, entre eles dirigentes de multinaciOnais, teria dividido o Congresso Brasileiro, pela ideo:logia dos seus membros, em modernos e arcaicos, e
entre os arcaicos, estaria o ilustre Presidente desta
· Casa, que tem se posicionado entre aqueles que se
opõem à apressada privatização de uma empresa
cerno a Companhia Val'e do Rio Doce.
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E o mais grave, na afirmação do sennor Mendonça de Barros, é que o Senador José Samey faz
esta oposição para manter a Vale como canal eleitoral.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, indago
se não deveria o Senado requerer ao Presidente do
BNDES a confirmação dessas declarações irresponsáveis e levianas.
Quem é o Senhor Luiz Carlos Mendonça de
Barros para fazer essa caricatura do Congresso Brasileiro e com que respaldo e autoridade se arvora à
prerrogativa de se referir, em evento oficial na Europa, de forma tão injusta e depreciativa, aos parlamentares brasileiros e a um político e homem público da estatura moral e intelectual do Presidente desta Casa, o Senador José Samey, cuja opinião, fundamentada na experiência, no conhecimento de Brasil e nos elevados cargos que exerceu, deve ser
acolhida e respeitada, mesmo pelos seus eventuais
adversários que tenham como norte de raciocfnio a
seriedade.
Em nome de quais interesses se apressa a fa·
lar este senhor sobre uma decisão de tal magnitude,
onde não há consenso de favorabilidade, cuja possibilidade de erro, com relação à avaliação futura, poderá incorrer em sérios prejuízos ao País numa configuração de crime de lesa-pátria?
O Sr. Jefferson Péres- Senador José Alves,
V. Ex" me permite um aparle?
O SR. JOSÉ ALVES - Com muito prazer, Senador Jefferson Péres.
o Sr. Jefferson Péres- V. Ex" mesmo está sugerindo que se interpele o Presidente do BNDES, para
confirmar ou desmentir. Mas V. Ex" já se antecipa à
resposta do Presidente do BNDES, como se verdadeira fosse a noticia veiculada pela imprensa. Não seria
mais prático, mais prudente fazer a interpelação e esperar a resposta do Presidente do BNDES?
O SR. JOSÉ ALVES • Senador Jefferson Péres, essa afirmação é feita hoje por um jornal que
consideramos responsável, O Globo, e que acreditamos seja verdadeira.
o Sr. Jeffenlon Péres - Tudo o que a Imprensa publicou sobre V. Ex" é verdadeiro?
O SR. JOSÉ ALVES· Nem sempre.
Se há modernos e arcaicos no Congresso NaCional, pode haver também, encastelados em alguns
postos da administração pública, porta-vozes e arautos do capital especulativo internacional, do capital
sem pátria, sem nacionalidade, sem ética, sem compromisso duradouro e sem religião, cuja voracidade
de lucros se alimenta principalmente da miséria, do
d~mprego e do atraso dos pafses mais pobres.
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A globalização da economia, que é a principal
bandeira dos ,modernistas, é a riqueza do mundo em
poucas mãos, e até nos pafses mais desenvolvidos
tem aumentado a infelicidade e a insegurança das
populações, como temos visto na Inglaterra, na Alemanha e até nos Estados Unidos, com taxas de desemprego nunca vistas anteriormente.
Melhor do que ser inconseqüente e leviano, teria sido o Sr. Mendonça de Barros ter ficado calado.
Não existe nenhum tipo de unanimidade com
relação à conveniência ou vantagem para o poder
público e para a Nação brasileira sobre a venda desta empresa.
Não há consenso partidário, nem força de opinião pública favorável a este propósito. As maiores
autoridades sobre o assunto, não apenas aquelas
pessoas experientes no ramo, mas também reconhecidas personalidades da administração nacional,
têm pontos de vista que não nos encorajam a acreditar
no sucesso desta aventura de se vender uma empresa
eficiente e lucrativa como a Vale do Rio Doce.
Enquànto muitas empresas e bancos tradicionalmente sólidos, como o próprio Banco do Brasil,
acusaram prejufzo ou problemas mais graves, este
grande complexo empresarial tem, a cada ano, apresentado crescentes lucros e fortalecido o seu patrimõnio, que em boa parte é patrimõnio da União e,
conseqüentemente, p~trimõnio do povo brasileiro.
A Vale é a maior empresa de mineração do
mundo, lfder mundial do mercado fornecedor de minério de ferro, um dos insumos mais importantes
para a atividade económica e o desenvolvimento industrial. É a maior empresa brasileira de exporlação,
ocupando 40% de nossa movimentação portuária.
Só Carajás tem reservas de minério de ferro estimadas em 18 bilhões de toneladas. Seu patrimônio mineral conhecido dá para 400 anos de exploração,
nas condições aluais.
Já é a maior produtora de ouro da América Latina e uma das cinco maiores do mundo, tendo mostrado, há pouco tempo, o seu imenso potencial futuro com a descoberta de uma enorme jazida no Pará,
com capacidade para 150 toneladas de ouro, o que,
de uma só vez, poderá aumentar em 20% a produção anual do Pafs.
Os números da Vale do Rio Doce são, realmente, impressionantes, neste contexto de valores
astronOmicos, mas inexpressivos quando se trata de
ajuda do Governo ao Sistema Financeiro. .,
,
Em Sergipe, por exemplo, funciona o complexo
Taquari-Vassouras, onde é explorada a única reserva de cloreto de potássio conhecida do Hemisfério
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Sul, produtodndispensável à indústria de fertilizantes, com uma produção anual de mais de 500 mil toneladas.
Com investimentos já anunciados, também se
produzirá no Estado 1,5 milhão de toneladas anuais
de cloreto de sódio, ou sal de cozinha, equivalente a
25% de toda produção nacional.
Além de ser uma empresa modema, ágil, eficiente, competitiva no mercado interno e externo,
com parcerias no exterior de alta concorrência e
qualificação, operando não apenas em mineradoras,
mas também na área de reflorestamento, produção
de celulose, siderúrgica, metalúrgica, pesquisa, pelotização, transporte terrestre e navegação, a Vale
do Rio Doce é, ainda, uma empresa altamente promotora de nosso desenitolvimento econOmico e social. Ela investe até 8% do seu lucro líquido no progreSso dos nove Estados onde atua.
Nesta fase em que grandes empresas estão
encfiVidadas, é admirável que a dívida da Vale do
Rio Doce seja apenas cerca de 1O% do seu patrimônio líquido, já tendo, durante sua existência, retomado à União, em forma de dividendos, todo o montante por ela investido em moeda.
Desde sua fundação, Çiicou mais de US$200
milhões em Minas Gerais e no Espfrito Santo, onde
iniciou sua atuaÇão, mas, a partir de 1995, aplicará ·
mais de US$50 milhões, por ano, de forma proporcional, nestes e nos outros Estados onde desenvolve suas atividades, como o Pará, onde funciona o
Projeto Carajás e existem grandes reservas de ouro,
além do Maranhão, Tocantins, Rio de Janeiro, Mato
Grosso, Bahia e Sergipe.
Esta empresa, no conjunto do grande complexo empresarial que é a Companhia Vale do Rio
Doce, é uma das maiores expressões do património
nacional, um exemplo da extraordinária capacidade
criativa e da inteligência do trabalhador brasileiro, é
uma empresa que orgulha a nac;ionalidade, um paradigma de eficiência, OOI'npetência e dedicação para todos os que atuam no setor público ou no setor privado.
Considerando os gastos com o Proer, cerca de
20 bilhões; o suporte ao Banco do Brasil; as despesas com os juros da dfvida pública, em tomo de 20
bilhões, dívida esta que já passa dos 120 bilhões; e
outras cifras muito elevadas das finanças públicas e
do planejamento do Governo, a venda da Companhia Vale do Rio Doce, pelas estimativas e especulações ·feitas em tomo do seu valor de mercado, entre R$8 bilhões .e R$15 bilhões, dos quais o Governo
só ficará com metade, é pouco convincente para os
que tamiJém desejam a grandeza deste País. Os ES-·
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lados mais industrializados devem uma fábula para
a Eletrobrás e, por conseqüência, para a União.
Somente São Paulo acresceu sua dívida em R$2
bilhões.
Estou convicto de que a venda dessa empresa
é prejudicial ao País, em especial ao Norte/Nordeste, onde tem a maior parte de suas bases de operação. A Vale contribui para que não seja aumentado,
ainda mais, a cada ano, o abismo regional existente
no País.
Com a onda da globalização da economia, as
empresas, seduzidas pela aproximação dos mercados e pela imposição da concorrên..:ia internacional, ajustam seus mecanismos de custo e produtividade principalmente com iniciativas de automação e redução de mão-de-obra. A racionalização empresarial na indústria, desde 1988, reduziu
dois milhões de empregos em nosso País. A globalização tem acelerado o desemprego nos países
desenvolvidos. Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento (O.CDE), existem aluaimente 35 milhões de desempregados nesses países, um índice de desemprego superior ao da
grande depressão de 30.
Uma empresa do porte e da importância da
Vale do Rio Doce com certeza teria participação de
capital estrangeiro na sua privatização, e desta forma sujeita à ideologia e conveniência da· política global, desestabilizando sua capacidade de oferta de
emprego e desestimulando a aplicação do seu fundo
de reserva, que hoje beneficia os nove Estados
onde atua.
Tenho-me posicionado contra a venda da Vale,
embora seja favorável às privatizações, especialmente quanto a empresas que não dão lucro ao Governo, que dele exigem grandes investimentos nestes tempos difíceis, mas não é o caso da Vale, pois
nos úttimos anos não precisou de um centavo do
Governo e lhe destinou, neste últimos cinco anos,
mais de US$200 milhões.
Tenho reapresentado uma emenda à Medida
Provisória que attera a Lei das Privatizações, no
sentido de retirar a Companhia Vale do Rio Doce do
programa de privatizações.
Uma decisão como essa, de se dispor de um
patrimOnio de. tão inestimável valor, deve ser assunto e motivo para debate e encaminhamento de soltr.
ções no âmbito do Congresso Nacional, onde a Nação e o povo brasileiro estão legitimamente representados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet. por
permuta com o nobre Senador Mauro Miranda.
0 SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores,

'É impossível dizer
em quantas velocidades diferentes
se move uma cidade
a cada instante...'
Esses versos do poeta Ferreira Gullar retratam bem a il)capacidade do Poder Público frente
as grandes transformações que vêm ocorrendo
na paisagem urbana brasileira nas últimas três
décadas.
Nesse período, o Brasil inverteu o seu perfil. De país eminentemente rural no início do século, transformou-se, num espaço demasiado
curto para efeito de planejamento e implementação de politicas públicas, num cenário cosmopolita, com metade da sua população {75 milhões)
concentrada em 190 cidades, com taxa de urbanização próxima a 95%.
Nos últimos 26 anos, a população das zonas
urbanas mais que dobrou: passou de 52 milhões
para quase 118 milhões. Isso significa que o Pais
deveria ter mais que duplicado o número de moradias nesse perfodo, o mesmo ocorrendo com a extensão das redes de água, de saneamento básico e
de coleta de lixo, isso somente para acolher os novos contingentes, desconsiderando-se os déficits de
infra-estrutura e residência existentes anteriormente.
O que, infeiizmente, não ocorreu. ·
As grandes cidades e regiões metropolitanas
enfrentam, hoje, os conhecidos problemas de falta
de moradia, de redes inSuficientes de saneamento
básico e coleta de lixo, carência de transporte coletivo, além de aspectos específicos como poluição, violência, e mesmo os desumanos congestionamentos a. que estão submetidos, todos os dias,
os cidadãos brasiieiros em todos os cantos do
Pais.
A magnitude do fenômeno urbano brasileiro
aponta para a necessidade urgente de se buscarem
soluções para minorar essa outra grande dMda social brasileira: o déficit de moradia, estimado em
algo próximo a 1o milhões de unidades residenciais;
a insuficiência da rede de intra-estrutura e de equipamentos urbanos em volume adequado às exigências mínimas para o destrute de uma qualidade de
vida digna.
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A grande heterogeneidade da realidade urbana
das cidades brasileiras e suas estruturas produtivas
e sociais distintas ensejam que não deve existir apenas um único tipo de solução para os dramas das
nossas cidades.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, começa
a tomar corpo, aqui no Congresso Nacional, um movimento que procura aglutinar forças para enfrentar
esse problema. A mobilização visa à definição de
uma polftica habitacional e urbana para o Brasil,
identificando instrumentos e meios para a sua implementação, bem como a definição de compromissos
entre as três esferas governamentais, com ênfase
na autonomia municipal.
A idéia é aglutinar todos os mecanismos e aliálos a uma ação política permanente em favor da
questão, que, sem dúvida, se constitui numa das
maiores preocupações, se não a maior, deste final
de século.
Em verdade, os problemas de moradia nascem
de um complexo conjunto de distorções sociais, económicas e polfticas. Assim, pode-se afirmar que a
questão habitacional não será plenamente resoMda
sem uma atuação conjunta com as polfticas de geração de emprego e renda, a consolidação da estabilização económica e o crescimento do Brasil com justiça social.
Tenho para mim que a questão habitacional é
prioridade; é, praticamente, o item n• 1 da divida
social brasileira. Sem a casa não há cidadania,
pois é nela onde tudo começa. E, infelizmente, vimos que, sem teto, tudo começa mal para milhares de irmãos nossos e os reflexos são sentidos
por todos nós: deterioração da qualidade de vida,
violência descontrolada e outros males que configuram um verdadeiro quadro de apartheld social.
As ações em curso contemplam o aspecto
mais agudo do problema, ou seja, as famflias com
renda de até três salários mínimos, que constituem o alvo dos programas Pró-Moradia, Pró-Saneamento e Carta de Crédito. A exigência da oitiva dos colegiados estaduais e municipais nas
decisões sobre projetes que irão receber recursos desses programas mostra o correto direcionamento das medidas, bem como a saudável
descentralização das ações executivas, apesar
de ainda não terem sido deslanchadas.
O problema é que, quando se comparam as
ações planejadas para o setor nos próximos.
anos com a precária situação em que vive grande parcela da população brasileira, sobressai a
·evidência de que as metas preconizadas, mesmo
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se alcançadas, configurarão pífio resultado, o que
justifica o arco de alianças que esse movimento polític0 enseja.
Sem urna atuação firme e uma completa reformulação do sistema de financiamento habitacional,
abordando a criação de novas fontes de recursos,
um novo arranjo inst~ucional para a gerência do setor, o investimento em novas tecnologias construtivas e a concretização de modelos criativos de parceria com a iniciativa privada, não chegaremos nem
perto da resolução dos problemas.
Isso fica claro quando se constatam as deficiências dos recém-lançados programas que o Governo Federal tem apresentado. No Pró-Moradia e
no Pró-Saneamento, as exigências para contratação
de financiamento por Estados e municípios são tantas que excluem a participação de muitos deles. No
Programa de Carta de Crédito, os valores financiados são insuficientes para compra de imóveis e por
aí persistem as inúmeras dificuldades.
.
.Medida que se impõe, sem demora, é o acesso
dos mutuários aos recursos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço para aquisição de moradias e,
de todo modo, seja simplificado o crédito no financiamento da casa própria.
É nesse contexto de desafios que nasce aqui .
no Congresso Nacional a Frente Parlamentar da Habitação e do Saneamento Urbano, a qual, neste instante, inscrevo meu nome e minha disposição de
luta.
.
Cumpre-me destacar que a região Centro-Oeste • de onde venho • é submetida ao mais intenso
processo de urbanização. Das 25 cidades das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que apresentaram elevadas taxas de crescimento populacional,
entre 1991 e 1994, cinco se localizam na região central do Brasil. Campo Grande (MS), Cuiabá (Ml),
Aparecida de Goiânia (GO) e Várzea Grande (Ml),
que tiveram, no perfodo de 1991 a •1994, 2.5% de
crescimento médio anual; de 2"/o a 2,5% aparecem
outras cidades do Centro-Oeste como Porto Velho
(RO), Rondonópolis (Ml), Dourados (MS), Anápolis
(GO), Distrito Federal, Três Lagoas (MS), Parana~ba
(MS) e tantas outras.

É por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que batalhamos por uma politica habitacional di·
rigida para todo o interior do País. Urge promover o
desenvolvimento da nossa hinterfãndia, principalmente da Região Centro-~.
A casa própria fJXa o homem na localidade, ela
está intimamente ligada a outras prioridades sociais
do Brasil, como a educação e a saúde.
Urge, portanto, desenvolvennos uma política
mais agressiva e mais atuante. E é nesse sentido
que vejo com bons olhos a reunião de alguns parla-
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mentares, Senadores e Deputados Federais, com o
firme propós~o de lutar por uma política hab~acional
que procure minorar o grande drama habitacional de
nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. António Carlos Valadares, SUplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) • Informo à Casa que a Mesa recebeu inscrição,
nos termos do § 2" do art. 158 do Regimento Interno, para comunicação inadiável dos Srs. Senadores
Pedro Simon, Romeu Tuma e Benedita da Silva•
Sendo assim, prorrogo a Hora do Expediente
pelo prazo de 15 minutos, para que cada um dos
Senadores já inscritos possam falar por cinco minutos improrrogavelmente.
,
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o ilustre Senador
que me antecedeu já abordou o tema Sobre o qual
me inscrevi para falar, mas, mesmo assim, falo sobre o assunto.
O Presidente do BNDES, Sr. Mendonça de
Barros, num congresso em Hanôver, considerado
talvez o maior congresso em termos de economia e
indústria realizado hoje no mundo, para empresários
do Rio de Janeiro e de todo o mundo, taxou o Presidente José Samey de arcaico. Não sei se o que a
imprensa diz corresponde à verdade, VaJillOS esperar
até um desmentido por parte do Presidente do
BNDES; é provável que venha o desmentido, eu,
particularmente, espero que venha.
Diz a notfcia que S. s• não conseguiu oonter a
sua indignação contra o Presidente José Samey, por
tentar inviabilizar a privatização da Companhia Vale
do Rio Doce. Em primeiro lugar, o Presidente José
Sarney não está inviabilizando, de certa forma está
até demorando para colocar em votação o requerimento do Senador José Alves e outros Senadores
para retirada da Vale do Rio Doce do rol de privatizações.
Para mim foi um escândalo a votação pelo
Congresso, ao final de seu mandato, de uma medida
dando plenos poderes ao Poder Executivo para privatizar todas as estatais, quando o Presidente Collor
era praticamente Deus. Isso é um absurdo! Isso é
ilógico e irracional.
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Agora, existe um projeto tramitando aqui tirando desse rol a Companhia Vale do Rio Doce e o Sr.
Presidente José Samey, atendendo a pedidos do
Governo, inclusive do ilustre Líder do Governo, em
várias vezes que o assunto veio a Ordem do Dia, retirou-{) de pauta para buscar entendimento com o
Governo.
Além do mais, o Sr. Mendonça de Barros está
sendo tremendamente injusto com o Sr. Presidente
José Samey, quando diz que S. Ex" está impedindo
a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Nós
podíamos ter uma queixa até no sentido contrário,
de o Presidente José Samey estar demorando em
colocar em votação um projeto de lei que tira a Companhia Vale do Rio Doce do rol de privatizações.
Em segundo lugar, o Sr. Mendonça de Barros
considera o Presidente José Samey arcaico - e ar
coloco-me junto, pois também sou contra - por ser
contra a privatização da Companhia Vale do Rio
Doce. E o Sr. Mendonça de Barros está entre os
modernos, porque é a favor da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Esse é um conceito muito
relativo.
Eu defendo as privatizações, penso que o Estado tem de enxugar sua área de atuação, creio que
o Governo está no caminho certo, mas há exageros.
Sou contra a privatização da Companhia Vale do Rio
•
Doce
Penso até que, das quarenta e tantas empresas pertencentes à Companhia, algumas delas poderiam ser privatizadas. Mas a Vale, com o património e as autorizações que tem, é praticamente dona
do subsolo do Brasil. O que o Sr. Mendonça de Barros e companhia querem é, praticamente, privatizar
o subsolo do Brasil. E isso me parece um absurdo.
Ora, Sr. Presidente, custo a acreditar numa
manchete como esta que estou lendo aqui. Quardo
é que eu podia imaginar, na minha vida- eu que votei em Fernando Henrique Cardoso - que iria ler uma
manchete como e$, em que o Presidente do
BNDES, amigo e homem de confiança do Senhor
Fernando Henrique Cardoso, iria chamar' de arcaico
o Sr. José Samey, porque não quer a privatização
da Vale e o Senhor Fernando Henrique Cardoso
quer?
Juro por Deus que, há três anos, isso jamais
passaria pela minha cabeça. Nunca imaginei que o
Sr. José Samey iria ficar tão arcaico e o Senhor Fernando Henrique Cardoso iria ficar tão moderno. E
que arcaico era querer conservar a Companhia Vale
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do Rio Doce e moderno é dá-la de presente a não
sei quem.
Mas que mudança fantástica é esta? Que
transformação tão grande é esta que estamos verificando? O Presidente do BNDES, homem de confiança do Senhor Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República, que quer privatizar a Vale,
chama o ex-Presidente da ARENA, o Sr. José Sarney - hoje Presidente do Congresso, para honra minha e do meu Partido - de arcaico, porque é contra a
privatização da Vale.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada·
res) • Senador Pedro Simon, lamento interrompê-lo,
mas o tempo de V. Ex" está esgotado.
O SR. PEDRO SIMON - Já concluo, Sr, Presidente.
.
Eu. espero uma resposta do Sr. MendonÇa de
Barros, pelo menos pela deselegância e grosseria
que ele teria cometido contra o Presidente do Congresso, num país estrangeiro, a Alemanha, em meio
a empresários do mundo inteiro, dizendo que não
conseguiu conter a irritação contra o Presidente do
Congresso Nacional, Senador José Samey. Ele não
tem esse direito, ele pode conter ou não a sua irritação, mas não podia lazer o que fez.
Irritação eu também tenho, Sr. ·Presidente,
quando vejo cidadãos saírem do mundo dos negócios, de bancos e de instituições financeiras particulares e irem para o Banco do Brasil, Banco Central e
BNDES e, depois, voltarem para essas instituições
privadas. O cidadão sai de uma instituição particular,
do grande empresariado mundial, vai para o
BNDES, briga pela privatização e, amanhã, está de
volta à empresa estrangeira. Isso, concordo, não é
arcaico, mas também não é moderno.
Lamento muito, Sr. Presidente, que. esse fato
tenha ocorrido. Juro que nunca imaginei, eleitor que
fui do Sr. Fernando Henrique Cardoso, ler uma manchete como esta: o Samey é o arcaico, porque não
quer privatizar a Vale, e o Sr. Fernando Henrique
Cardoso é o moderno, porque quer privatizá-la.

'

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valada- Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma
por cinco minutos.
~)

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ocupo a tribuna para
justilicâr o requerimento que encaminhei à Mesa solicitando a retirada de urgência para o item n" 1 da
Ordem do Dia. Isso em razão de conversa que tive
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com os Senadores Carlos Wilson e Wcio Alcântara,
que estão acompanhando conosco, de perto, a evolução das mortes -não dos acontecimentos- em caruaru.

É claro que a indignação que tomou conta deste Plenário e da sociedade brasileira no episódio de
Eldorado dos Carajás não deve e não pode ser menor do que a que aconteceu em relação às mortes
ocorridas no Instituto de Hemodiálise de Caruaru.
O meu requerimento se baseava no fato de
que o Senado Federal não pode ficar alheio aos
acontecimentos que traumatizam a sociedade merios favorecida do nosso País e, por isso, propus
que se criasse uma comissão de diligência a caruaru para verificar - por intermédio de Senadores médicos desta Casa - o que realmente aconteceu. Não
para ser um processo isolado, Senador Carlos Wilson, mas porque, infelizmente, a saúde pública está
em uma situação tão desesperadora que as mortes
vêm ocorrendo, sem que nada se possa fazer para
evitá-las. Morrem aqueles que estavam sendo tratados pelo Estado por falha no tratamento.
Se sabemos que tanto em Caruaru como em
Eldorado dos Carajás houve homicídio, a diferença é
que, no primeiro caso, foi doloso e, no outro, culposo. Mas tenho a impressão de que, se as circunstâncias são dfferentes, menores não são o sofrimento e
· as lágrimas c;laqueles que ficaram.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva, para comunicação inadiável. V. Ex" terá cinco
minutos para fazer o seu pronunciamento, improrrogavelmente, porque, em seguida, daremos início à
Ordem do Dia.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.
Para comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) - Sr•. P_residente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia deixar de me manifestar com
relação ao episódio do Pará. O momento requer
de· todos nós reflexão, compreensão, solidariedade e compromisso.
A história de todos os povos tem sido de
um grande clamor, clamor por terra, por liberdade, por dignidade. Temos visto em alguns países
cenários muito parecidos, como na Bolívia, em
Cuba, no México, no Peru. Ainda que tenham
havido alguns retrocessos depois, foi importante

AbriÍ de 19%

concluírem que a reforma agrária era necessária e
assim a fizeram.
No nosso País os avanços sociais são lentos,
muito lentos, e os tecnológicos são rápidos e nós
não estamos conseguindo realmente integrar esses
avanços. Segundo dados do IBGE, 44% das terras
agricultáveis estáo nas mãos de 1% da população.
Isso significa cinqüenta mil latifundiários. Mas informa também o IBGE qlie três milhões de agricuttores
ocupam pouco mais de 2% das chamadas terras
produtivas.
O Governo Federal e o INCRA alegam que teriam beneficiado cinqüenta e duas mil fammas. Mas
isso é muito pouco! Principalmente quando sabemos
que apenas com R$4 bilhões o Governo poderá assentar quatrocentas mil fammas.
Se .não olharmos com a devida atenção' para
esse episódio do Pará teremos que conviver constantemente com grandes conflitos. Este é o momento de refletir a respeito.
Nicarágua, El Salvador e Guatemala tiveram
luta armada para tratar dessa questão. O que estamos procurando,.em nosso País, é evitar que aconteçam ·conflitos dessa natureza. Porque o diálogo
tem que prevalecer para que haja o entendimento, a
fim de que seja cumprido o direito de ocupação dessa terra sem derramamento de sangue, de sangue
inocente, de sangue de trabalhadores.
O Pará, com 1.246.000 lan• quadrados, tem
terra para todo mundo. Basta haver vontade política.
Não haveria, de forma alguma, necessidade de conflitos, seja no Pará ou em qualquer outro lugar. Diante do episódio de Eldorado dos Carajás, fizemos
pronunciamentos contundentes, mas não basta, precisamos também de ações contundentes.
De 1964 até hoje, convivemos com o assassinato de 1.900 líderes, alguns executados, algemados, espancados, desacordados,
como foi o caso desse jovem no Pará. Mas
nós não podemos apenas ficar na fase de denúncias, temos que tomar algumas providências porque a impunidade é que tem contribuído também para que situações como essas se
perpertuem. Estamos assistindo aos massacres, como Carandiru, Candelária, Corumbiara, Vigário Geral e ficamos apenas no discurso fácil, muitas das vezes em uma retórica leviana, arrumando um culpado e fazendo uso
político da situação.
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O Governo Federal tem um pacote de medidas, e estou botando fé que os entendimentos
com os sem-terra, marcados para o dia 29, sejam
coroados de êxito. Espero, também, que o Presidente possa cumprir a sua promessa de campanha e o seu compromisso social. Tenho certeza de
que encontrará apoio politico para a reforma agrária no Partido dos Trabalhadores e no Congresso
Nacional. A pesquisa feita pela Abra revelou que
90% da população quer a reforma agrária. Sua Excelência possui todas as condições necessárias
para fazê-la.
Concluindo, Sr. Presidente, apenas para nossa
reflexão, quero aqui citar o poema Funeral de um lavrador, de João Cabral de Mello Netto:
"Esta cova em que estás em palmos medida
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem larga nem funda,
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida,
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande prá teu corpo defunto,
Mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
É uma cova grande prá teu defunto parco,
Porém mais que no mundo te sentirás largo
É uma cova grande prá sua carne pouca,
Mas a terra dada não se abre a boca.
É a conta menor que tiraste em vida,
É a parte que te cabe neste latifúndio.
É a terra que querias ver dividida."
Que isso possa servir de reflexão para este
nosso momento de apoio à reforma agrária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SENADORA BENEDITA DA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:

PRONUNCIAMENTO DA EXCELENTfSSIMA
SENADORA BENEDITA DA SILVA
SESSÃO 25-4-96.
••• eu me entreguei. Me revistaram e mandaram
eu deitar no chão. Um perguntou por outro: Isso é
caso de matar ele? Alcione Fellllira· da Silva, 51

anos;
Nós dissemos pelo carro de som que não queríamos brigar. Que nós queria coisa é com as pesSOaS que negocia, que é o governo. Não quiseram

00691

acordo e foram jogando bomba. João Rodrigues Teixeira Rlho- 21 anos;
Estava junto de urna moça que tinha levado um
tiro na boca e sangrava muijo- Núbia Pereira da Silva-Sanes.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
A história dos povos, na maioria dos países latino-americanos, se entrelaça, se confunde e pode
ser traduzida num único registro: o clamor pela terra,
pela liberdade e dignidade.
O cenário, secular, foi sempre o mesmo: a
grande concentração de terras em pouquíssimas
mãos. Bolívia, Cuba, México, Peru ... a história é tão
igual! Esses países realizaram - alguns ainda logo
no início do século - a reforma agrária. Infelizmente,
alguns deles retrooederam nesse processo por irregularidades e fraudes cometidas na aplicação da lei,
e pela ausência de urna política agrária de continuidade que viabilizasse a pequena propriedade rural,
como é o caso do México.

Os avanços sociais na América Latina são tão
lentos se comparados aos tecnológicos! A história
das nações é fonte donde os governantes poderiam
beber a experiência, para apurar etapas! Ela nos ensina tanto! Nos ensina que a luta por um pedaço de
terra é um clamor uníssono de todos os povos oprimidos. Nos ensina, também, que uma reforma agrária, se tomada como simples distribuição de terras,
estará fatalmente condenada ao fracasso.
O Brasil é um dos raros países que não fez
uma reforma agrária digna do nome, estando entre
aqueles de maior concentração fundiária do mundo.
Segundo o IBGE, 44% das terras agricultáveis do
País estão na mão de 1% de proprietários. Algo em
tomo de 50 mil latifundiários. Do outro lado, há 3 milhões e .100 mil agricultores ocupando apenas 2,36"/o
das terras produtivas.
O atual governo está promovendo assentamentos. Segundo os dados do Incra, 42 mil famílias de trabalhadores rurais foram beneficiadas.
Mas, na realidade, são números trmidos frente
ao quadro social que se agrava mais e mais. Seria necessário algo em tomo de 4 bilhões de
reais para assentar 400 mil famfiias em todo o
país. É um custo baixo, comparativamente a
gastos que o governo federal vem dispendendo
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com relação a várias situações (como o socorro financeiro aos bancos), para resolver um problema
tãograve que,tragii::amente, vemapresentandocontomos de uma guerra civil. E, se atentarmos mais
uma vez à história do movimento dos povos, constataremos que onde não se fez a reforma agrária implantou-se a luta armada. É o caso da Nicarágua, de
E! Salvador, da Guatemala! Tristes exemplos que
não devem se repetir no Brasil. Dados do MST
apontaramparariscosdeconfrontoarrnadodevidoa
conflitos agrários. Essa situação, aliada à fome e à
miséria salta aos olhos, de quem os tiver para ver,
como um estopim para uma convulsão social. É o
caso do sul do Pará, que se transformou no palco
dos maiores conflitos agrários do País.
O Pará é um estado de dimensões continentais, com 1 milhão 246 mil km quadrados
(maior que os países da Europa), e sua densidade demográfica é considerada baixa. Portanto,
parece óbvio que existe terra para todos. Mas
essas potencialidades, na realidade, não impedem que o Pará seja o primeiro estado no País
em termos de conflitos pela posse de terras.
Eles vêm se agravam:lo E! intensifica.nd(), ~endo
que nos últimos 1O anos registrou-se 13 chacinas em conflitos agrários que resultaram na morte de 87 pessoas.
O massacre em Eldorado de Carajás, com
o registro oficial da morte de 19 trabalhadores
rurais, ironicamente ocorrido perto de uma das
maiores riquezas minerais do planeta - a Serra
de Carajás, adquiriu contornos de uma crueldade medieval.
Há denúncias de que muita gente está desaparecida. Em sua máioria, mulheres e crianças
presentes no confronto. Vimos uma saia, entre as
roupas usadas pelos trabalhadores mortos que estão sendo examinadas. Porém, não foi encontrado
nem corpo de m.ulher, nem de menina. Consta que
policiais militares teriam levado os corpos de cinco
crianças em uma camioneta roxa, Jogo após o
massacre.
Há denúncias de 500 trabalhadores desaparecidos.
Há denúncias do desaparecimento dos boletins
de entrega das armas aos policiais militares que participaram do massacre, peça considerada chave na
apuração dos culpados.
Há denúncias de que a operação contou com a
colaboração de fazendeiros e empresários locais.
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Há, mais que denúncias, claros indícios de que
houve mortes por execução. Consta que um dos líderes do movimento, quase um menino ainda,
com 17 anos, Oziel Alves Pereira, teve morte bárbara. Os policiais o espancaram até ficar desacordado. Depois, algemado, foi executado com três tiros à queima-roupa: um na cabeça, um no pescoço e outro no tórax.
A necessidade imperiosa da apuração de
todas essas denúncias, da apu ração dos responsáveis e sua punição, é incontestável. Uma tragédia com essas proporções não pode morrer
logo alí, de inação. Ainda que a históría do Brasil
contenha capítulos cujas páginas registram um
acúmulo vergonhoso de impunidades {de 1964
até hoje, 1.900 lfderes e trabalhadores rurais foram assassinados mas apenas sete mandantes
e quarenta pistoleiros foram condenados pela
justiça), não poderemos jamais cessar nossó grito e nossa luta por justiça.

Em 1986, bispos do Pará e Goiás já denunciavam, em relatórios contendo descrições de mortes e
tortur<ts, os. f!lCCeS!;Q,S cja .PM"!lÊ-ql!.eJtl5_esta.~~ Há
uma década o governo já tem conhecimento da
ação de policiais nas áreas de conflito pois foram
entregues essas denuncias e solicitad9 providências
urgentes. Efetivamente, nada foi feito.
Aqui, o estado brasileiro deve assumir sua
responsabilidade. Pelo descaso e a falta de decisão ·política; pelo emperro e a burocracia de seus
gabinetes, pela morosidade da justiça, pelos desdobramentos tenebrosos da inércia de sucessivos
governos.
Oito meses depois da chacina de Corumbiara,
quando 11 pessoas, entre elas uma criança, foram
executadas por Policiais Militares, as investigações
realizadas pelas Polícias Civil e Militar ainda não foram concluídas. Haverá punição desta vez, ou esse
massacre sem precedentes também cairá na impu-·
nidade?
Entidades internacionais não acreditam que
haverá punição para os culpados. A imagem do
Brasil no exterior já está muito prejudicada com relação à impunidade. Tanto· que a Human Righls
vai pedir a condenação do Brasil junto à comissão
lnteramericana de Direitos Humanos da OEA, pela
impunidade nos massacres de Carandiru e de Corumbiara.
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Não é possível aceitar a violência, sob hipótese
alguma. Mas é preciso que se realize uma ação efetiva, justa, igualitária, que puna os verdadeiros culpados. Que não se transfiram as responsabilidades,
às vítimas e àqueles que se levantam em defesa
dos dire~os humanos, a partir de um discurso fácil
cuja retórica leviana está atribuindo uso político des·
sa tragédia

É inegável a estabilidade do real. Mas não basta. Para uma nação agonizante como a nossa, não
basta. É preciso dispensar a mesma atenção, com
políticas fortes e imediatas, à problemática crescente do abandono e da exclusão social, que vem sendo emprestada a outros setores. O Governo Federal
baixou uln pacote de medidas para apressar a reforma agrária. Algumas das medidas criam, na justiça,
varas especiais para questões do campo; transferem
para a Justiça Federal o julgamento de crimes contra direitos humanos. Mas não bastam. Para um pafs
cujo quadro social está com os músculos e nervos
expostos, de frente para toda a sorte de iniqüidades,
não bastam.
É necessário ampliar de forma significativa as
dotações orçamentárias da União para que sejam
efetivamente realizados os assentamentos, de acordo com a demanda, cuja necessidade é incontestável. É necessário, também, garantir recursos
para dar continuidade a uma polftica agrfcola que
viabilize o trabalho e a permanência do pequeno
proprietário rural, no campo. Sem ela, será uma
questão de tempo para que, sem condições de manter-se e a sua famflia, os pequenos trabalhadores rurais voltem a viver na pobreza e no abandono.
É necessário que a audiência do Presidente
Fernando Henrique com o Movimento dos Sem-Terra, marcada para o dia 29, seja plena de entendimento por ambas as partes. O Movimento estará encaminhando uma série de reivindicações ao Presidente, entre elas a garantia de vida às lideranças do
MST no Pará que foram ameaçadas de morte, instalação de comissão especial federal para o inquérito
policial; além de mais recurscs para a reforma agrária. Esperamos que o Presidente da República seja
sensível às reivindicações e que medidas concretas
e urgentes, com objetivos bem definidos, sejam implementadas, a partir do desejado entendimento entre o Governo Federal e o MST. O diálogo não pode
se esgotar. Ele é o grande instrumento democrático
para a construção da paz.
É necessário que todos nós, representantes do
Poder Legislativo, mobilizemo-nos para agilizar ao
máximo as matérias que dizem respaito à r~forma
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agrária. Existe uma relação desses projetas entregue ao Presidente desta Casa, Senador José Sarney, que com sua sensibilidade politica comprometeu-se em dispensar a eles sua melhor atenção. Esses projetas, dentre eles o de rito sumário para fins
de desapropriação, o que transfere para a justiça comum os crimes militares e o que toma obrigatória a
participação do Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse da terra, são de interesse social,
coletivo e estão sendo votados na Cãmara. O Projeto que limita o uso de liminares em confl~os coletivos pela posse de terra foi aprovado ontem de manhã, na CCJ da Cãmara. Devemos, com efeito, agilizar ao máximo a tramitação dessas matérias quando
chegarem ao Senado, a partir do regime de urgência.
É necessário que a questão da redistribuição
de tenra deixe de ser ideológica e passe a ser conduzida com firmeza e maturidade, sob a perspectiva
histórica de que existe uma razão social maior para
implementá-la, uma questão de sobrevivência nacional. A estabilidade económica não resistirá a esse
nfvel de desestabilização social.
Que o massacre de Eldorado dos Carajás fique
na história como o mais sangrento e o último dos
confrontos agrários no Brasil. Existem duas palavras
mágicas capazes de uma revolução sem violência
ou derramamento de sangue. Reforma Agrária.
Atualmente ela conta com o apoio da maioria da população, como demonstra os resOitados de uma
pesquisa feita pela Associação Brasüeira de Reformas Agrária- ABRA-, no ano passado. 90,6% querem a reforma agrária. Não há mais preconceito,
pelo contrário existe um apoio maciço a ela. Este é o
verdadeiro caminho para se promover uma paz duradoura e verdadeira, tanto no campo como nas cidades. Tenho a mais firme convicção de que uma
reforma agrária plena, audaz, conseqüente, trará benefícios económicos e sociais inimagináveis, sob todos os aspectos, para toda a Nação brasileira, porque a justiça é o grande instrumento multiplicador de
bem-aventuranças.
Era o que tinha a dizer!
Muito obrigada!
FUNERAL DE UM LAVRADOR
João Cabral de Mello Netto
Esta cova em que estas em palmos medida
É a conta menor que tirastes em vida
É de bom tamanho, nem larga nem funda
É a parte que te cabe deste latifúndio
Não é cova grande, é cova medida
É a terra que querias ver dMdida
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É uma cova grande pra teu corpo defunto
Mas estarás mais ancho que estavas no mun-

do

É uma cova-grande pra teu defunto parco
Porém mais que no mundo te sentirás largo
É uma cova grande pra sua carne pouca
Má a terra dada não se abre a boca
É a conta menor que tirastes em vida
É a parte que te cabe neste latifúndio
É a terra que querias ver dividida
SR. PRESIDENTE (Antonio Ca~os Valadares)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ramez Tebel.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO NO 390, DE 1996
Senhor Presidente.
O programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, exibiu matéria no último dia 21 de abril sobre a existência de algumas centenas de aposentadorias especiais cujos valores são discrepantes frente aos valores pagos pelo Ministério da Previdência
e Assistência Social à grande maioria dos beneficiários da seguridade social. A matéria informou, ainda,
que o próprio Ministério contratou empresa de consultaria para realizar levantamento e análise das
aposentadorias especiais, cujo relatório já estava de
posse deste Ministério. Para melhor elucidar estes
fatos, solicito, nos termos regimentais, do Ministro
da Previdência e Assistência Social, Sr. Reinhold
Stephanes, as seguintes informações:
1. Quantas são as aposentadorias especiais
listadas no referido relatório e quais os valores médios mensais pagos aos beneficiários destas aposentadorias? Qual o montante total pago em 1995
aos 50 maiores beneficiários destas aposentadorias,
citando o nome e valor recebido por cada beneficiário?
2. As aposentadorias especiais listadas no relatório estão embasadas em que leis? Estas ·leis estão ainda em vigência ou já foram revogadas? Quais
as ações o Ministério tem adotado para reverter este
quadro? Em caso de falecimento dos beneficiários
diretos destas aposentadorias eSPeciais, os valores
atualmente pagos serão mantidos na forma de pensão a seus dependentes?
3. Destas aposentadorias especiais, quais estão embasadas no art. 2° da Lei n• 5.698, de.31 de
agosto de 1971, citando o nome dos beneficiários ou
de seus dependentes que estejam recebendo tais
beneffcios, bem como os valores médios mensais
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pagos em 1995. Em resposta a requerimento de informações do Senador Nabor Junior, na qualidade
de Relator do Projeto de Lei da ~mara n• 76, de
1995, o Ministério informa que o referido Projeto não
terá efeito prático em face ao tempo deconrido de
mais de 50 anos do término da 2" Guerra Mundial,
ao mesmo tempo que informa que, em setembro de
1995, estavam sendo beneficiados 18.412 ex-combatentes (ou dependentes). Já o Ministro de Estado
da Marinha, Almirante Mauro Casar Rodrigues Pereira, informou que aquele Ministério é doutrinariamente contrário à alteração proposta pelo Projeto,
pois a apresentação de proposições similares, ao
longo dos últimos cinqüenta anos, sempre visando a
ampliação do quadro de ex-combatentes, tem levado a um aumento contínuo dos õnus da Previdência
Social. Informa que, segundo as previsões daquele
Ministério, aproximadamente mais 20.000 (vinte mil)
pessoas poderão habilitar-se se o Projeto vier a ser
aprovado;_ tendo em vista que, à época da 2" Guerra
Mundial, havia cerca de 55.000 marítimos brasileiros
exercendo a profissão e que participavam do abastecimento e fiscalização da costa. O que o Ministério
tem a acrescentar com relação ao assunto, frente à
clara contradição entre as informações prestadas
por este e pelo Ministério da Marinha, principalmente
com relação ao número de possíveis beneficiados
pelo projeto?
4. A posição manifestada por este Ministério na
cilada resposta a requerimento de informações não
contradiz as manifestações deste Ministério quanto
ao fim das aposentadorias especiais? A aprovação
deste projeto não significaria mais uma norma legal
que contraria a disposição que este Ministério tem
·manifestado de restringir ao máximo a concessão de
aposentadorias especiais?
5. Solicito o encaminhamento do relatório produzido por empresa de consultaria contratada por
este Ministério acerca das aposentadorias especiais•.
Justificação
O Congresso Nacional tem discutido profundamente a legislação constitucional e infra-constitucional que rege a concessão de benefícios previdenciáríos. A importância do assunto se reflete na ampla
cobertura pelos meios de comunicação, através de
matérias sobre fatos a isto relacionados. Entre eles,
a concessão de aposentadorias especiais regulamentadas em leis tem merecido amplo destaque, divulgando fatos que merecem toda a at~o. Como
descrito na introdução a este requerimento de informações, a TV Globo trouxe a público a existência de
algumas centenas de aposentadorias especiais cu-
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jos valores podem ser considerados exorbitantes
frente a média dos benefícios pagos pela Previdência Social no Brasil.
Sendo assim, é de interesse desta Casa tomar
conhecimento destes fatos com maior profundidade,
principalmente no momento em que tramitam no
Cóngresso projetes que visam a extensão destes
benefícios.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Senador José Eduardo Outra.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N° 391, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no § 2° do art. 50 da
Constituição Federal, e nos arts. 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito sejam requeridas ao Exm• Sr. Ministro da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, as informações em resposta à questão abaixo formulada:
1 - Qual o valor, expresso em reais, da parte já
vencida e ainda não paga, ·dos nulos da Dívida
Agrária (TOA), relacionado por Estados e por Municípios?
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Senador Lúdio Coelho.
(À Mesa para Decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadac
res) -Os requerimentos lidos serão despachados à
Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art.
216 do Regimento Interno.
· Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
1° Secretário, em exercfcio, Senador Ramez Tebet.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N° 392, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos. da alínea d, do art. 175 do Regimento Interno, requeiro a inversão da Ordem do Dia,
no sentido de que os Requerimentos n•s 245 e 233,
de 1996, constantes dos itens n"s 3 e 5 da Ordem
do Dia, sejam apreciados em 2" e 3" lugares, respectivamente.
·
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Senador Ramez Tebet.
·,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -Aprovado o requerimento, será feita a inversão
solicitada
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Item 1:
REQUERIMENTO N• 354, DE 1996
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n• 374, de 1996)
Votação, em turno únioo, do Requerimento n• 354, de 1996, oo Senador Romeu
_ Tuma, solicitandO, nós termos regimentais, a
criação de uma Comissão Temporária Interna, composta de cinoo Senadores, para, no
prazo de sessenta dias, coletar dados junto
às autoridades do Estado de Pernambuco e
outros setores que entender necessários,
sobre a tragédia resultante de serviços de
hemodiálise no Instituto de Doenças de Caruaru.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Ramez Tebel.
•

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 393, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento
Interno, requeremos a extinção da urgência ooncedida para o Requerimento n• 354, de 1996.
Sala das Sessões, 25 de abril de .1996. - Romeu Tuma - Ney SUassuna - Valmir Campelo Francelina Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -Antes de passar a Presidência ao nobre Senador José Sarney, submeto o requerimento à apreciação do Plenário.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia, retomando à
sua tramitação normal.

O Sr. Antônio Carlos Va/adares, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo oom a inversão da pauta deliberada pelo Plenário, passamos a examinar o item 3 da pauta.
Item 3:
Votação, em turno únioo, do Requerimento n• 245, de 1996, do Senador Ronaldo
Cunha Uma, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1991 (n• 4.827/90, na Casa
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de origem), que dispõe sobre a regulamentação da atividade de motorista e cobrador
de transportes coletivos urbanos e dá outras
providências, além da Comissão constante
do despacho inicial, seja ouvida, também, a
de Assuntos Económicos.
Em votação.
Os Srs. Senadores qque o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto vai à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 233, de 1996, do Senador José
Eduardo Outra, solicitando, nos tenmos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 168, de autoria do Senador Emane
des Amorim, que revoga o Decreto-Lei n•
9.215 e dá outras providências, além da Comissão constante no despacfió inicial, seja
ouvida também a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Os Srs. Senadores que estão de acordo
com o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência retira os itens de 2 e 4 da pauta, tendo em
vista a deliberação do Plenário de ouvir a Comissão
de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei da
Cãmara n• 76, de 1991, e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de -Lei do
Senado n2 168, de 1995.
São os seguintes os itens retirados:

-2REQUERIMENTO N21.546, DE 1995
VotaÇão, em turno único, do Requerimento n• 1.546, de 1995, do Senador José
Eduardo Outra, solicitando, nos tennos do
art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1991 (n• 4.827/90, na Casa
de origem), que dispõe sobre a regulamentação da atividade de motorista e cobrador
de transportes coletivos urbanos e dá outras
/
providências.

-4REQUERIMENTO N2 1.587, DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n• 1.587, de 1995, do Senador Roberto Requião. na qualidade de Presidente
da Comissão de Educação, soliCitando, nos
tennos do art. 172, I, do Regimento Interno,
a inclusã6 em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n• 168, de 1995, de autoria
do Senador Emandes Amorim, que revoga o
Decreto-Lei n• 9.215, de 30.04.46 e dá outras ·providências.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - lte_m 6:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 102, de 1992 (ri• 1.289/91, na
Casa de origem), que amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no território nacional, o prazo para requerer registro provisório, tendo
.Parecer sob n• 140, de 1996, da Comissão
.
- Diretora, oferecendo a redação do
vencido.
A Presidência esciarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
12 Secretário em exercfcio, Senador Antonio Carlos
Valadares.
·

É lida a seguinte:
EMENDA N° 2- PLEN
De-se ao arl. 9° do projeto a seguinte redação:
"Art. 92 O Poder Executivo, no prazo
de 90 dias contado da publicação desta lei,
expedirá nonnas para a sua fiel execução,
inclusive instituindo modelos do requerimento de registro provisório e da cédula de idemtidade provisória e dando adequada publicidade _à regula~zação da estada do estrangeiro em situação irregular. •

Ju$tiftcação
A atteração de 30 para 90 dias, a partir da publicação da Lei, para a regulamentação da matéria,
justifica-se pela sua complexidade e pela necessidade de audiência do Conselho Nacional de Imigração,
integrado por representantes de 7 Ministérios, de 4
entidades representativas de trabalhadores, de 4 entidades representativas da área patronal e de 1 rep-

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

resentante da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência- SBPC.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Jonas Pinheiro.
(A Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão o substitutivo e a emenda, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria foi emendada. Sendo assim, na forma regimental, volta à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para oferecer parecer sobre a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 151, de 1992 (n•
1.002188, na Casa de origem), que dispõe
sobre a extinção da contribuição sindical 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, tendo Parecer:
- proferido em Plenário; Relator: Senador Eduardo Suplicy, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais, favorável,
com emendas n"s 1 e 2, que apresenta.
Ao projeto também foi oferecida, nos
termos do art 235, "d", do Regimento Interno, a Emenda n• 3.
- sob n• 155, de 1996, da Comissão de
Assuntos Sociais (sobre a emenda de Plenário), pela prejudicialidade da Emenda n•
3, de Plenário, com voto vencido, em separado, da Senàdora Marina Silva.
A Presidência eSclarece ao Plenário que a matéria foi encaminhada à Comissão de Assuntos Sociais para que esta se manifeste conclusivamente
quanto à Emenda n• 3, de Plenário, uma vez que o
projeto já havia sido instruído.
Ante o exposto, a Presidência comunica que,
quanto ao parecer da Comissão, o Plenário deve
considerar somente as conclusões referentes à
Emenda n°3.
•
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Antonio
Caries Valadares.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO N• 394, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara n• 151 de 1992, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Justificação
De acordo com o voto da Senadora Emília Fernandes na Comissão de Assuntos Sociais, que se
converteu em parecer daquele colegiado sobre a
matéria, a Constituição de 1988, em seu art a•, inciso I, consolidou a autonomia e a liberdade sindical,
ao prever que a lei não poderá exigir autorização do
Estado para a fundação de sindicato, ressalvando o
registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organiZação
sindical.·
Com a devida vênia, entendemos que esta é
uma visão truncada do principio da liberdade sindical. Enquanto houver unicidade e contribuição sindical de não-filiados, entendemos que não há liberdade sindical. Na mesma linha, Arion Sayão RomHa,
Titular de DireHo do Trabalho da UERJ e Presidente
da Academia Nacional de DireHo do Trabalho, escreveu brilhante ensaio sobre a inconstitucionalidade da
contribuição sindical à luz da garantia fundamental
de liberdade de associação escreveu um verdadeiro
libelo contra o chamado imposto sindical (v. Ltr, vol.
57, n• 7, julho de 1993). ·
Versando, pois, a matéria sobre polêmica
questão de ordem constitucional propomos a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Senador José Eduardo Outra, Lfder do PT.
REQUERIMENTO N" 395, DE 1996
· Sr. Presidente,
Requeiro, nos tennos do art 279, letra c, do
Regimento Interno, o adiamento da discussão do
Projeto de Lei da Câmara n• 151, de 1992 (n•
1002/88, na Casa de origem), que dispõe sobre a
extinção da contribuição sindical 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, a fim de ser
feHa na sessão de 5 de junho próximo.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Sérgio Machado.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tendo
preferência regimental, submeterei a votos o pedido
de audiência para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, feito pelo Senador José Eduardo
Outra.
As Sr"s e os Srs. Senadores que aprovam a
audiência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Rca prejudicado o Requerimento n• 395, de
1996, que pede o adiamento da matéria.
O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
tem a palavra, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o ambiente literário do meu Estado,
Goiás, está de luto neste dia 25 de abril. Faleceu
hoje em Goiánia, aos ao anos, o jornalista, contista e
escritor regionalista Carmo Bernardes, uma das
mais autênticas expressões da cultura do CentroOeste. Intelectual de fortes vínculos telúricos com as
suas andanças e com as culturas regionais, ele deixa uma obra de vulto que fala a linguagem simples e
autêntica do homem do Cenrado, criando um estilo
próprio que é festejado pela crítica e pelos estudiosos de sua geração.
Desde a juventude até a maturidade avançada,
Carmo Bernardes nunca deixou de ser o pesquisador andarilho de vocação romântica, e foi sempre
um modelo de contemporaneidade. Seu jeito de ser,
de falar e de escrever foi sempre atual. Eu diria mesmo que Carmo Bernardes foi um Guimarães Rosa
que se esticou na geografia, avançando na direção
de Goiás. Para as letras goianas, seu vulto está no
mesmo patamar de Cora Coralina e de Bernardo Ellis, e é essa dimeitsão de importância que ele vai
deixar para os que o leram e o conheceram.
Mineiro de Patos de Minas, ele foi ainda criança para Goiânia e lá instalou a beleza de seu pensamento numa obra qÚe corresponde a 16 publicações.
Assessor de Mauro Borges em 1964, teve de refugiarse na Ilha de Bananal, quando a intolerância política
incluiu seu nome entre os perseguidos do regime ms..
taurado em 1964. De lá ele voltou com Viramundo, a
primeira coletánea de seus contos regionais.
Outras obras se seguiram com o ·mesmo rigor
de sua capacidade de observação. Não era um ficcionista na vida, nem na criação literária. Acompanhava atento o fato político e era urna espécie de
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referencial para os Deputados da Assembléia Legislativa, onde exercia o cargo de assessor de imprensa. Suas letras ganharam projeção nacional quando
seu livro Idas e Vindas foi publicado pelo Pasquim,
nos anos em que esse jomaf alternativo abria espaços para a produção intelectual não comprometida
·
com os detentores do poder.
Deixo, aqui, no meu nome, no nome dos Srs.
Senadores, meus colegas lris Rezende e Onofre
Quinan, aos meus amigos, aos familiares e a toda a
sociedade goiana, minha palavra de sentimento pela
perda de um dos homens mais ilustres do meu Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner, para
uma comunicação inadiável, por cinco minutos.
O SR. EDISON LOBÃO - Peço a V. 8(4 que
me inscreva também para uma comunicação, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex"
terá a palavra depois do Senador Josaphat Marinho,
que já havia solicitado.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
nesta semana, o Estado de Santa Catarina deu uma
demonstração de sua maturidade política.
Os meios de comunicação têm informado ao
País inteiro que donas de casa e empresariado tocal, num entendimento inédito, chegaram a um acordo quanto às taxas de juros e multas a serem cobradas no caso de inadimplência: 2%. Atualmente são
10%.
Essa iniciativa vai ao encontro do anseio de
toda a população brasileira e, particularmente, dos
pequenos e microempresários, que se encontram
aprisionados a juros extorsivos, incompatíveis com a
nova realidade econômica do Pafs. Essa preocupação é de nível nacional, pois as inadimplências estão aumentando assustajoramente e de forma cumulativa.
Tendo recebido várias correspondências da indústria e do comércio de meu Estado que manffestam preocupação com o assunto, informo que apresentei emendas à MP 1.398195, que 'dispõe sobre
medidas de complementação ao Plano Real'. Na
oportunidade, propus a redução dos juros para 2%,
. extensivOS também às convenções de condomfnio,
no caso de inadimplência, já que, atualmente, repito,
eles são de 10% generalizadamente.
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Nesse mesmo sentido, tramita no Senado Federal um projeto de lei de autoria do Deputado Pimente!, do Ceará, e cujo relator nesta Casa é o no_bre Senador Bernardo Cabral. Soube pela imprensa
que o nobre colega deseja apresentar emenda de
relataria alterando o percentual de 2% para 5%. É
com base nessa informação e na manifestação pública ocorrida no meu Estado que laço um apelo ao
ilustre representante do Amazonas, a quem devoto
todo o respeito, no sentido de que aprove o projeto
na forma original, para que o mesmo vá com urgência à sanção presidencial, atendendo assim às expectativas de todos os segmentos produtivos do
Brasil.
1
Era a comunicação que pretendia fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cidade de
Salvador se encontra em estado de calamidade
diante das chuvas que, por dias seguidos, ali angustiam a população. Prédios já desabaram, terras escorregam abrindo clareiras, que, em verdade, fazem
sucumbir parcelas de população pobre da cidade. A
esta altura, as dificuldades são imensas para recolher as pessoas atingidas pela calamidade, em diferentes pontos da cidade.
A Prefeitura de Salvador, seguramente, não
terá recursos por si para atender às necessidades
decorrentes da situação, em que já foram vitimadas
quase trinta pessoas e centenas estão desamparadas.
A forma de acudir às exigências inesperadas
há de ser, portanto, com o auxnio do Governo Federal.
Tanto mais urgente será a natureza do auxmo
porque as pessoas atingidas são exatamente de camadas pobres da população.
A Bancada bé!iana nesta Casa, ou seja, o Senador Antonio Carlos, o Senador Waldeck Omelas e
o dever de manifestar a nossa
eu cumprimos
solidariedade à população de Salvador, ao tempo
em que manifestamos a expectativa de que o Senhor Presidente da República possa atender à prefeitura, em tempo adequado.
As nossas divergências politicas na Bahia com
relação à prefeita não nos impedem a manitestação
de solidariedade, ao contrário. Compreendemos o
nosso dever de estar solidários com todo o povo de
Salvador neste instante e de, assim, revelar a nossa

assim

expectativa do atendimento possível e urgente, de
maneira que sejam reduzidas, pelo menos, as dificuldades e diminuídos os sofrimentos da população
atingida.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, leio, com tristeza, as palavras destemperadas do Presidente do
BNDES, Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, proferidas em Hanôver. Para S. s•, no Congresso Nacional existem Parlamentares modernos e Parlamentares arcaicos; e o líder dos arcaicos é o Presidente
do Senado, Senador José Samey.
Isso porque nós nos posicionamos contrariamente à privatização da Companhia Vale do Rio
Doce.
Falo aqui, Sr. Presidente, atingido que fui, embora não tivesse sido nominalmente mencionado.
Sou, na verdade, favorável à privatização de todas
as empresas nacionais- todas-, exceto a Companhia Vale do Rio Doce. E por uma única razão: é
que nós não conseguimos, até hoje, avaliar, com
precisão, o patrimônio da Companhia Vale do Rio
Doce, notadamente o seu subsolo.
A Companhia Vale do Rio Doce é detentora do
subsolo no que diz respeito à exploração de minérios neste País. Se o Sr. Mendonça de Barros tem
pressa em doar -o patrimônio nacional, eu não tenho
essa pressa. Prefiro que os brasileiros continuem
detendo esse patrimõnio nacional, em lugar de vendê-lo por meia dúzias de pataoas, como quer o Presidente do BNDES.
O Sr. Antonio carlos Magalhães - Permiteme v. Ex" um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço v: Ex".
O Sr. Antonio C8rlos Magalhães - Acho que
o pronunciamento de V. Ex" é inteiramente justo, inclusive eu ia fazer um pronunciamento sobre essa
declaração. Não ia entrar no mérito da privatização
ou não da Vale do Rio Doce, mas falaria sobre o fato
de o Presidente do BNDES tratar quem é à favor ou
contra da forma que tratou, e, no caso particular, o
Presidente José Samey. Entretanto, tive informação
idônea de que o Presidente do BNDES- que,.digase, de passagem, surpreendeu-me com essa atitude, por se tratar de um homem competente, que tem
a fama de sério, mas que, nem por isso, poderia fazer afirmativas levianas-- já desmentiu essa declaração a ele atribuída. Assim sendo, não me pronunciei
em sinal de protesto à sua afirmativa amplamente divulgada. Mas acho que V. Ex" tem razão· em se pronunciar. Eu queria apenas dizer que este meu pro-
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testo não foi feito antes do de V. Ex", quando aqui
cheguei, porque há um desmentido do Presidente do
BNDES em relação ao que lhe foi atribuído. Mas V.
Ex", que não soube desse desmentido, tem razão de
fazer o seu discurso.
O SR. EDISON LOBÃO - Senador Antonio
Carlos Magalhães, louvado, agem, no aparte de V.
Ex", nas informações que nos lraz, vejo-me obrigado
a mudar um pouco o curso do meu discurso.
O Sr. Ademir Andrade - Permtte-me V. Ex"
um aparte, Senador?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex".
O Sr. Ademir Andrade - Gostaria que V. Ex'
não mudasse o curso do seu discurso, Senador Edison Lobão. Hoje, ao ser entrevistado por uma jornalista, que me pedia uma definição do Presidente do
BNDES, eu, muito aborrecido, tive que dizer que
esse senhor é um irresponsável. Ele é atrevido também, e ousado, porque essa não é a primeim que
ele faz, Senador Edison Lobão. Há cerca de dois
meses, esse cidadão, em Pernambuco, defendeu a
privatização da Petrobrás. Om, todos sabem que o
Presidente da República assumiu um compromisso
com este Congresso Naciona~ oficial, de que Jamais
permitiria a privatização da Petrobrás. Veio uma carta ao Presidente José Samey para que o Relator,
Senador Ronaldo Cunha Uma, aquiescesse ao pedido do Presidente da República e aprovasse aquela
emenda da forma que ela veio da Câmam. Havia um
compromisso formal do Presidente da República de
não privatizar a Petrobrás. E esse cidadão, desobedecendo a orientação do seu superior, que é o Presidente da República - pois, afinal de contas, ele
exerce um cargo de confiança -, publicamente defendeu a privatização da Petrobrás em Pernambuco.
Quem é esse cidadão, que representatMdade tem
ele pam fazer críticas a politicos, pam fazer críticas
a homens públicos? Aliás, diga-se de passagem,
Senador Edison Lobão, não vi, até agora, um único
Parlamentar no Congresso Nacional defender a privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Então,
ou nós todos estamo.s errados, ou está errado o Presidente do Banco· Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social. Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO - Agmdeço o aparte
de V. Ex" e leio aqui, Sr. Presidente, alegações atribuídas, repito, ao Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, para quem V. Ex" estaria desejoso de impedir a
privatização da Vale porque pretende mantê-la como
canal eleitoreiro. Como se a Companhia Vale do Rio
Doce algum dia tiVesse se prestado pam manobms
de natureza eleitoml neste Pafs.
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Se querem privatizar a Vale do Rio Doce, vendam o que está na superfície: as linhas férreas, os
navios, os prédios. Mas vender o subsolo bmsileiro
é um absurdo com o qual não podemos concordar
no Senado da República.
Eu, que sempre me manifestei a favor da manutenção-da Vale em mãos de bmsileiros, mãos do
Estado, houve um instante em que contribuí pam retardar um pouco a votação do projeto do Senador
José Eduardo Dutm, que propõe o exame, por parte
do Senado Fedem!, da proposta governamental de
privatização da Companhia Vale do Rio Doce.
Mas acho que devemos, agora, apressar a votação desse projeto, até pam evitar manifestações
truculentas e impróprias dessa natureza, se é que
fomm fettas.
Sr. Presidente, agmdeço a tolerância de V.
Ex".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a palavra parà uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
solictto a minha inscrição como Uder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está inscrito antes, o Senador Lauro Campos, de maneim
que V. Ex' usará da palavm em seguida, Senador
Ademir Andmde.
Com a palavm o Senador José Eduardo Dutm,
para uma questão de ordem.
·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para
um questão de ordem. Sem revisão do omdor.) - Sr.
Presidente, dispõe o art. 173 do Regimento Interno
do Senado Federal:
•Art. 173. Nenhum projeto poderá ficar
sobre a mesa por mais de um mês sem figumr em Ordem do Dia, salvo pam diligência
aprovada pelo Plenário.•
Considemndo que, na primeim semana de dezembro do ano passado, foi aprovado um requerimento de minha autoria pam que o projeto que condiciona a privatização da Companhia Vale do Rio
Doce viesse a Plenário; considemndo que esse projeto entrou em Ordem do Dia no último dia da Sessão Legislativa do ano passado, dia 15 de dezembro, e não foi votado por falta de quorum; e considerando que, da atual Sessão LegislatiVa, já tmnscorremm quase dois meses, a minha questão de ordem é no sentido de que o projeto que condiciona a
privatização da Companhia Vale do Rio Doce à autorização legislativa do Congresso Nacional_ seja incluído em Ordem do Dia do Senado Fedem!.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A questão de ordem de V. Ex' é procedente, em face do
art. 173. Mas a Mesa tem a declarar que não incluiu
o projeto porque estava aguardando o parecer do
Senador Ney Suassuna, Relator da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que ficou de entregá-lo à Mesa.
No entanto, já procurei o Senador Ney Suassuna e vou determinar que a Mesa cumpra o Regímento, fazendo com que a matéria seja incluída dentro
da programação que temos de planejamento e que
todos os Senadores aprovaram.
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia 0
seguinte discurso. sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é como se a Arnérica Latina flutuasse sobre uma camada de magma,
que, a cada dia, se incandesce mais. E aqui e ali vemos sinais de que o magma não pode mais ser contido pela crosta.
Assim pontilham, na Colômbia, na Venezuela,
na Nicarágua, em Cuba, no Paraguai, no Brasil e no
Pará, os sinais de que a pressão exercida pelas camadas subterrâneas incandescentes vem à tona inexoravelmente.
Alguns consideram que há força e violência demais na natureza. E, na natureza humana, 0 que
í:ontribui para a efervescência, para a insatisfação,
para a degradação são as instituições, os sistemas,
os modelos que já se encontram deteriorados completamente.
Diante dessa situação, Bresser Pereira faz declarações à revista Esquerda 21. E, em entrevista
concedida no mesmo número dessa revista, 0 Presidente Fernando Henrique Gardoso, em diversos instantes, corrobora aquela visão de Bresser Pereira,
ou seja, de que estamos no caos, de que estamos
submetidos a um completo caos.
Nós, que não temos obrigação do comando do
Pafs; nós, que não· somos timoneiros e que não temos a certeza de .que as regras impostas pelo FMI à
América Latina sejam dignas de ser trilhadas e obedecidas; nós antes tínhamos um caminho certo, uma
diretiva tranqüila: jogar pedra no telhado - assim
pensavam muitos e não deixavam de ter uma certa
razão, porque muitos de nós, da esquerda, nos
orientávamos pelo telhado de vidro do poder da burguesia nacional e jogávamos pedra sobre ele.
Mas o caos se generalizou, e o próprio Governo se deciara perdido. Ao invés de assumir uma
postura tranqüila, de ter uma atitude reflexiva; con-
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cernente àqueles que estão perdidos, o Presidente
da República e alguns de seus Ministros trocam a
atitude de reflexão por posições ·autoritárias, colocam sobre o Legislativo brasileiro a culpa pelo atraso na desconstitucionalização do Brasil e afirmam
que, se não vierem as reformas administrativa, fiscal
e tributária, o tal do Real, que contém a universalização da América Latina, das medidas impostas pelo
FMI, estará em risco, em grande risco. Risco de que
serão respeitados os direitos dos funcionários públicos se a reforma administrativa não passar - maravilhoso risco esse! -; risco de que serão respeitados
os aposentados e os direitos daqueles que trabalharam a vida inteira na esperança de um dia receberem de volta pelo menos as migalhas que a legislação sempre lhes assegurou; risco de que talvez não
entreguemos tanto do nosso País ao centro globalizador do mundo, que domina a periferia e que nos
impõe a forma de inserção no mundo moderno.
Esse processo de inserção reproduz, em escala aropliada, as contradições que se centralizam na economia dos Estados Unidos.
Mas, a nós, o Plano Real impõe o equilíbrio orçamentário, quando os Estados Unidos, nos últimos
65 anos, apresentaram 62 anos de déficit orçamentário, de desequilíbrio crescente entre a sua receita
e as suas despesas, sendo que o governo federal
dos Estados Unidos - este, que dizem que será minimalista, que irá reduzir e enxugar os seus excessos
-, sô o governo federal, gasta mais de U$1,5 tnlhão
por ano. São U$300 bilhões de déficit orçamentário.
Temos que pagar o serviço de uma dMda pú· bliea fantástica, que cresce a 10% ao rnés, algo inédito na história económica e financeira do mundo. E,
ao mesmo tempo, procuramos o equilíbrio orçamentário através da inexistência de recursos para uma
reforma agrária, através da inexistência de recursos
para pagar dignamente os 46% de reposição aos
funcionários públicos.
O Governo não tem recursos para tapar o buraco das estradas e, por isso,· privatiza; lançando o
custo da conservação das estradas e o direito de nelas andar nas costas daqueles que por elas transitarem.
. Mais um imposto o Governo cria O Governo
que afirmava, há pouco tempo, que pretendia reduzir
a um os nossos impostos, agora, cria a Contribuição
sobre o Movimento Financeiro para a Saúde.
Portanto, o Governo que se diz ausente, que
pretende -se aproximar do seu modelo arcaico do
laissez faire, da economia neoclássica, que data de
1873. Portanto, a economia neoclássica ainda coe-
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xistiu com Marx durante 1o anos e surgiu 1O anos
antes do nascimento de Lord John Maynard Keynes,
autor da crítica ao neoclassicismo, da crítica à economia neoclássica, à economia de mercado que faliu na clise de 1929. Agora, querem erguer do túmulo, na falta de melhor, na falta de uma nova ideologia
dinamizadora do capttalismo, esse fantasma neoclássico, afirmar o equiliblio numa economia altamente cartelizada e altamente monopolizada.
Em 1883, escreveu-se na Alemanha um livro
chamado: "A Cartelização dos Monopólios". Na Alemanha, em 1913, havia 340 cartéis; nos Estados
l)nidos, 2.700, na década de 1920, segundo Maulice
Dobb. Como entregar esse mercado, altamente concentrado e dominado nas mãos de poucas megaempresas, à sorte de um equiliblio que, na realidade,
só pode pender e prejudicar aqueles que não têm
esse poder concentrado de influência e decisão sobre o chamado Mercado Uvre?
Pois bem, para salvar o capitalismo, os remédios aplicados, nos anos 30, foram heróicos. Entre
eles, o receitado por Lord John Maynard Keynes foi
a guerra. A Segunda Guerra Mundial foi um dos ingredientes que Keynes considerava necessálio e essencial para atingir o pleno emprego, para recuperar
a economia que se encontrava em um nível de desemprego parecido com o de hoje. Mas as despesas
bélicas, despesas completamente dissipadores que •
whole wastefull, de acordo com Keynes -, eram necessárias que fossem feitas pelo governo, que, por
isso, abandonou o ouro que limitava as emissões e
passou a emitir state money, papel-moeda inconversível, que tomou conta do mundo.
"O que estou fazendo aqui - disse Roosevelt é a mesma coisa que Hitler está fazendo na Alemanha e que Stalin está fazendo na Rússia." Todos
eles expandindo e deixando hipertrofiar autolitalia·
mente o Estado, a fim de salvar o status quo. a fim
de redinamizar um processo que estava em crise,
talvez definitiva.
Então, o que hoje entra em clise, o que agora
entra em crise, e~ desemprego dos setores terciários, esse desemprego dos funcionários públicos,
que foram reabsorvido$, a partir dos anos 30, para
reduzir o desemprego e para aumentar o nível de
demanda da economia. Isso que está agora sendo
destruido e enxugado não é uma gordura sadia, mas
é uma excreção que serviu ao capitalismo durante
50 anos de sua existência.
Portanto, não choro, não lamento que isso tenha ocorrido e esteja ocorrendo. Mas não há dúvida
alguma de que é estranho que o Presidente Feman-
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do Henrique Cardoso venha agora descobrir e considerar que esse remédio keynesiano é o remédio que
vai redinamizar o capitalismo brasileiro. E Sua Excelência diz o seguinte na sua entrevista:
"Eu disse, outro dia, em Bariloche:
olha, os concettos estão mudando."
Grande noVidade! E, logo em seguida, Sua Excelência sai de Bariloche e passa para a Baixa Saxónia.
"Eu sobrevoava, outro dia, a Baixa Saxónia, na Alemanha, com o Governador de
lá, e comecei a perguntar sobre uma determinada cultura que eu via. Era ·a colza, que
eles plantam muito lá."
E como é o sistema aqui? Perguntei. Disse
Sua Excelência:

·o

Governo dá o subsídio. Não, vem
nem verificar se plantou ou não plantou. Se
não colheu, melhor ainda, desde que a pes'Soa fique lá plantando.
E continua:
"Quero dizer, não planta por causa do
sentido de produção, porque a produção é
muito grande."
Isso ocorreu, Sr. Fernando Henrique Cardoso,
na década de 30; o TVA não passa disso nos anos
30, dessa solução com a qual Sua Excelência, agora, se espanta na Baixa Saxónia. As grandes histórias paralelas, os estádios que Hitler fez e onde perdeu a Olimpíada. Há transformação de desempregados em soldados e, finalmente, a grande dissipação,
como diz Keynes, que é necessália para provar a
minha tese.
"Duvido que tenhamos conhecido um
auge duradouro capaz de levar ao pleno
emprego, exceto durante a Guerra."
E em outro trecho:
"Se os Estados Unidos se sensibilizarem com a grande dissipação decorrente da
preparação das armas, aprenderão a conhecer sua força. Aprenderemos, então, as verdadeiras leis que prescindem a produção da
riqueza. Diante desta grande dissipaçã_o, .
nem a vitória nem a derrota do New Deal
nada signifrcarão. E foi em 1939 que Roosevelt decuplicou as despesas do Governo. E
assim pôde, em 1941, elevar o PIB dos Estados Unidos um pouco acima do nível de
1929."
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Em 1943, apesar de tudo isso, a produção de
carros nos Estados Unidos era de 700 mil unidades,
contra 5 milhões e 3 mil carros, em 1929. E, em
1980, 5 milhões e 1 mil carros contra 5 milhões e 3
mil, 50 anos antes.
A crise, portanto, foi uma crise permanente, foi
uma crise que substituiu aqueles bens dirigidos e
consumíveis pela classe média norte-americana e,
potencialmente, pelo mundo em geral, por algc inconsumível - as despesas de guerra, as despesas
espaciais, a dissipação mutto bem remunerada e
institucionalizada, da qual esses cento e poucos esqueletos de obras inacabadas no Brasil constttuem
apenas um exemplo muito insignificante, muito pequeno.
E assim, portanto, aquilo que era, na década
de 30, uma redinaminzação fetta através do Governo, que subsidiava tudo, retirou das empresas as
suas despesas, os seus custos com aposentadoria,
com medicina, com pesquisa, e os incorporou ao
aparelho do Estado moderno.
Agcra, nessa crise, retirar do aparelho do Estado e colocar no orçamento das empresas falidas
esse custos que, deseje a economia keynesiana, toram objeto das despesas até mesmo dissipadoras
do Governo é realmente aprofundar a crise do capitalismo.
E se essas medidas que estão sendo propostas tiverem outro objetivo que não seja o da destruição pela simples destruição, o do desfazimento pelo
desfazimento, diante do caos declarado por Bresser
Pereira e por Fernando Henrique Cardoso, se isso
não for apenas uma destruição, eu gostaria até de
poder apoiar essas medidas. Mas somente se nelas
eu enxergasse o caminho de uma superação dessa
forma perversa de resolver o problema do desemprego humano, como foi durante os 50 anos de dominação da dinâmica keynesiana Dinâmica tortuosa, que transforma o homem em escravo de um horário já completamente inadequado, um horário que
a tecnologia já permitia que fosse reduzido em muitas e muitas ho@S, mas que mantém esse escravo
do horário, esse escravo do capital, esse escravo
que finge que trabalha, mas que não pode produzir.
Não pode produzir, porque - como diz Fernando Henrique Cardoso-, se produzisse, a capacidade
produtiva ultrapassaria as necessidades e possibilidades da sociedade. Ter-se-ia, então, de jogar café
no mar; queimar cordeiros, como foi feito na Austrália; construir estradas paralelas, como foi feito nos
Estados Unidos de Rooselvet; fazer o TVA no lugar
màis infértil, mais improdutivo, tal como foi fetto por
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Mussolini também na Itália, no Vale do Pó. Escolhas
feitas pela improdutividade.
Portanto, agora, ao invés de transformarmos a
potência das máquinas - a robótica, a informática, a
telemática - em formas de reduzir o sacrilício do homem diante do trabalho, o que vemos é que essas
máquinas ajudam no desemprego de 830 milhões
de trabalhadores.
No seu livro •o Fim do Desemprego", publicado no ano passado, Rifkin afirma que, por exemplo,
as grandes firmas comerciais, os empórios, os atacadistas desaparecerão dentro em pouco tempo - e
já estão desaparecendo nos Estados Unidos.
As encomendas serão feitas, pelos sistemas
de informação, diretarnente aos produtores, eliminando também os atacadistas. Assim, o que vemos
é que, ao invés de servir a tecnologia ao homem e
ao futuro, a repetição da solução neoclássica gerará
um simples e generalizado economicfdio em éscala
mundial:
Não adianta tentar segurar o dominó que mostra que vai destruir o sistema bancário brasileiro,
porque existe também um dominó que vai derrubando comerciante por comerciante, industrial por industrial, elevando a taxa de falência, de insolvência,
de inadimplência em todos os pontos do País, destruindo áreas inteiras, como acontece no Vale dos
Sinos, como acontece na cidade de Americana,
como acontece em Brasma, onde o desemprego já
atinge 18%.
Persistir, portanto, nesse caminho é equivocado e arcaico. Arcaico é isso que está aí. Arcaica é
essa tentativa de ressuscttar uma ideologia que foi
criada em 1873 e que entrou em completa desmoralização em 1929. Hayek, um de seus corileus, dizia
o seguinte: "quando eu era jovem, as minhas idéias
eram velhas; e, agora que estou velho, as minhas
idéias ficaram novas•. Se, quando ele era moço, há
90 anos, as suas idéias já eram velhas, hoje elas
são velhíssimas. E essas idéias velhíssimas é que
compõem essa chamada modernidade.
Assim, portanto, como disse Bresser Pereira, e
com ele concordou o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, nós nos encontramos no caos.
A estrutura que aí está - a estrutura concentrada da terra; a estrutura concentrada da vida, da saúde; a estrutura concentrada das rendas; a estrutura
concentradora do Poder -, essa estrutura conservadora tem um poder de resistência à mudança que é,
realmente, quase insuperável.
Não adianta apenas um Ministério sem recursos par<. fazer a reforma agrária no Brasil. Existe um
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anti-reformismo que está nas nossas raízes e na
nossa estrutura fundiária.
Não adianta um imposto para a saúde, para de
novo esses recursos adicionais serem absorvidos e
privatizados pela saúde privada, que só visa ao lucro
e não à vida De nada adiantam, portanto, essas
medidas que obrigam os trabalhadores e os aposentados a recorrerem a instituições privadas de aposentadoria. Não adianta tentar restabelecer a fé nos
seguros de vida, de saúde e de aposentadoria, enquanto o Real está estabilizado.
Neste momento de estabilização, existe uma
grande atração pela privatização desses serviços.
Mas, quando a inflação voltar, veremos que os seguros estarão ~completamente reduzidos e aniquilados
em sua importância e em seu significado, que as
aposentadorias também do sistema privado nada
significarão para as vítimas que a ele recorreram
agora, neste momento de relativa estabilização.
Portanto, é preciso que tenhamos coragem
para reconhecer que o capitalismo keynesiano, com
a sua dinâmica contraditória, talvez traga nele mesmo o que sempre suspeitei: o conteúdo do homossexualismo do genial, do maior dos economistas
deste século, o conteOdo homossexual que ele nunca escondeu possuir. Dizia que o futuro daria razão
a ele. Esse caráter hfbrido, que algumas vezes se
afirma com traços socialistas, mas que no fundo é
altamente reacionário e conservador. Essa é a pre- ·
gação de Keynes; essa é a realidade conservadora,
bélica, agressiva, hipertrofiada no Poder Executivo,
hipertrofiadora dele, que foi garantidor daquilo que
ele pretendia: 'mais de 100 anos de vida para o capitalismo'.
'Até lá- dizia ele-, devemos conservar-nos no
tOnel da escassez, esperando, aguardando que um
dia possamos ver a luz do dia.' Ele dizia que até lá,
enquanto o capitalismo perdurar - dizia o salvador
do capitalismo, o grande teórico e ideólogo de nossa
era, de nosso século -, devíamos continuar fingindo
para nós mesmos e para os outros e mentindo para
todos, afirmando que o nosso sistema era capaz de
distribuir justiça, capaz de ser equânime e capaz de
instaurar a nova forma de relacionamento entre os
homens que não fosse o relacionamento da guerra,
que não fosse o relacionamento do autoritarismo,
que não fosse o relacionamento do pleno emprego
keynesiano.
.
Keynes justificava o aumen!Ó de ·consumo, dizendo que o aumento de consumo era capaz de
multiplicar o emprego, e formulou então o seu famoso multiplicador do emprego. E agora o muttiplicador
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de emprego transformou-se em multiplicador de desemprego. Cada funcionário empregado dispensa,
desativa ou fecha três ou quatro oportunidades de
emprego. Cada redução da demanda faz fechar em
cadeia diversas atividades que tinham aquele consumidor, que agora se encontra desempregado, como
o seu destino final. Assim nos encontramos diante
do muttiplicador de desemprego, o oposto ao multiplicador de emprego Keynesiano. Essa era acabou.
O mercado não pode, como nunca pôde, sustentar e
reativar a economia. Qual é o futuro que essa ideologia neociássica nos promete? · Toda ideologia
acendeu um fogo, uma esperança para o futuro da
humanidade, desde a ideologia exótica ·de Hitler até
a ideologia mercantilista, a ideologia liberaL Qual é a promessa de futuro que essa ideologia neoclássica tem? Absolutamente nenhuma: que
a ditadura de mercado tome conta de nós, de nossos destinos; que a ditadura de mercado coniinue
desempregando em nome da eficiência e que, Obviamente, o futuro será o canteiro onde as nossas
crianças não terão condições de uma vida digna.
Não há esperança de futuro, mas nem precisava haver esperança de um futuro melhor nessa ideologia que os Estados Unidos e o FMI pretendem nos
vender. O próprio FMI está horrorizado diante do
que está acontecendo na América Latina e, em especial, no Brasil. Afirmou que é provável que os bancos continuem a quebrar, porque o que há de pior
talvez em nosso mundo talvez seja a irresponsabilidade das decisões coletivas. Pratica-se um 'economicfdio' e ninguém é responsável; mata-se no Pará
19 pessoas e ao final ninguém sabe a quem pertence a arma e ninguém é responsável. É quanto ao regime da irresponsabilidade que o Congresso Nacional deve tomar cuidado. E é por isso que, entre outras coisas, penso que deve haver uma mudança na
atuallegislação eleitoral.
Nos Estados Unidos, o máximo que uma empresa pode receber de financiamento são US$15
mil; e a pessoa ffsica, US$5 mil. No Brasil, o céu é o
limite. Muitos dos nosso mandatos já são distorcidos, comprometidos antes do resuttado da eleição.
Apresentei o Projeto de Lei do Senado n• 240,
que tenta coibir esse absurdo da livre penetração do
dinheiro nas eleições, a transformação do voto em
mercadoria e a transformação das grandes empreiteiras e dos grandes bancos em verdadeiros monopolistas da consciência coletiva ou da inconsciência
coletiva.
Há três dias, em sua coluna da Folha da S.
Paulo, Carlos Heitor Cony disse que dois bancos
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que haviam contribu ido grandemente para a campanha do Sr. Fernando Henrique Cardoso foram beneficiados pelo Proer. Isso é muito grave. Talvez isso
explique por que o Proer, em um sábado notumo, de
madrugada, veio proteger justamente esses dois
bancos. Carlos Heitor Cony afirmou que ainda há
mais um banco que foi também um grande financiador da campanha de Fernando Henrique Gardoso.
Que sistema é este etnque nos encontramos?
Se isso se comprovar, eu, que tanto respeitei, décadas atrás, a figura do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, transformarei o antigo culto por uma decepção, por uma crítica.
Não sei o motivo pelo qual o Senhor Fernando
Henrique Cardoso mudou de idéia. Sua Excelência
não explicou por que havia abandonado as antigas
vestes pelas vestes da modernidade. Sua Excelência tinha a obrigação de explicar isso a nós que fomos seus leitores diutumos, que pagamos o preço
de seus livros e o preço de nosso esforço intelectual
para compreendê-lo e segui-lo.
Portanto, Sua Excelência está andando num
caminho minado. Se essas coisas continuarem a
ocorrer, não haverá água no mundo capaz de lavar
as suspeições que passarem a pesar sobre ele pessoalmente.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um dia
o mundo girará em tomo de novos valores. Aqueles
valores da minha juventude já os superei. E os superei por alguns motivos muito simples. O nosso mundo do capital, que desvaloriza o homem, e o desvaloriza para melhor explorá-lo, é o que gravita em torno do dinheiro e de seu poder.
Dois mestres tive na minha vida: um que comecei a ler aos 16 anos de idade, o outro, Sigmund
Freud, cem toda a sua escola. Escreveu um dia que
a poupança e o dinheiro estão relacionados à tase
anal de desenvolvimento da personalidade, que o
símbolo universal do dinheiro são as fezes, e, portanto, o nosso mundo cerre, acumula e tenta-se encher do excremento a que Freud se referiu, sem ter
lida Marx - porque· neste se encontra o mesmo pensamento: "Money Is no! dirty". Dinheiro não é excremento, mas as fezes podem ser dinheiro.
De modo que, então, consciente de que este
não seria o caminha para eu trilhar a felicidade de
ter vivido, o privilégio de ter nascido, obviamente tive
de criticar esse sistema. No Brasil, toda nossa sociedade se dirige à poupança, ao acúmulo de riqueza,
à adoração da ceisa capital. E esse ácúmulo de riqueza, esse acúmulo de dinheiro, dé material fecal de acordo com Freud e Marx, coincidentemente -· é·
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que estão provocando a crise de nosso mundo e de
nossa sociedade.
Há uma sabreacumulação, ou seja, um excesso de acumulação de capital em mãos de pouces,
obviamente. E é esse excesso de acumulação de
capital que nós, eccnomistas - eu, infelizmente, apenas professor de eccnomistas -, os dirigentes, as
chefes de partido não têm ceragem de diagnosticar.
Fingimos que existem uma crise da saúde, uma crise da educação, das estradas, da dívida pública, ou
seja, pequenas crises, para iludir o povo no sentido
de que, tapando esses pequenas buracos, tudo mais
irá bem. Mas a grande crise, a crise principal permanece. Trata-se da crise sobre a qual Keynes e Marx
falaram: a crise fulcral do modo de produção capitalista, a crise de sobreacumulação que Keynes enxergou, em 1929, nos Estados Unidos. Por isso, ele
aconselhou a desacumular por meio da dissipação
bélica, espacial, organizada pelo Estado e remunerada
Essa solução chegou ao fim, e não temos sequer a coragem de dizer que nos encontramos, já há
muito tempo, numa sobreacumulação de capital, de
sorte que o processo produtivo, a não ser em pequenos setores, não agüenta mais investimentos adicionais, a não ser subsidiados, a não ser doados pelo
Governo, a não ser para a exportação. Desse modo,
continua a tentar •empurrar cem a barriga• uma crise
que, não podendo se transformar em forças produtivas benéficas para a sociedade, dirige-se, inexoravelmente, para a especulação, para o over, para a
rentabilidade fácil e ampla que o Estado, até há pouco, fornecia aos banqueiros, também hoje quebrados.
Profeticamente, Keynes nos dizia que, se isso
acentecesse, os banqueiros teriam o destino de Midas: morreriam, porque tudo em que tocassem se
transformaria em ouro. E esses banqueiros morreram de fome no meio dessa falsa riqueza, como
aconteceu cem o Rei Midas, o personagem mitológice.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Com prazer, nobre
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Laura
campos, sinto-me feliz por estar ouvindo a extraordinária reflexão de V. Ex"; que nos traz o cenhecimento de alguns dos principais economistas e pensadores da História da humanidade e das suas reflexões
sobre a evolução, sobretudo do capitalismo, neste
· . século. V. Ex" me faz lembrar algumas das reflexões
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que ouvi, quando a economista Joan Robinson fez
um pronunciamento, em dezembro de 1971, para
mais de mil economistas que assistiam ao Encontro
da Associação Americana de Economistas na cidade de New Orieans. Ela falava da segunda crise da
teoria económica. Disse que estava se aproximando
um momento crucial que alguns economistas não
estavam entendendo. Fez um paralelo com o que
ela denominou de primeira grande crise. Observou
que depois da I Grande Guerra Mundial alguns economistas tinham saudades de um tempo que denominavam de normalidade.
O SR. LAURO CAMPO- É o útero matemo.
O Sr. Eduardo Suplicy- E ela chamou a atenção para o fato de que se efetivamente houvesse
normalidade, não teriam ocorrido as grandes explosões sociais, como ·as envolvidas na I Grande Guerra Mundial, e que os economistas, então, não haviam entendido tudo completamente. Foi quando
surgiu Keynes, como V. Ex" ressalta, por volta dos
anos 29, 30. Mas Joan Robinson disse que a genialidade de Keynes,' em verdade, chegou um pouco
atrasada.
O SR. LAURO CAMPOS - Antes tarde do que
nunca.
O Sr. Eduardo Suplicy - Sim. Disse ela também que o outro personagem citado por V. Ex", Hittler, já havia demonstrado, na Alemanha, que, através do aumento de gastos governamentais, se poderia aumentar o nível de empregos. Só que ele teria realizado isso tragicamente, porque aumentou
com gastos em armas para a guerra Quando Joan
Robinson disse que estava acontecendo a nova
grande crise, os economistas da época não sabiam
explicar. Ele ressaltava os pontos que V. Ex" agora
menciona. Dizia que a segunda grande crise referiase não apenas ao nível de emprego - ocasionador
da primeira -, mas também ao conteúdo dele. Esta
segunda grande crise referia-se, sobretudo, à questão da extraordinária má-distribuição da renda que
ocorria entre os países e dentro deles próprios, sendo este o grande desafio que precisava ser resoivi·
do, e que até agora não o foi suficientemente. V. Ex"
ressalta a questão de como o Governo vem procurando resolver os problemas relacionados à sobreacumulação, com incentivos ri1aiores ao capital. Os
Ministros responsáveis pela economia são capazes
de dedicar horas do seu tempo para criarem o Proer,
deixando corroer o tecido social para explosões tais
como as de Corumbiara e Eldorado dos Carajás.
Depois, vão querer correr atrás, mas com atraso.
Felicito V. Ex" por estar na direção correta, apontan-
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· do aspectos que deveriam merecer a atenção das
autoridades, que, por vezes - como fez o Ministro
Pedro Malan na sua última visita ao Senado - lembram-se de alguns aspectos, como o que foi citado
por Joan Robinson num livro sobre a questão do
emprego, de 1935/37, mas esquecem-se das lições
mais fundamentais que ela nos deixou.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço as reflexões de V. Ex" e as incorporo ao meu pronunciamento. Concordo plenamente com as palavras que
V. Ex", como grande economista, acabou de proferir
em apoio ao que estava dizendo.
Apenas para terminar, gostaria de lembrar que,
em 1958, eu já previa isso. Publiquei um livro em
1980, que me levou 20 anos de trabalho, e, no seu
prefácio feito pelo Dr. Edmar Sacha, com quem hoje
não tenho mais relações pessoais, está dito que eu,
no início dos anos 60, já previa aquilo que Joan Robinson e Uonel Robinson previram nos anos 70.
Previ mafs de 1O anos antes deles.
Essa capacidade de previsão nos faz sofrer
duas vezes. Sofremos ao descobrirmos e ao desvendarmos da grande figura, da aparentemente figura saudável do capitalismo eficiente. Descobre que
no seu interior há uma negatividade enorme, e então
esta realidade nos abala.
Quando as previsões de superação se transformam numa realidade que volta atrás, que quer retroceder para se conserVar, e como que pretende voltar
ao útero matemo para ter toda uma vida pela frente
de novo, isto que acontece agora nos entristece novamente. Espero que o caminho da superação, o caminho de negar essa negatividade, de deixar esse
tumor que foi 'saudável' para o capitalismo e que o
dinamizou deixe escorrer o seu conteúdo maléfico,
bélico, agressivo anti-humano para que, em seu lugar, possamos realmente utilizar as forças do trabalho humano em proveito do próprio homem e da humanidade, com mais tempo de lazer socialmente
distribuído, com mais tempo dedicado à pintllra. E
aí, sim, o trabalho também muda de conteúdo, diversas formas alegres de trabalho._
O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Senador
Laura Campos, solicito a V. Ex" que conclua o seu
pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS - Muito agradecido. ·
Estou terminando. Diversas formas de trabalho realmente vão aparecer e parece que estamos diante do
fim do trabalho humano. O trabalho humano é expressão dessa inquietude do homem que o fez homem. O homem é homo faber, é o produto do seu
trabalho, e, portanto, se o trabalho muda, com ele
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muda o homem, mas obviamente isso não stgnifica
que devamos bater palmas ao desemprego. O desemprego aluai é uma petversidade final desse sistema.
Um dia se aboliu o trabalho escravo. Os escravos ficaram livres. Um dia se abolirá a nova escravidão, a eseravidão dos agora assalariados, mal pagos, excluídos. E aí, sim, ci fim das relações de trabalho assalariadas deverá ser recebido com sorrisos, com alegria e com satisfação pela humanidade,
mas não como desemprego, mas não como fome.
Na entrevista em que Fernando Henrique Cardoso disse que não --sabe se o desemprego é bom
ou se é ruim, ele deveria saber que o desemprego é
realmente uma petversidade, e que a abolição do
emprego, como a abolição das relações escravagistas constituem, estas sim, uma possibilidade de real
superação das aluais condições da humanidade.
Durante o discurso do Sr. Laura Campos, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Alves.

O SR. PRESIDENTE (José Alves) - Com a pa- .
lavra o Senador Ademir Andrade. V. Ex" dispõe de
vinte minutos, como Líder.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s
e Srs. Senadores, este realmente é o País .das incoerências e das coisas erradas. Na verdade, os
grande projetas que se realizam no Brasil são do interesse exclusivo do capital multinacional.
Quero, Sr. Presidente, ao apresentar um requerimento de informação dirigido ao Ministro das
Minas e Energia, fazer um alerta mais uma vez, porque a sociedade civil começa a levantar-se contra as
coisas erradas. O Governo militar construiu no Pará
a maior hidroelétrica inteiramente nacional do Brasil,
que foi a Hidroelétrica de Tucuruí. Tucuruí foi feita
com recursos externos para atender basicamente a
três megaprojetos no Estado do Pará: o Projeto da
Albrás/Aiunorte, o Projeto da Alcoa, no Maranhão ambos de benefjciamento de bauxita e de alumina e o Projeto Carajás. Todos esses três projetes são
voltados à exportação, e a entender o interesse dos
países asiáticos e europeus, às custas, evidentemente, do sangue e do suor do povo trabalhador
brasileiro, porque construímos essa hidroelétrica
com recursos externos e estamos pagando juros
pela sua construção.
Essas empresas, -Aibrás/Aiunorte e Alcoa, no
Maranhão, sozinhas, conscimem 40% de toda a
energia produzida na Hidroelétrica de Tucuruí e pa-
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gam pelo consumo dessa energia um preço subsidiado mais barato do que o cidadão comum, do que
o industrial brasileiro paga para produzir na sua em-presa.
Em contrapartida a isso, o Estado do Pará, que
tem hoje 141 municípios, ainda possui 69 municípios
que não recebem energia dessa Hidroelétrica de Tucuruí. Recebem energia de usinas termoelétricas,
usinas a diesel, todas elas deficitárias, todas elas
trazendo enorme prejuízo à Companhia de Distribuição de Energia do Estado do Pará e todas elas, evidentemente, sem poder promover o progresso, pois
a quantidade de energia fornecida em cada um desses 69 municípios é pequena e mal dá para atender
às residências. Em alguns municípios, a energia funciona somente seis horas por dia, e há ainda municípios que não têm sequer termoelétrica do estado e
daCELP.
Essa é uma questão que tem sido enormemente discutida no Estado do Pará. Vários desses municípios, principalmente os da região do oeste do
Pará, não··recebem energia da Hidroelétrica de Tucuruí. Ao longo de toda a rodovia Transamazônica,
chegando até- ltaituba e Jacareacanga, descendo
para Santarém pela Santarém-Cuiabá, não há energia dessa hidroelétrica. Essa é uma obra que tem
sido falada e decantada há mais de quinze anos.
Um grupo empresarial, o Grupo .João Santos,
chegou há dez anos a construir uma grande indústria de beneficiamento de cimento na cidade de ltaituba, com capacidade para produzir cem mil sacos
de cimento diários, evidentemente na espera de que
essa energia lá chegasse. Até esse grande empresário foi enganado pelo Governo.
Todos os políticos, mais recentemente, têm
compreendido o erro que o Governo Federal cometeu, que o regime militar cometeu e tem assumido
quanto ao compromisso de resolver a questão.
O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando esteve em campanha no Estado do
Pará, mais especificamente no Município de Santarém, prometeu ao povo do Pará que levaria a energia da Hidroelétrica de Tucuruí até aquela localidade.
Tucuruí custou U$6 bilhões de dólares para levar energia dessa hidrelétrica a todos os Estados da
Amazônia, e a esses municípios do Pará gastar-seiam apenas U$500 milhões de dólares, ou seja, 1/12
da totalidade dos recursos empregados na hidroelétrica.
Para levar essa energia apenas a ltaituba e a
Santarém, que são os dois grandes pólos de desen-

00708

ANAIS DO SENADO FEDERAL

volvimento do oeste do Amazonas, gastar-se-iam
apenas U$220 milhões de dólares. O Governo nunca teve dinheiro para isso.
Entretanto, o Presidente Fernando Hemique
Cardoso prometeu, quando lá passou, em sua campanha, que faria isso, que trabalharia para que isso
acontecesse, e sua promessa, evidentemente, foi
uma promessa esquecida.
Em t 994, Senadores e Deputados Federais
deste Congresso, colocaram para o orçamento de
1995 a insignificância de R$8 milhões de reais para
iniciar o linhão da Hidroelétrica de Tucuruí até o Município de Altamira, na Transamazõnica.
O Ministro José Serra vetou esse recurso de 8
milhõEis de reais, e nada pôde ser feito no ano de 1995.
Agora, no ano de 1996, o Executivo não destinou um real sequer para essas obras e a Eletronorte
vem sofrendo permanentes prejuízos em função dos
subsídios da Alcoa e da Albras/Alunorte, que consomem 40% de sua energia Por isso, ela não tem dinheiro para investir, e o Governo, por sua vez, também não colocou nenhum centavo.
Nós, parlamentares do Pará e os parlamentares da Amazônia, em inúmeras reuniões nesta
Casa, conseguimos finalmente colocar a insignificância importãncia de 14 mntiões de reais para il1fcio dessas obras. Foi aprovada pelo Congresso Nacional a decisão desses parlamentares e agora o O r- ·
çamento está na mão do Presidente da República
para decidir sobre essa questão.
Também com muito esforço e com muita luta
os parlamentares do Pará colocaram mais 7,5 milhões de reais para levar a energia da Hidrelétrica de
Tucuruf ao Baixo-Tocantins, especialmente ao município de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará
e, também, do outro lado do Tocantins, Tailândia,
Mocajuba e Baião.

É evidente que o dinheiro que alocamos foi
tudo o que pudemos conseguir, o Executivo em si
não colocou absolutamente nada, nem um real; foram emendas de parlamentares aprovadas no Congresso Nacional.
Há uma enorine indagação sobre essas obras.
Tucuruí está ali. Ao lado de Tucuruí, Baião, que não
fica nem a 50 quilometros, não tem energia da hidrelétrica; Cametá, a 200 quilometres, não tem energia
da hidrelétrica; Tacajás, a 170 quilometres, não tem,
energia da hidrelétrica; Tailândia, que é um grande
pólo industrial madeireiro, funciona com usina termoelétrica. Quem pode, tem termoelétrica, e quem não
pode, fica sem ela, porque não há energia da hid[9létrica.
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Em virtude de urna série de dúvidas a respeito
dessa questão, encaminhamos oficialmente urna série de indagações ao Ministro de Minas e Energia
Em outras ocasiões já as fiz pessoalmente. Evidentemente, nunca tivemos resposta positiva, mas faço
questão de ler as perguntas para deixá-las registradas nos Anais do Senado.
1. Nós os parlamentares do Pará conseguimos
aprovar 14 milhões de reais para a construção da linha de transmissão da energia da UHE Tucuruí para
o Oeste do Pará. O que será possível fazer com esses recursos?
2. Qual é o custo para a construção do tramo
oeste até Altamira e em que tipo de linha de transmissão a energia será conduzida?
3. Qual é o custo total do projeto tramo oeste
com energia até ltaituba e Santarém e em que tipo
de linha de transmissão a energia será conduzida?
4. Há perspectiva de obtenção de recursos junto a alguma outra fonte para completar o orçamento
dessas obras? Quais?
5. Para quando está prevista a chegada da
energia da UHE Tucuruí às cidades de Altamira, ltai. tuba e Santarém, respectivamente?.
·· ,
,
·
Aqui vai uma pergunta que deve ser responãlda pelo Presidente da República, em função dos
seus compromissos e de suas promessas.
6. Há perspectivas de que ainda no Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso a energia da UHE de Tucurur chegue à ltaituba e Santarém?
7. Que iniciativas ou apoiamentos poderiam ser
adotados neste Senado da República para conseguir recursos para essas obras?
8. Para a execução do linhão de Tucurur para a
região do Baixo-Tocantins paraense, nós, os representantes do Pará, conseguimos alocar 7,5 milhões
de reais do Orçamento da União para 1996. Esses
recursos serão suficientes para que etapas da obra?
9. Qual o orçamento total dessa linha de transmissão até Cametá?
1O. O que pode ser e/ou será feito para serem
obtidos os demais recursos neceSsários à obra?
11. A energia da linha de transmissão do Baixo-Tocantins só atenderá ao Município de Cametá
ou haverá possibilidade de atender Limoeiro de Ajuru e Oeiras do Pará, do mesmo lado de Tocantins e,
ainda, Tailândia, Baião e Mocajuba, do lado oposto?
12. Há algum projeto para os eixos formados
pelos Municípios de Água Azul, Ourilândia do Norte,
Tucumã e São Félix do Xingu, no sul do Pará, ao
longo da PA-279, a .partir de Xinguara? Não foram
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aprovados recursos para esse fim no orçamento/96.
A Eletronorte pretende ter algum?
Infelizmente, apesar de todos os nossos esforços, nossas propostas toram rejeitadas. Quero saber
se a Eletronorte pretende alocar algum recurso para
essa região.
13. O que pretendia o Ministro na sua visita a
Altamira, que seria realizada em março do corrente?
Essa visita ainda será feita?
14. Concluindo, solicito ser informado a respeito de todos os projetes da Eletronorte para execução
no Estado do Pará no ano de 1996.
É evidente que, a partir dessas respostas, procuraremos organizar uma luta e uma forma de trabalho para garantirmos o direHo do povo dessa região
do Estado do Pará. É inadmissível que o Estado brasileiro tenha investido tanto na construção de uma
obra como a Hidrelétrica de Tucuruí e não tenha
pensado na utilização, pelo povo do Estado. da
energia produzida por essa hidrelétrica.
Não continuaremos aceitando passivamente
essa situação. Haveremos de, junto com prefeHos,
verea<;19res, lideranças QOI.fliÇ<!s, si.ndicais de todo o
Estado do Pará, buscár uma a~emativa para vermos
realizado o sonho daquela gente, isto é, fazer com
que a energia da Hidrelétrica de Tucuruí chegue a
todos os Municípios do Estado do Pará e possa,
também, atingir todos os Estados da Amazônia, do
Norte do Pais.
MuHo obrigado.
Durante o ãtSCUrso do Sr. Ademir Andrade, o Sr. José Alves deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. João
França.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE {João França) - Concedo
a palavra a V. Ex", como líder, por vinte minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; gostaria apenas de registrar que, tão logo soube hoje pela imprensa das declarações que teriam sido dadas pelo Presidente do
BNDES, citando o Presidente José Samey, tomei a
iniciativa de procurar o Dr. Luiz ca~os Mendonça de
Barros. E o fiz por duas razões: a primeira porque
considero o Dr. Mendonça de Barros um homem intefigente, COIIlJetente, que procura cumprir a sua
missão dentro do Governo e, parece-me, faz um
bom trabalho frente àquela agência de fomento.
• Por outro lado, considero o teor das declarações, que foram colocadas na imprensa, extrema-
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mente infeliz, porque não se trata de fazer juízo de
valor sobre o comportamento pessoal, político e
ideológico do Senador José Samey. Trata-se, na
verdade, de respeitá-lo como Presidente do Senado
Federal, como Presidente do Congresso Nacional e,
portanto, como representante máximo do Poder Legislativo Federal.
Na minha opinião - tenho um cuidado muito
grande com esses formalismos, que, na verdade,
são necessários para que se mantenha a independência das instHuições -, trata-se não de uma
questão de formalismo, mas sim de respeito que
uma instituição deve ter para com a outra, para que
a democracia funcione na sua plenHude.
Por ser testemunha da forma isenta com que o
Presidente José Samey tem dirigido os trabalhos
desta Casa, tomei a liberdade de procurar o Presidente do BNDES, por orientação, inclusive, do líder
Elcio Alvares.
O Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros me comunicou, há poucos minutos, que está divulgando
uma nota à imprensa, em que diz textualmente:
Minh.as declaráÇões em Hannover a
respeHo da privatização da CVRD foram reproduzidas fora do seu contexto. Em nenhum momento, classifiquei de forma pejorativa as posições do Presidente do Senado,
José Samey, em relação a esse assunto. Diferenças existem, mas são normais no processo democrático. Além disso, podem ser
superadas mediante esclarecimentos e esforços de convergência.
Do mesmo modo, esclareço que não
houve nenhum acordo com o Presidente do
Senado a respeito de prazos para a votação
do projeto do Senador José Outra, até porque é o Poder Legislativo, autõnomo e cioso
de sua autonomia, que toma as decisões sobre o seu cronograma de votação.
Disse-me, ainda, o Dr. Mendonça de Barros,
há poucos instantes, que o próprio BNDES, somente
dentro de 60 dias terá um estudo mais detalhado e
minucioso sobre as vantagens, se é que elas existem, de eventual decisão a respeHo da Companhia
Vale do Rio Doce. Antes desse estudo e desse diagnóstico, ele considera difícil discutir o assunto com a
sociedade, porque os dados, efetivamente, ainda
não estão disponíveis, ainda não estão compilados.
Ainda, o Dr. Mendonça de Barros disse que tomou a iniciativa de telefonar ao Presidente José Sarney~ que recebeu o telefonema, como é do seu cos-

00710

ANAIS DO SENADO FEDERAL

tume, inclusive, de forma elegante, entendendo as
explicações do Presidente do BNDES.
Por último, devo dizer que, independentemente
da nossa filiação partidária e do compromisso de
cada um, ou de não haver este compromisso em relação ao projeto de país que é liderado pelo Presidente da República - eu me filio àqueles que têm
compromisso com esse projeto de país -, há de se
ter muito cuidado para que o respeito às instituições
e àqueles que respondem por elas, como é o caso
do Presidente José Samey, seja uma norma de conduta.
Fiquei extremamente feliz com a posição do
Presidente Mendonça de Barros, que não só teve a
humildade de dar o telefonema e de enviar a nota à
imprensa, como também de reconhecer, e!e próprio,
que da maneira como as coisas foram divulgadas
não correspondiam ao seu pensamento.
Disse, ainda, o Dr. Mendonça de Barros, que
quando adjetivava posições no que diz respeito à
empresa Vale do Rio Doce, e!e fazia paralelos entre
atitudes tomadas por outros países e falava, em
tese, da necessidade de reformulação do pape! do
Estado e, em particular no caso do Brasil, que o Estado brasileiro tivesse recursos para cuidar mais das
áreas sociais, vitais à vida brasileira, e menos das
áreas produtivas, que poderiam receber investimentos do setor privado.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, não se
trata aqui de discutir vantagens e desvantagens desse ou daquele modelo; trata-se apenas de sublinhar
o respeito que se deve ter pelo Poder Legislativo - e
nesta nota o Presidente do BNDES está demonstrando o respeito que tem por este Poder - e em particular pelo Presidente desta Casa, que se tem havido nas situações mais criticas e mais difíceis com
imparcialidade e com isenção.
Portanto, em nome da liderança do Governo,
eu gostaria de registrar esta nota e explicações do
Presidente do BNDES a esta Casa. Gostaria também que os eminentes Senadores que me antecederam nesta tribuna na tarde de hoje, fazendo avaliações criticas, algumas construtivas, sobre esta posição ptldessem, ainda que- não estando presentes
no plenário neste momento, ter acesso a estas explicações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João França) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Jefferson Péres. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gi!vam
Borges. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, como
estou aguardando a remessa de um material pelo
meu gabinete e como o Senador Eduardo Sup!icy
quer fazer uso da palavra, eu proporia que S. Ex" falasse primeiro.
_o SR. PRESIDENTE (João França) - Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Sup!icy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Agradeço a atenção do Senador Romero Jucá.
Sr. Presidente, Senador João França, Sr's e
Srs. Senadores, eu gostaria de ressaltar aquilo que
foi explicitado hoje pelo Ministro do Planejamento,
José Serra, que compareceu perante a Comissão
Mista de Orçamento para responder a pergunta relativa ao im'pacto do Proer nas finanças públicas.
Na sua entrevista publicada nas páginas amarelas da Veja, o Ministro José Serra, quando questionado sobre o Proer, reconheceu que ele tem certo
custo em termos de dívida pública. A revista Veja
lhe perguntou:
Veja - Era inevitável emprestar tanto
dinheiro aos bancos através do Proer?
Serra - Dois países da América Latina
viveram crises financeiras no início dos anos
80 e perderam em tomo de 13% do PIB em
um ou dois anos. Um foi o Chile; o outro, a
Argentina. Nos anos 90 foi a Venezuela. Por
mais que se atribua a crise do sistema financeiro privado à má gestão, às deficiências
do Banco Centra!, à demora, resta o fato de
que o governo evitou que perdêssemos uma
enormidade de produção e de empregos. O
Proer traz esse desgaste político e tem custo em termos de dívida pública. Mas não ha. via aHemativa.
Será que não havia alternativa? Qual é esse
custo? Foi esse o propósito da minha argüição. Considerando que o Proer provoca um impacto expansionista ·na base monetária, quando o Governo injeta
recursos numa instituição financeira, como o Banco
Nacional, o Econômico e outras; considerando que
na medida em que o Banco Centra! procura evitar a
expansão da base monetária, colocando títulos no
mercado para gerar um efeito contracionista na base
monetária, neutralizando o efeito expansionista decorrente daquela injeção; considerando que esse
enxugamento da base é feito por meio da expansão
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da dívida mobiliária, ou seja, pela emissão de títulos,
temos os seguintes efeitos: primeiro, a taxa de juros
que o· Governo paga: pon5eus títulos colocados no
mercado é maior que a recebida pelos empréstimos
do Proer; segundo, o prazo dos títulos do Governo
está na faixa de dois a três meses em média, enquanto os prazos de recebimento dos empréstimos
do Proer estão na faixa de anos; terceiro, o Governo
efetivamente terá de colocar seus títulos. Todavia,
não existe nenhuma garantia de que conseguirá receber todos os créditos do Proer, ou seja, o Governo
emite um passivo à dívida mobiliária que ele não poderá deixar de honrar e adquire, em contrapartida,
créditos de quFtlidade mais duvidosa, contra bancos
quebrados.
Assim, podemos concluir que o Proer onera,
sim, as finanças do Governo Federal e com mais um
aspecto, qual seja, o da renúncia fiscal.
A Medida Provisória n• .1.369, na versão de 28
de março de 1996, que dispõe sobre medida de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências, no art. 2•, menciona que na hipótese de incorporação, aplica-se às instituições participantes do programa a que se refere o artigo anterior o seguinte tratamento tributário:
1. A instituição a ser incorporada deverá contabilizar como perdas os valores dos
créditos. de difícil recuperação, observadas,
para esse fim, nonnas fiXadas pelo Conselho Monetário;
2. As instituições incorporadoras poderão registrar como ágio, na aquisição de investimento, a diferença entre o valor de
aquisição e o valor patrimonial da participação societária adquirida;
3. As perdas de que trata o inciso I deverão ser adicionadas ao lucro líquido da instituição a ser incorpÓrada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido;
4. Após a incorporação, o ágio a que
se refere inciso 11, registrado contabilmente, poderá ser amortizado, observado o disposto no inciso seguinte que, para efeito de
determinação do lucro real, a soma do ágio
amortizado com o valor compensado dos
prejuízos fiscais de períodos-bases anteriores, não poderá exceder, em cada período,
a 30% do lucro líquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação aplicada. E o valor do ágio amortizado deverá
ser adicionado ao lucro líquido para efeito
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de determinar a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
Ora, diz a LDO no seu art. 41:
Art. 41. A concessão ou ampliação de
incentivo, isenção ou benefício, de natureza
tributária ou financeira, somente poderão ser
aprovadas caso indiquem a estimativa de renúncia de receita e as despesas, em idêntico valor, que serão anuladas.
A medida provisória que institui o Proer não
obedece ao que !lstá tanto na Constituição quanto
na nova LDO, ou seja, à necessidade de se indicar a
estimativa de renúncia de receita e as despesas, em
idêntico valor, que serão anuladas.
No caso, o Proer cria renúncia fiscal. O Ministro José Serra reconheceu o fato e disse que seria
importante que o Executivo; em acordo com o Congresso Nacional, venha a estimar melhor o custo do
Proer em· termos das suas duas faces. Primeiro, o
seu efeito sobre a dívida mobiliária e, conseqüentemente, sobre as finanças do Governo. Segundo, o
seu efeito em termos da renúncia fiscal propiciada
pelo Proer. O Ministro José Serra falou da importância da transparência total dos gastos do Governo.
Faço este registro procurando sintetizar - segundo
consegui memorizar, porque não tenho em mãos as
notas taquigráficas da reunião - a resposta do Ministro José Serra. Em primeiro lugar, S. Ex" explicitou
que o Proer tem efeito sobre as finanças públicas.
Segundo, pelo lado da receita, S. Ex" concordou que
isso aparece na fonna de renúncia fiscal concedida
às instituições financeiras tomadoras dos recursos
do Proer. e, contrariamente ao estabelecido pelo
LDO em vigor e ao proposto no projeto da LD0/97,
essa perda de receita não foi explicitada pelo Governo. O Governo, como sempre, descumpre as leis
que ele mesmo propõe. Terceiro, pelo lado da despesa, o gasto do Proer aparece quando o Governo
tem de pagar os juros dos títulos públicos, que foi
obrigado a colocar no mercado para evitar a expansão da base monetária. E aqui está a importância
deste registro: o Presidente Fernando Henrique Cardoso e o Ministro Pedro Malan, da Fazenda, têm dito
que o Proer simplesmente utiliza recursos do reco. lhimento compulsório, do total daquilo que é recolhido de todos os depositantes nas instituições financeiras, não reconhecendo devidamente que o Proer
tem, sim, um impacto sobre as finanças públicas,
pela contração da receita (renúncia fiscal) e pela expansão da despesa, com mais juros que são pagos.
Mas é importante registrar que o Ministro José Serra
explicitou ser favorável a que o Governo tome claro
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para a sociedade esses fatos. Inclusive quando da
remessa do orçamento de renúncia fiscal, informou
que pretende deixar transparente para a sociedade
o valor da perda de receita. Espero que is5o também
seja realizado pelo lado da dívida.
O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Pois não, Senador.
O Sr. Romero Jucá • Senador Eduardo Suplicy, V. Ex' trata de uma questão extremamente importante, objeto de debate hoje pela manhã na Comissão de Orçamento, com a presença· do· Ministro
José Serra, que é a nova proposta da LDO, que vamos começar a discutir. Ao registrarmos os avanços
e a transparência com que o Orçamento foi feito já
em 1996 - e vamos aprimorar esse trabalho para o
Orçamento de 1997 - tocou-se na questão do Proer.
Comungo com as preocupações de V. Ex". É importante que, primeiro, fique caracterizado quanto do
orçamento fiscal, quanto de despesa, efetivamente,
se tem com a utilização do Proer. Lembro que o Ministro, durante o debate- como V. Ex• mencionou-.
disse que é favorável a essa transparência, é favorável a essas informações. Nós temos que procurar
caminhos para que essa despesa fiscal, utilizada em
atuação do Proer, venha a constar da Proposta Orçamentária. O Senador Ney Suassuna, Relator da
(.DO, precisa encontrar fórmulas, junto com a área
financeira do Governo e com toda a Comissão, para
que tenhamos condição de determinar quanto do orçamento fiscal - de renúncia, de juros ou de qualquer outro tipo de despesa - está efetivamente fluindo para o Proer, para salvação do Sistema Financeiro. Somos favoráveis ao socorro ao Sistema Financeiro, que precisa ser recuperado. Entretanto, é de
fundamental importãncia saber quanto o Proer está
gastando, como e com quem. Comungo com as
preocupações de V. Ex", apóio-as e entendo que, no
âmbito da Comissão de Orçamento, temos a obrigação de procurar não só quantificar, mas explicitar
tudo no Orçamento, para que isso possa ser fiscalizado e acompanhado por toda a sociedade. Parabéns pelas colocações que faz, nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço o
aparte, Senador Romero Jucá, Naquilo que o Governo quiser avançar, para que haja maior transparência e controle por parte do Congresso Nacional e da
sociedade sobre o que é feito dos recursos públicos,
V. Ex" terá em mim um aliado.
Na sua conclusão, o Ministro José Serra disse
que não é a favor de qualquer aumento de gasto pú-
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blico que não venha, ao mesmo tempo, acompanhado de aumento de receita para prover o financiamento daquele gasto público.
É preciso aqui qualificar essa observação do
Ministro José Serra, porque poderá o Congresso Nacional propor um aumento de certo tipo de gasto público, ao mesmo tempo demonstrando que esse
gasto público poderá ser de melhor qualidade e rentabilidade social do que outros.
Vamos citar alguns exemplos. Na lista de prioridades e metas sobre agricultura e reforma agrária,
está registrado que é meta do Governo, em 1997,
assentar 60 mil fammas de trabalhadores rurais
sem-terra. Trata-se de uma meta muito importante.
Mas será suficiente?
Vamos supor que, na audiência que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai conceder
aos coordenadores do Movimento Sem-Terra- espero que já com a presença do novo Ministro Raul
Jungmann -, provavelmente na segunda-feira próxima, dia 29, vamos supor que o Ministro Raul
Jungmann queira mostrar a que veio, queira· mostrar uma nova energia, queira mostrar que a meta
de 60 mil assentamentos para 96 e 97 sejam modestas e, ainda, queria aumentar, digamos, para
oitenta ou cem mil.
Dirá o Ministro José Serra que não vai aceitar
esses aumentos das metas de assentamento, alegando que isso vai representar um aumento de gastos? Se for proposto um aumento equivalente de gastos, em contrapartida haverá uma diminuição de despesas públicas, seja no Proer, seja na forma de diminuição de renúncia fiSCal ou diminuição de incentivos
creditfeios para certos segmentos empresariais.
Vamos citar um outro exemplo na área da Previdência e Assistência Social. Pretende o Governo,
em 1997, atender 180 mil crianças e adolescentes
na faixa etária de sete a treze anos.
Ora, Sr. Presidente, qual é o conteúdo desse
tipo de assistência? Implementar a Polfiioa Nacional
de Assistência Social, mediante projetes governamentais e não governamentais, para 180 mil menores de sete a treze anos. Sabemos que o IBGE estima em cerca de 3,5 milhões o número de crianças
de sete a catorze anos que estão trabalhando, muitas das quais precocemente abandonando a escola.
Por que razão? Porque os seus pais não têm um mínimo de renda.
Ora. Sr. Presidente, se ficar demonstrado que
poderá o Congresso Nacional propor um aumento
da assistência a toda pessoa adulta cujo rendimento
seja tão baixo, no sentido de proporcionar um mini-
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mo de renda que garanta que suas crianças até 14
anos, efetivamente, freqüentem a escola, ficando
demonstrado que este é um programa de alta rentabilidade económica e social, não poderia o Ministro
do Planejamento estudar que os recursos para este
programa sejam aumentados, em contraposição a
cortes em outros programas cuja rentabilidade económica e social não seja tão significativa e alta
quanto para um eventual programa de garantia de
renda mínima?
São essas as questões que deixo aqui para reflexão, ressaltando que considero importante a disposição do Ministro de vir debater. Inclusive, foi realizado um debate do mais alto nível com a ComisSão
Mista de Orçamento. Existe um compromisso da Comissão, do St. Presidente José Samey, no sentido
de realizarmos um esforço para que ainda neste ano
cumpramos as metas, tanto de apreciação e votação
da LDO, até 30 de junho, quanto da Mensagem Orçamentária, até 31 de dezembro, se possível até 20
de dezembro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João França) - Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acabo de dar entrada, nesta Casa, a uma
proposta de emenda à Constituição, cujo objetivo é
acrescentar um parágrafo único ao seu art. 228, nos
seguintes termos:
"Parágrafo único - nos casos de crime
contra a vida ou património, cometidos com
violência, ou grave ameaça à pessoa, são
penalmente inimputáveis apenas os menores de 16 anos, sujeitos às normas da legislação especial."
Sei bem que esta é uma matéria polémica, Sr.
Presidente, fadada a ressuscitar intensas crfticás
contrárias à medida ora preconizada, e outras tantas
posições favoráveis á essa aHeração na hossa legis,·
lação penal.
O assunto não é novo e algumas iniciativas
nesse sentido já foram, no passado, rejeitadas pelo
Parlamento brasileiro, que, nesses ocasiões, curvouse não apenas ao peso de abalizadas opiniões divergentes, mas também, quiçá preponderantemente,
às pressões de uma mídia cooptada, conscientemente ou não, pelos adversários do rebaixamento
da maioridade penal. Se compulsarmos os espaços
cedidos ao assunto pelos veículos de comunicação
à época, constataremos a enorme desvantagem so-
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!rida pelos defensores da alteração da idade para
responsabilização penal.
Isso é compreensível, já que a problemática do
menor de comportamento anti-social provoca, de
ambos os lados, reações dificilmente escoimadas do
emocionalismo, de grande prejudicialidade quando
se deseja realmente adequar o direito às aspirações
da sociedade.
No caso da alteração da responsabilidade penal para dezesseis anos, a teimosia em não se reconhecer a maior capacidade de discernimento do jovem de hoje, em relação à criminalidade dos seus
ates, funciona como contraponto às acusações de
que a busca de redução da idade dos penalmente
inimputáveis se baseia, quase que exclusivamente,
na emocionalidade advinda de eventuais traumatismos sociais provocados por menores infratores,
quando então os ânimos, alimentados pelo sensacionalismo da imprensa, tomam-se exacerbados, fazendo germinar o clamor social propício ao aproveitamento dos oportunistas que disso intentam auferir
rendimentos eleitorais.
A verdade, no entanto, está muito longe desse
raci6cínio simplista. Diversamente da responsabilidade do jurista, cabe ao politico refletir os anseios
da sociedade e, através dessa captação correta,
transformá-los em normas que traduzam com fidelidade essa aspiração, fruto da nova realidade presente e da qual a Teoria do Direito não deve e não
pode estar desvinculada.
Lamentavelmente, não há como mascarar ao
legislador o gravidade dos problemas vividos pela
sociedade brasileira de hoje, na convivência cotidiana com crimes violentos cometidos por menores entre dezesseis e dezoito anos, cada vez mais crescentes, e para cujo estancamento a legislação especial tem-se mostrado completamente ineficaz.
Tão repleto anda o noticiário de crimes perversos praticados por menores nessa faixa de idade
que já não se dá a eles as manchetes garrafais de
outrora e nem se lhes reservam os espaços exagerados que acabavam, às vezes, por tomá-los heróis
de desavisados seguidores. Mas, ao contrário do
que muitos possam pensar, essa banalização da
violência é muito mais alarmante do que o sensacionalismo de ontem. O que antes vendia, pela excepcionalidade do fato e pelo choque que causava, acabou por cair na vala comum do noticiário policial.
O signHicado disso não comporta interpretações dúbias. O crime está-se alastrando nessa fáixa
etária e a sociedade, estarrecida e aterrorizada, desfalece ante a impotência das autoridades em coibi-
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lo. A descrença na eficiência da sanção penal e nos
agentes de sua aplicação podem levar o povo a uma
conclusão que dificilmente será mais nociva à ordem
social: a de que a impunidade, sendo quase regra,
deve servir como incentivo de desobediência à ordem juridica, já que a ação estetal só se mostra eficiente nas suas funções de impor e cobrar tributos
sem que haja a contrapartida da eficiência policial e
judiciária no resguardo da sua segurança.
Por isso mesmo, há que se ter coragem para
as reformulações necessárias.
A nossa estrutura de idéias, no aspecto da menoridade penal, tem sido histórica e sociologicamente montada sobre um humanismo que, se é meritório
do ponto de vista individual, tem desprezado o conjunto da nossa sociedade. Esta, cada vez mais agredida, vem se tomando cada vez mais cética com relação às medidas coercitivas de privação da liberdade desses menores entre 16 e 18 anos. E a generalização do pessimismo, por sua alta nocividade e
pelo perigo que representa ao equilíbrio social, não
autoriza a contemplação passiva do legislador.
Urge, volto a repetir, que tenhamos a coragem
de reformar, ainda mais quando, passado tanto tempo, a postura até então adotada não produziu os
efeitos esperados por essa mesma sociedade que,
pacifica e_ordeira na sua imensa maioria, clama pela
segregaçao daqueles que, conSCientemente, ferem
violentamente o seu inalienável direito à segurança.
seja quahto à própria vida, seja quanto à preservação do seu património.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, conheço
bem a argumentação contrária ao rebaixamento da
maioridade penal Basicamente, ela se fundamenta
no raciocínio de que a própria sociedade, concentradora de renda e excludente de condições humanas
básicas a um enorme contingente de miseráveis, em
cujo quadro as crianças e os adolescentes representam a !ração mais vulnerável, seria a grande culpada pelo aumento da criminalidade juvenil. E que
nessa faixa de idade, entre 16 e 18 anos, o adolescente não tem estrutura. física e nem psíquica para
ser tratado penalmente como um adutto. Além disso,
propaga-se que os delitos praticados por adolescentes ~ão ultrapassam os 10% de toda a delinqüência,
fraçao esta que não teria peso significativo na solução dos problemas de segurança pública.
Ora, Sr. Presidente, não há como não concordar, em parte, com a grande contribuição dada à criminalidade por nossa sociedade injusta. Mas circunscrevê-la apenas dentro desses limites é incorrer
em erro crasso. Tanto assim que a estatistica dos •
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10%, apresentada como reforço da tese adversa,
parece-nos, ao contrário, que pesa a favor da punibilidade desses infratores. Considerando-a real - embora sua confiabilidade seja contestável pelo fato de
que muita gente deixa de registrar ates criminosos
desses jovens pela firme convicção de que não serão punidos-, ela, ao inverso do proclamado, na verdade fulmina os argumentos dos que a usam em defesa da manutenção do atual sistema. Não sendo
assim, seria um raciocínio às avessas, pois, na realidade, ela apenas comprova que a imensa maioria
dos jovens brasileiros, não obstante a sua notória
desassistência social, deixa de desembocar na delinqüência para tomar-se a grande massa de cidadãos ordeiros e laboriosos, freqüentemente vítimas daqueles que optaram, conscientemente, pela via criminal. Isso faz com que caia por terra, definitivamente, a tese de que as condições sócioeconômico e
culturais direcionam, inexoravelmente, os jovens excluidos para a conduta criminosa.
E é em respeito a essa grande maioria que devemos punir exemplarmente os demais, sob pena aí sim - de deixarmos que contaminem irremediavelmente o tecido social fiado pelos respeitadores da
ordem jurídica.
Convenhamos, Sr. Presidente. As medidas sócio-educativaS previstas estatutariamente para os
adolescentes (advertência, obrigação ·de reparar o
dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de liberdade e privação de liberdade) não assustam mais os criminosos juvenis. E,
por não assustarem, deixam de funcionar como freio
à delinqüência.
Os nossos juizes, premidos talvez pelo receio
de serem julgados excessivamente rigorosos, hesitam na aplicação das medidas menos brandas. As
autoridades policiais civis, eternamente submetidas
ao fogo cruzado dos meios de comunicação, subjugam-se a um noticiário que possa ser mais benevolente, de molde a não se verem atrapalhados na sua
justa pretensão de ascensão funcional.
Não podem, Judiciário e Policia, permanecer
manietados por essas pressões. A alteração da responsabilidade para 16 anos os livrará, em parte, dos
grilhões dessa censura incabivel. Já em 24 de outubro de 1980, em conferência proferida na Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
do Rio de Janeiro, o insigne jurista João Baptista
Cordeiro Guerra, Ministro do Supremo Tribunal Fe- ·
deral, proclamava:
"Creio, nesta attura, que a alteração da
penal para 16 anos, quan-

responsabilidad~
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do o agente revela capacidade de entender
o caráter criminoso do ato que praticou, é
uma necessidade.
O Código de Menores do inesquecfvel
Juiz Melo Matos previa, nesses casos, a detenção por tempo indeterminado. Onde, porém, os juízes podem aplicar esse Código?
Já se fez novo Código e a situação não
melhorou, porque não se alterou a mentalidade do julgador.
Dizia aos meus jurados: quando Mozart compunha aos cinco anos, ninguém
responsabilizava a sociedade pelo seu gênio..:
De lá para cá teria mudado a situação, Sr. Presidente? É evidente que não. O nosso Código Penal
é de 1940, e se algo mudou em relação aos dias de
hoje foi o aumento da capacidade de entendimento
dos menores, não mais diferenciada em razão das
decantadas diversidades regionais de outrora, já que
o alcance nacional dos meios de comunicação eliminou o peso da desinformação que poderia marcar os
adolescentes dos tempos idos.
Também não deve o legislador deixar-se influenciar pelo frágil argumento da inexistência de estabelecimentos carcerários adequados no Pafs, o
que acarretaria aos condenados juvenis uma inaceitável convivência com os delinqüentes adultos. Se o
princípio é válido, a solução até agora encontrada é
completamente errõnea. Tantos e tão grandes têm
sido os. danos causados à sociedade por esses menores criminosos, que menos dispendioso para a
Nação seria a alocação de recursos necessários à
construção de presídios especiais para abrigá-los, e
dentro dos quais implantar-sa-ia um sistema carcerário amoldado aos ensinamentos da modema pedagogia corretiva, com a devida estrutura para fornecer-lhes o apoio psicológico e psiquiátrico recomendados à sua posterior reinserção social.
Tenho para mim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, que pàssado mais de meio século de
existência do nossó Código Penal, é hora de nos libertarmos das discussões bizantinas em torno da intocabilidade dos limites fixados para a maioridade
penal, mormente quando esta se refere aos crimes
contra a vida ou contra o patrimônio, cometidos com
violência ou grave ameaça à pessQa. Repito: cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Ela
não só deve ser atterada como f001da constitucionalmente, conforme a Proposta ora apresentada. Acredito na sua aprovação pelos meus Pares, como também estou convicto do seu apoio pela imensa maio-
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ria da sociedade brasileira. E af que entra a nossa
responsabilidade polftica, inteiramente diversa da
responsabilidade do jurista, que é puramente técnica
no seu discurso jurídico-penal, reservando-se ao legislador a tarefa de aferir se o conteúdo do Direito
está em consonância com o direcionamento desejado pela sociedade.
Essa sociedade que já está cansada de pieguices quando se trata do tratamento penal ao criminoso entre 16 e 18 anos, ainda mais quando lhes foi
dado o direito de participar na escolha dos mandatários da Nação, não obstante os sofismas usados em
tomo do caráter não obrigatório desse voto. Por
mais que sofismem os adversários da mudança, não
resta a menor dúvida que o direito de voto aos 16
anos é o reconhecimento explicito da maturidade
desses jovens, independentemente da obrigatoriedade quanto aos seus exercfcios.
Devemos lembrar, ainda, que o nosso • Pafs
permite a obtenção de carteira de piloto privado aos
16 anos de idade. Portanto, o jovem, a partir dessa
idade, desde que habilitado, está autorizado a pilotar
aviões com passageiros e a aterrisar nos aeroportos
nacionais. Se isso não corresponder a um reconhecimento da maturidade desses jovens, não sei mais,
Sr. Presidente, o ~ue o corresponderia.
Alonguei-me, talvez demasiadamente, nas considerações que entendi fazer em tomo da questão.
Quero encerrar, ressaltando que a redução pretendida não tem o escopo principal de enviar para a prisão os criminosos dessa faixa etária. Seu objetivo
maior é o de lhes dar a responsabilidade penal que
os tempos presentes estão a impor. Tal qual o exercfcio de voto que lhes foi concedido, também é voluntária a sua participação nas condutas criminais
violentas que a proposta enquadra. A redução da
maioridade penal, nesses casos, terá o condão de
conscientizá-los definitivamente sobre a imperiosa
necessidade do cumprimento da lei, já que não estarão mais cobertos pelo manto da irresponsabilidade
atual, facilitada pela legislação especial, que raramente
é aplicada com o rigor desejado pela sociedade.
A proposta, assim, antes de ser meramente punitiva, é muito mais educativa, na medida em que
criará a mentalidade de que o desrespeito à vida ou
ao patrimônio, cometido com violência, não tem
mais corno escapar da sanção penal, cuja aplicabilidade hoje está nas mãos de um Judiciário que, com
essa postura excessivamente paternalista, está a
provocar no povo um acréscimo na sua já perigosa
descrença quanto ao seu direito à segurança e a es-
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timular os criminosos juvenis pela brandura das penas a que têm sido sentenciados.
Era o ·que linha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João França) - Os Srs.
Senadores Odacir Soares e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em discursos anteriores referentes ao PLANAFLORO - Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, discorri sobre a
Missão do Banco Mundial que visitou Rondônia
nos dias 21 e 22 de novembro, integrada por altos
dirigentes, incluindo seis Diretores Executivos, um
Secretario e o Coordenador Geral de Acompanhamento e Avaliação, da Secretaria Especial de Politicas Regionais do Ministério de Planejamento e
Orçamento. A visita revestiu-se, muito mais, de um
caráter político, que de uma missão técnica, mas,
por certo, poderá trazer beneffcios para a implementação do Planafloro.
Em dias mais recentes, enfoquei a dif!cil missão do lnstiMo Nacional de Colonização e Reforma
Agrária- Incra, de conceder terras aos "sem terras",
promovendo novos assentamentos, a regularização
fundiária, à vista do que preceitua a Lei Complementar n• 52, que trata do Zoneamento Socioeconômico-ecolôgico. Uma árdua, dif!cil e desgastante tarefa, que os administradores locais da Superintendência Regional do Incra, SR -17, estão se
desdobrando para cumprir, com o mlnirno de equ!vocos, em obediência ao Convênio do Incra/Governo do Estado de ROfldônia.
Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, encaminho à discussão desta Casa a questão indlgena e,
as principais ações do componente ind!gena do Planafloro, que devem incluir:

f) a criação de uma equipe conjunta Funai-Estado de Rondônia, para aprirncrar o monitoramento
dos problemas indígenas.
Antes de abordar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a questão indígena e o Planafloro, na especificidade do Estado de Rondônia, faço uma digressão
alusiva a seus aspectos mais gerais.
No Brasil, segundo a Fundação Nacional do fndio - Funai, existem 565 áreas indígenas, para uma
população de 228.577 lndios, que ocupam uma área
de terras de aproximadamente 94 milhões de hectares, equivalentes à superffcie dos Estados do Maranhão, Piaul, Ceará, e Rio Grande do Norte, cobrindo
11% do Território Nacional,segundo dados estatisticos de relatório da FUNAI, de 1995.
O maior percentual dessas áreas está localizado na Amazônia. Dos 94 milhões (94.036.047 hectares) de terras indlge_!las existentes no Brasil,
76.688.61 O hectares estão em terras da Amazônia
assim distribuídos: .
·'
'
Estado
Area (hectares)
População
Amazonas
34.751.952
43.410
22.292.93
4 7.959
Pará
Roraima
12.816.338
27.485
Rondônia
3.836.23
1 4242
Acre
1.899.70
1 8.508
Amapá
1.091.45
. 4 2.227
Total
76.688.61 O
93.871
Na Amazônia, encontravam-se 81,5% das
áreas indígenas do País. Também na AmazOnia, estão situadas as maiores áreas indígenas individualizadas, assim distribuídas:

-=-

Áreas lndiQenas Su~.JHa

Roraima

Yanomani

9.664.975

9.910

Roraima

Raposa Sena do Sol 1.678.800

1.000

Amazonas Alto do rio Negro 8.150.000

1.500

l'allla ão

Amazonas Médio rio Negro

2.142.000

1.033

Amazonas Rio Bia

1.180.200

650

b) a aviveniação de trechos da demarcação de
outras doze reservas;

Amazonas Vale do Javari

8.338.000

1.500

Amazonas WaimirVAtroari

2.585.911

982

c) a identificação de lndios isolados e passivei
demarcação de mais quatorze áreas indlgenas;

Pará

Tumucumaque

2.700.000

344

Pará

Trincheira Bacajá 1.655.000

218

Pará

Menkragnoti

Pará

Kaiapó

3.284.005.

Pará

Ball

1.850.000

65

Rondônia Uru-Eu-Wau-Wau 1.867.118

1200

a) a demarcação de cinco reservas indlgenas
com uma área to~l de 500.000 hectares;

d) o fortalecimento de programas de sallde indígena, inclusive, com a criação de equipes volantes
. de sallde;
e) a fiscalização das áreas ind!genas, inclusive
com apoio da Polícia Aorestal;

'·

4.914255

470
1.743
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Conseqüentemente~ é,-tãinbém, na Amazônia
que se registram os maiores problemas entre fndios
e não-índios. Erigida em nova fronteira agrfcola e
mineraria do país, com a abertura de rodovias federais, como a Belém/Brasma, a Transamazônica, a
Cuiabá/Porto Velho, a Manaus/Caracarai/Rio Branco,com a implantação de grandes projetes, como a
construção da Hidrelétrica de Tucuruí, a implantação
do Projeto Carajás e a descoberta de garimpos
como os de Serra Pelada, Bom Futuro e tantos outros, acorreram à Região, atendendo ao chamamento do Governo Federal, na década de 70, para ocupa-la, • --OS )10mens sem terras para as terras sem
homens", sob a inspiração do lema de "Integrar para
não Entregar".

No que tange à inserção das áreas indígenas
no Direito brasileiro, cumpre tecer considerações.
Antes mesmo de ser descoberto o Brasil, suas terras já haviam sido divididas entre os reinos oo
Portugal e Espanha, por força do Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, segundo o qual 370 léguas a partir de Cabo Verde, as
terras do Oeste pertenceriam à Espanha e as do
Leste a Portugal.
Assim, ao aportar no Brasil, Pedro Álvares
Cabral tomou posse das terras, em nome do rei de
Portugal, passando todo território brasileiro a integrar os bens do Império Luso, como propriedade
pública da coroa. Juridicamente, desde a sua origem, essas terras poderiam ser classificadas como
terras públicas.
Sucede que, aqui chegando os lusitanos, as
terras já estavam habitadas. E seus primeiros habitantes eram os lndios. Logo, essas terras eram
suas. Por diretto de ocupação, passaram a ser da
Coroa portuguesa.
·
Historicamente, a primeira noticia que se tem
de uma norma legal sobre áreas indlgenas no BrasilColônia é a Lei de 30 de Julho de 1609, que declara
os fndios Pessoas livres e confia sua tutela aos pa···
dres jesuítas.

A Carta-Régia, de 10 de setembro de 1611,
representou sensível avanço nas relações entre índios e não índios, estabelecendo que:
•os gentios são senhores de suas fazendas como o são na lena sem lhes poderem ser tomadas nem sobre elas se lhes lazer moléstia por injustiça alguma; nem poderão ser mudadas contra suas vontades das
capttanias e lugares que lhes forem ordena-
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dos, salvo quando eles livremente o quiserem fazer•.. •
A Constituição de 1934 foi a primeira a ter em
seu texto um dispositivo sobre o tema, ao estabelecer:
"Art. 129. Será respeitada a posse de terra dos
silvfcolas que nelas se achem pennanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto vedado alienálas.•
A Constituição de 1967, em seu artigo 186,
mantendo a I'Tlêsma orientação das Constituições
anteriores, ampliou a proteção constitucional, reconhecendo aos índios o diretto ao usufruto exclusivo
dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas
existentes:
•Art. 186. É assegurada aos silvícolas
a posse permanente das terras que habitam
e. reconhecido o seu diretto ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as
utilidades nelas existentes•.
Em 191 O, o governo criou o Serviço de Proteção ao fndio - SPI, que pelo Decreto n• 136, de 6 de
abril de 1936, foi autorizado a impedir que as terras
habitadas pelos silvícolas fossem tratadas como devolutas. Em 5 de dezembro de 1967, foj o Governo
autorizado a criar a Fundação Nacional do fndio FUNAI, que teve seus Estatutos aprovados pelo Presidente · da República, passando, então, a gerir e
proteger os índios e seu património. Finalmente, Senhor Presidente e Senhores Senadores, a Constituição de 1988, diferentemente das anteriores, reservou aos fndios um capftulo inteiro, o VIII, com dois
artigos, (231 e 232) e seus parágrafos, inseridos no
tftulo VIII, "Da Ordem Social".
A Constituição de 1986, abriga em seu texto,
uma questão das mais polêmica que tem dividido as
opiniões de indigenistas, polflicos, juristas, magistrados, enfim, a sociedade brasileira. Trata-se da interpretação dada ao parágrafo 1•, do Artigo 231, que
assim define as terras indígenas:

•Art. 231. ·····························-················
Parágrafo 1• São· terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e
as necessárias à. sua reprodução !fsica e
cultural, segundo seus usos, costumes e tra-

dições".
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A conceituação constitucional de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, é clara. Não deixa margem à dúvidas. Com efeito, a amplitude do
conceito acha-se no art. 231, parágrafo 1°, fundado
em quatro condições, todas necessárias e nenhuma
suficiente sozinha, a saber:
·

1• serem por eles habitadas em caráter permanente;

2" serem por eles utilizadas para as suas atividades produtivas;
3" serem imprescindíveis à preservação dos
recursos ambientais necessários a seu bem-estar;
4° serem necessárias à sua reprodução física e
cultural, tudo segundo seus usos, costumes e tradições.
A aplicação concreta do conceito, no campo, é
que tem gerado controvérsias no mundo Jurídico,
tomando-se objeto de intermináveis demandas, quer
na esfera administrativa, quer na Judicial.
· Para resolver a questão, entendemos que primeiro deve-se distinguir a posse indígena, da posse
civil e, modernamente, da posse agrária. O fundamento básico da posse civil é a propriedade, e da
agrária, a atividade rural. A. posse indígena fundamenta-se na tradicionalidade da ocupação.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a tradicionalidade. da ocupação Indígena, segundo preceito
constitucional, pressupõe a satisfação das quatro
condições, de forma cumulativa.
Uma outra questão merecedora de abordagem
é da deman:ação administrativa das áreas indígenas. Esta obedece ao rito processual estabelecido
pelo Decreto 22, de 4 de fevereiro de 1991. Editado
com base no disposto pelo Art. 231, da Constituição,
e no Art. 22, inciso IX, da Lei 6.001n3, (Estatuto do
Índio), em verdade, o decreto 22 é muito mais
abrangente. Além de dispor sobre o processo demarcatório, trata, ainda da criação ou ampliação de
áreas indígenas, sua identificação e declaração de
posse permanente, para, a partir daf,dispor sobre a
sua demarcação. A FUNAI, estabeleceu um procedimento validado pelo Ministro da Justiça, que consiste na identificação, declaração de posse permanente
e demarcação dessas áreas indígenas.
Um ponto de discórdia, na questão da demarcatória, reside no tratamento diferenciado a índios e
não-índios, em flagrante desrespeito ao principio da'
igualdade de direitos estabelecidos no art. 5", da
Constituição. Enquanto que aos índios é assegurado
o direito de participar do processo demarcatório em
todas as suas fases, aos não-fndios essa participação é mera faculdade, cuja conveniência depende
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de JUlgamento do grupo técnico da Fundação Nacional do Índio, encarregado do trabalho demarcatório.
Garantido por todas as Constituições,
o direito de propriedade deve ser respeitado,
da mesma forma que os direitos indígenas.
É o principio da igualdade de direitos.Não
pode a União, Senhor Presidente e Senhores Senadores, através de seus prepostos
do Poder Executivo, por meras portarias e
decretos, desconhecer o direito de propriedade, que é sagrado, declarando determinadas áreas como de p(Jsse permanente Indígena, sem conceder aos seus titulares o direito ao contraditório, à defesa de seus interesses. Seria a negação do texto constitucional. Ou, até mais do que isso. A abolição
desse direito.
Concluindo, Sr. Presidente e Srs., a digressão que me permiti, afirmo que:
·
Compete à União demarcar, protager e
fazer respeitar as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios. É dever do Estado e
direito das populações indígenas. ÀsSim estabelece a Constituição. Não devem, porém,os trabalhos demarcatórios ser efetuados ao arrepio da lei, afrontando direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Não
são da competéncia exclusiva do Poder
Executivo ações e iniciativas dessa natureza, cabendo ao Legislativo, no âmbito de
suas prerrogativas, o controle e a fiscalização de tais atos e, ao Judiciário, a coibição
de desvios ou abusos de poder eventualmente ocorridos nos processos demarcatórios.
As demarcações de terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios e realizadas obediência ao
rito do decreto 22191 são nulas. É que esse decreto
foi editado em 1991, quando todos os dispositivos
legais que delegaram ao Poder Executivo competéncia assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação normativa, como é o caso, já haviam sido revogados, ex. vi
do disposto no art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias.
As portarias da Funai e do Ministério da Justiça
identificando áreas indígenas ou declarando-as
como de posse permanente dos índios são inconstitucionais, por desrespeitarem os princípios da igualdade de direitos, do contraditório e do devido processo legal; violentarem os direitos de ir e vir, de
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propriedade e do livre exercício do trabalho e invadirem competência privativa dos Estados e do Congresso Nacional.
Na caracterização de uma área de terras como
tradicionalmente ocupada pelos índios, deverão estar presentes os quatro requisitos exigidos pelo parágrafo 1°, do art. 231 da Constituição, de fonna cumulativa. Isoladamente, nenhum deles é suficiente
para essa configuração.
Os comentários até aqui feitos, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, não traduzem uma preocupação
de proprietários de áreas legftimas no meu Estado,
mas essa problemática ganha em expressão de relevância monnente nos Estados do Amazonas, Pará
e Roraima, que detêm, a9.8a1.224 hectares, ou
seja, 74,2% da área indígena brasileira.
Retomo o fio de meu discurso, Senhor Presidente e Senhores Senadores, passando a enfocar a
situação específica das áreas indígenas de Rondônia, de suas populações e de como o Planafloro está
buscando melhorar a situação da proteção dessas
áreas e dessas populações.
·
A Fundação Nacional do fndio - Funai, através
da a• Diretoria Regional, em um documento "Projeto
de Apoio às Comunidades Indígenas da Áiea de lnfluência da Rodovia Cuiabá!Porto Velho, 1980/85",
e mediante os "Dados das Áreas Indígenas•, passa-.
va uma infonnação de que o total das áreas. indígenas de Rondônia, era de 4.524.142 hectares, que
correspondia a 18,9%. da área total do Estado, ou
seja, de 23.851.280 hectares. O total da área indígena distribuía-se entre 1a áreas· destacando-se a
Área dos Uru.-Eu-Wau-Wau, co,;, 1.867.118 heCtares e a área Posto Indígena Aripuanã, com 748.200
hectares. As demais áreas ou postos indígenas
eram de dimensões bem mais modestas, variando
entre o limite superior de 279.906 hectares palil a
Área Indígena dos .Pacaás Novos, e as menores,
com 4a.300, hectares para a Áiea dos Kaxarari, e
47.868 hectares pa~ a Área Indígena do Ribeirão.
Em infonnaçãÕ mais recente do Planafloro, setembro de 1995, a situação das Áieas Indígenas do
Estado de Rondônia, havia sido aumentada para
5.282.919 hectares, o que equivale, em termos percentuais, a 22,1 %. Esse aumento deveu-se, em
maior expressão, à nova área atribuída a Área Indígena de Aripuanã, que anterionnente figurava com
748.200 hectares, tendo passado a figurar no documento do Planafloro, de setembro de 1995, com
1.a14.3aa hectares, ressalvados outros pequenos
ajustamentos entre um período e outro.
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No que diz respeito à população indígena que
~lava protegida nas áreas e postos indígenas, o

numero para o documento 1980-1989, era de 3.051
índios em 1980 e 4.819 indivíduos em 1898. Essa
população aumentara para 1995, através de dados
fornecidos pela FUNAI, Departamento de Saúde, de
Brasfiia, para 7.799 silvfcolas. Isso está a indicar, no
primeiro período, um crescimento vegetativo de
· 57,9% e, no período de 1980-1995, um crescimento
·
de 155;6%.
É preciso, contudo, que se faça uma observação que estas populações não são-da área territorial
do Estado de Rondônia, visto que a 6" Diretoria Regional está organizada em Administrações Regionais - ADR, que incluem, na ADR de Porto Velho/Ji
Paraná, índios do Estado do Amazonas, próximos
de Lábrea; incluem também as populações indígenas assistidas pela ADR de Vilhena, localizado já
nos limites de Rondônia e Mato Grosso, que éonta
com uma população de 2.109 índios, e todos devem
ser recenseados como do Estado do Mato Grosso.
_ _O documento do PLANAFLORO, "Situação
AlUai das Unidades de Conservação e Áieas Indígenas no Estado de Rondônia", de setembro de 1995,
infonna no ANEXO N• 01, a Categoria da Área Indígena (Área ou Posto), a ADR/Municfpio, o Decreto
de Criação, Área total, Estudo de Alternativas EconOmicas, ProcesSo Demarcatório e de Reaviventação. É importante anotar que, da área total dos
5.282.919 hectares, um total de 5.067.919 já está
demarcado, ou seja 96,3"/o. Desse total 4.849.202
hectares já haviam sido demarcados com outros recursos anteriores ao Planafloro, e apenas 238.717 o
foram, com os recursos do Planafloro.
A população anotada nos documentos do Planafloro e da Funai, indica que a população indígena
do Estado de Rondônia é de 4.312 silvfcolas. Relaclonando-se a população com a área de reservas indígenas (5.282.919 hectares $ 4.312 índios) = 1225
hectareslsilvfcolas.
Essas infonnações sobre a evolução da popuDiretoria Regional da FUNAI
lação indígena da
demonstram, Senhor Presidente e Senhores Senadores, em tennos numéricos, que no Estado de Rondônia, os índios não estão sendas mortos ou dizimados pelos não-índios, visto como o crescimento vegetativo dessa população é de 155,ao/o. Tal infonnação é analisada por médicos do Departamento de
Sqúde da Funai, que alinham suas explicações para
o fenômeno.
De uma maneira geia!, nos últimos 20 anos, a
população indígena no Brasil, está em franco cresci-

a•
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mento. É preciso contudo, chamar a atenção para
três tipcs de situação:
a) índios com contacto mais antigo; entenda-se
um período igual ou superior aos 100 anos essas
populações indígenas já se tomaram mais resistente
às doenças dos não-índios e já estão protegidas per
esquemas de vacinação preventiva;
b) índios com contacto mais recente, menos de
20 a 30 anos, como por exemplo os Yanomãmis e
os índios do Vale do Javari. (etnias Marubo, Mayoruna e Matis, nos municípios de São Paulo de Olivença, Atalaia do Norte, Jatai), esses agrupamentos estão sendo submetidos à uma depcpulação violenta.
Entre os Yanõmamis, por exemplo, estão ocorrendo
perdas da ordem de 40% de sua população.
c) populações ainda não conhecidas, não contactadas, que são as mais ameaçadas.
Muitos estudiosos e, principalmente, muitos
empresários da mineração e da indústria madeireira,
são contundentes na observação de que as preocupações dos Estados Unidos com os povos indígenas na
Amazônia não teriam legtimidade, posto que os norteamericanos teriam •exterminado" os índios dos EUA,
sugerindo que, em assim sendo, não teriam os "verdes
americanos•, os ambientaistas dos EUA, de comentar
e propor medidas de proteção aos índios brasileiros.
O embaixador dos Estados Unidos no Brasil,
Sr.Melvyn Levitsky, em artigo publicado no Correio
Brasiliense de 1o de setembro de 1994, informava
que : •••• gostaria de salientar que hoje existem 1,5
milhões de índios nos Estados Unidos, representando "500 tribos, um número seis vezes maior
do que os índios no Brasil". "Existe de fato•, continua
o embaixador dos EUA," mais índio morando hoje
nos Estados Unidos do que quando Colombo chegou ao Novo Mundo".

Os Anexos n• 02, 03 e 04 apresentam estatísticas das Áreas Administrativas da Funai, de Porto
Velho/Ji Paraná (Anexo n• 02); Área Administrativa
de caco ai (Anexo. n• 03) e Área Administrativa de
Guajará Mirim (Anexo n• 04). Em cada Anexo, as tabelas informam ·os Postos Indígenas, as etnias, os
municípios e a população para cada Posto Indígena.
Globalizando as informações, a Funai informa que
em 1994 a população indígena era de 4.312 indivfr
duos, distribuídos em 2B Postos Indígenas, com
mais de 17 etnias. As informações coletadas sobre
as pcpulações são possíveis e confiáveis, graças ao
estreito corrtacto com as comunidades. A Funai, em
Rondônia, está implantando e operacionalizando êm
todos os Postos das administrações Regionais, o
"Modelo de Atenção Integral à Saúde do índio".
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A participação das Organizações Não-Governamentais - ONGs, representativas da causa indígena, se faz sentir no FORUM das ONGS, de Rondônia. Especificamente das seguintes organizações,
Articulação dos Povos Indígenas de Rondônia e
Norte de Mato Grosso (APIR); Associação de Preservação Ambiental e Recuperação das Áreas Indígenas (APARAI), Associação do Povo Kantiana; Comissão de Apoio lndigenista ao Povo Nambiquara
(AWARU); Organização Metareilá do Povo Indígena
Suruí, Conselho lndigenista Missionário (CIMI). Tenho a certeza, Senhor Presidente e Senhores Senadores, de que o papel dessas Organizações NãoGovernamentais de Rondônia, na condução do Planafloro está-se revelando de grande valia, seja pela
sua representatividade e vascularização no interior
do Estado, seja pelo bom concetto que elas desfrutam junto ao Banco Mundial, agente financiador do
Planaflorç. Assim, ousaria sugerir ao Governo de
Rondônia. e de modo todo particular, ao Secretário
Geral do Planafloro, um tratamento justo, o reconhecimento e a cobrança da atuação dessas expressões da sociedade, na execução e implementaç!io das
pclíticas do Projeto.
Rondônia, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
engloba uma População indígena de 4.312 índios,
distribuídos em 2B Postos Indígenas, 17 grupos étnicos, ·e numa área de reserva total de 5282.919 hectares. Com tais caracterfsticas, e com a sempre reconhecida limitação dos recursos humanos, materiais e financeiros, imagine-se o quão diffcil deva ser
intermediar as relações entre índios e não índios,
mormente quando os nossos irmãos da floresta são
detentores de extensas áreas de terras 22"/o da área
geográfica do Estado. Já foi referido, que cada indivíduo, detém, em média, para si, 1225 hectares, enquanto que os não índios asserrtados nos Projetos
do INCRA, recebiam nos primeiros anos, 100 hectares, depois 50 hectares e, ultimamente, estão recebendo apenas 30 a 40 hectares de terras.
Essa convivência, Sr. Presidente, toma-se ainda mais diffcil, quando se tem áreas indígenas inseridas em ambientes já densamente povoados, como
é o caso da área do Posto Sete de Setembro, do
Grupo Indígena Suruf, que dispõe de uma área demaroada de 11 0.160 hectares, para uma pcpulaÇão
de 343 indígenas. Isso leva-os a um convMo intenso
com os produtores rurais do Projeto do INCRA, Gy
Paraná, de Gacoal. Outra não é a sttuação da Reserva Indígena de Lage, onde estão localizados os
índios do Grupc Pacaás Novos, em uma área· de
107.321 hectares, pcvoada com 274 silvícolas. Essa
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· Reserva fica sttuada à margem da rodovia que liga
Porto Velho/Abunã!Guajará Mirim, e os índios estão
em contacto com os não-índios há cerca de 80 a
100 anos, desde os primórdios da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré.
Mutto mais difícil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e complexa é a situação de proteção do agrupamento dos Uru-Eu-Wau-Wau, que detêm uma
área de 1.867.118 hectares, e que constttuem a
maior comunidade indígenas de Rondônia, visto ser
integrada por 1.200 índios.
A situação da Reserva dos Uru-Eu-Wau-Wau é
de constante ameaça, face à estrada federal, BR-429,
que, saindo de Presidente Médici, situada sobre o eixo
da Porto Velho/Cuiabá e passando por Alvorada d'Oeste, alcança Costa Marques, no Vale do Guaporé.
Essa estrada, se como é inegável, encontra
justificativas de natureza geopolítica, de integração
do Vale do Rio Guaporé com o centro nervoso de
Rondônia, que é a BR-364; se veio atender aos
clamos da população do Município de Costa Marques (17.162 habitantes no Censo Demográfico de
1991), que aspiravam ver--se resgatados do isolamento em que viviam, colocou, por outro lado, sob a
exploração agropecuária, extensas áreas de solos
mineralogicamente pobres, e, certas áreas de ecossistemas frágeis, que estão mapeados como Zonas
4, 5 e 6, da Lei i::lo Zoneamento Socio-econômi~
ecológico. Ao longo dessa estrada, Senhor Presidente, estão sendo abertas extensas fazendas de
pecuária. O próprio INCRA criou e desenvolveu em
suas margens um Projeto de Assentamento, o PA
Bom Princípio com uma área de 84.548 hectares,
onde ficaram assentadas 1.354 famnias.
O traçado da BR-429 é uma ameaça constante
à integridade da Reser-va dos Uru-Eu-Wau-Wau,
porque quase tangencia o setor leste da Reserva,
passando a uns 1O ou 15 quilômetros da área.
Por outro lado, Sr. Presidente, as riquezas florestais da Reser-va, com a ocorrência de mogno (cada
metro cúbico vale cerca de US$700), de cerejeira, de
atratividade sobre os madeireiipê, exercem
ros, fazendeiros e colonos, que ali vão para se suprirem de madeira de qualidade, abundantes e de graça.
É muito importante ponderar que, apesar de reconhecido e, identificado, o agrupamento indígena
(estudos etno-históricos, sociológicos, cartográficos
e fundiários), com a tramitação na estreita órbita do
Ministério da Justiça, ao qual é subordinada a Fundação Nacional do fndio - Funai, concluído com a
homologação presidencial e o registro das áreas nos
Cartórios de Registro de Imóveis e no OPU - Depar-

re-

enorme

00721

lamento de Patrimônio da União, ainda resta um longo e difícil caminho a percorrer.
Quero referir-me ao problema que representa
assegurar a intangibilidade da área de Reserva Indígena, ante a cobiça dos não-índios, em busca de riquezas minerais ou madeireiras. Os recursos humanos que delas se ocupam vigilantes e guardas-florestais existentes são em número insuficiente para o
resguardo e proteção de áreas imensas, na imensidão Amazônica. Recordo-me, Senhor Presidente, de
uma situação particular, a do Projeto Tucumã, no
Estado do Pará, de propriedade e administração da
Empresa Andrade Gutierrez, que, possuidora de
uma gleba de 450 mil hectares, iniciou e implantou
um assentamento qualificado como empresa de colonização particular. A Andrade Gutierrez, construiu
com os seus equipamentos sete pistas de pouso, na
gleba, duas pistas maiores para bimotores e outras
cinco para monomotores. Ao lado das pistas, delimitações da área com "Picadões" de 30 a 50 metros de
largura. A área era sobrevoada com frequência semanal e os vigilantes percorriam a gleba nas suas extremas. Valiam-se, ainda, de "olheiras" ou informantes,
que traziam notícias frescas e de fontes segura$.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi
impossível à Andrade Gutierrez, proteger a área livre
de invasões, primeiro de garimpeiros de ouro, depois das incursões freqüentes, de madeireiros. Assim, fico a me perguntar, como as áreas de Reservas Indígenas poderão ser protegidas, na prática?
Pautado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pelos princípios do desenvolvimento sustentável, o Planafloro foi concebido segundo o potencial de desenvolvimento sustentado de cada zona agroecológica.
Dentre os quatro grandes componentes do Planafloro, destaco o da Conservação, Manejo e Proteção
Ambiental, que tem programado absor-ver 28% do
total dos custos, incluindo zoneamento da ter-ra; mapeamento e regularização; estabeiecimento, manejo
e proteção das unidades de conser-vação; Reser-vas
Indígenas; manejo florestal sustentável; reser-vas extrativistas; assistência técnica e estudos.
Na questão indígena, propõem-se "Alternativas
Econômicas para as Populações Indígenas•, buscando beneficiar 2.300 indígenas mediante a exploração racional dos produtos da floresta, considerando sua renovação e auto sustentabilidade, visando a
desenvolver um modelo para outras comunidades
não contempladas, e envolver progressivamente populações de ribeirinhos e seringueiros extrativistas.
Tenho a certeza de que para o que se pretende em Rondônia com recursos do Planafloro muito

00722

-ANAIS DO SENADO FEDERAL

aproveitável poderá ser a experiência do "Plano de
Manejo Florestal da Área Indígena XIKRIN do Rio
Cateté, no Estado do Pará•. O projeto de apoio à
exploração sustentável dos recursos florestais da
área indígena Xikrin do Cateté, foi elaborado sob
coordenação técnica do lnsmuto Sacio-ambiental,
de São Paulo, tendo contado com a participação de
pesquisadores (engenheiros florestais, biólogos, antropólogos, peritos em sensoreamento remoto, agrônomos, técnicos em informática) da Universidade de
São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luis de
Queiroz. É importante, Senhor Presidente, informar
que os trabalhos de campo, inventário a 100%, e estudo de mercado, contaram com a participação de
membros da comunidade indígena, indicados pelo
Conselho dos Homens dos Xikrins.
O Plano de Manejo proposto será executado
na área indígena Xikrin do Rio Cateté, do subgrupo
Kayapó, de filiação linguística Jê, com 519 indivíduos, habitantes da margem esquerda do rio Cateté,
município de Parauapebas, Estado do Pará. Tratase de uma reserva de 439.150 hectares, fisicamente
demarcada desde 1981, homologada por decreto do
Presidente da República n• 384 de 24 de dezembro
de 1991, registrada no cartório da comarca de Paraupebas, Estado do Pará, com certidão n" 02194, na
Delegacia do Patrirnõnio da União, Pará.
.
Ao chamarmos a atenção, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a o que já vem sendo feito no Pará, por
meio do Convênio Xikrin/Companhia Vale do Rio
Doce - CRVDIFUNAI, alertamos para o que poderá
servir de trabalho comparativo para as propostas
que o PLANAFLORO pretende, e, certamente, fará
em Rondônia.
A proposta que se desenvolve na área Xikrin
do Rio Cateté vem tendo um forte e decidido apoio
da Presidência da í=unai, que vê nesse tipo de proposta não somente a retirada das populações indígenas do isolamento, da letargia e da extrema dependência dos recursos sabidamente escassos de que a
União dispõe. Com grande possibifidade de acerto,
esse tipo novo de enfoque dado pela atual administração da Funai, pOderá também induzir uma gamntia
maior, uma proteção mais efetiva da imensidão das
áreas indfgenas de Rondônia e da Amazônia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores!
É importante chamar a atenção para o Peãldo
de Investigação do Planafloro apresentado ao Painel
de lnspeção do Banco Mundial pelo Fórum das Organizações Não Governamentais e Movimentos Sociais que aluam em Rondônia, em julho de 1995.
Diz o documento do Fórum das ONGs:
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"1. No âmbito do Planalioro, não foi elaborado um
"plano de desenvoMmento"dos povos indígenas, conforme estipulado na OD 4.20 do Banco Mundial. Na elaboração do Planafloro, houve muitas deficiências em
termos de consultas diretas nas aldeias e às organizações indígenas, visando sua "participação informada".
2. o problema descrito acima tem-se manifestado na ausência de atividades específicas, no desenho original do Planafloro, que deveriam constar
num "plano de desenvolvimento de povos indígenas•, tais como: attemativas econõmicas, infra-estrutura produtiva, preservação cultural e linguística, nutrição, educação, etc.•
3. Os recursos financeiros alocados para o
subcomponente "Apoio às Comunidades Indígenas•
foram claramente subdimensionados no orçamento
do Planafloro. Vale observar que o orçamento para o
subcomponente indígena do Planafloro totaliza US$
3,9 milhões (1,7% do valor total do projeto), enquanto os recursos para o sub-componente de transporte
rodoviário e fluvial somam US$ 56,9 milhões (24,9%
do orçamento total do Planafloro). Os recursos alocados para o sub-componente indígena são insuficientes para as atividades' inicialmente previstas no
Planafloro_ (demarcação, avivenlação, saúde indígena, etc.) e, evidentemente, não atendem outras demandas das populações locais (educação, projetes
econômicos, etc.). Estima-se que os US$ 3,9 milhões
do subcomponente indígena do Planafloro serão esgotados ainda neste ano de 1995, implicando a paralização das atividades a partir de 1996".
Sr. Presidente, empresto minha solidariedade
ao Fórum das Organizações Não-Governamentais,
no que diz respeito a insuficiência dos recursos para
o subcomponente indígena, mormente nas questões
mais essenciais, quais sejam, a saúde, educação e
criação de aflemativas económicas, que venham a
liberar as comunidades indígenas da forte dependência do Governo Federal. A não ser assim, Senhor Presidente e Senhores Senadores, de que serve manter sob reservas indígenas 5.282.919 hectares, ou seja, 22% da área territorial do estado, se os
silvfcolas que ali vivem - 4.312 índios - não têm
corno ser protegidos, promovidos e assistidos?
Concluo, solicitando, ao Banco Mundial que
faça, com urgência, uma revisão da alocação dos recursos para o subcomponente indígena do Planafloro, e que o Governo do Estado de Rondônia a Funai
e, a sociedade, sejam alertados para os compromissos com os irmãos da floresta.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCUR-
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ANEX001
SITUAÇÃO ATUAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS INDIGENAS DO ESTADO DE RONDôNIA-

i

PLANAFLORO
SETEMBR0/1995
CATEGORIA

AORIMUNICIPIO

DECRETO OE
CRIAÇÃO

ÁREA
TOTAL
lhe)

E.A.E'

ÁrNihl

Al'lllhe
Pt.ANAFLORO

Outros'

ÁREA lNOIGENA
A.l. lgarepé Ligo
A.l. lgrapé Lourdes
A.l. lgaropé Ribeirão

AORIGuojarll Mirim
ADRIPorto Velho
AORIGuejorA Mirim
A.l. Ka·dpuna
AORIGuajarA Mirim
A.I.Mossaco
lndioo Isolados
A.l. Pecaás Novos
AORIGuojarll Mirim
A. I. Rio Guaport
ADRIGuejerll Mirim
A,l, Rio Mequens
AORIPorto Velho
A.l. Rio Negro·Ocola
ADRIP!menta Bueno
A.l, Roosevelt
AORNIIhena
A.l. Segorano
ADRIGuejarA Mirim
A.l. Sete de Setembro ADRIP!menta Bueno
A.l. Tubarllo latund!
AOR Pimento Bueno
A.l. Uru·eu·wau-weu ADRIPorto Velho
P.l. Aripurm!
ADRIPorto Veiho
P.l. Karithma
ADRIPorto Velho
P.l. Rio Branco
ADRIGuejorA Mirim
TOTAl

llec. 88.347181
llec. 88.609183
llec. 88.347181
INT PP1096188

107.321
185.533 Reollzado
47.983
195.000

279.906
llec. 268191
P.P{148193
115.796
P.P./261192
105.250 Realizado
llec. 88.347181
104.063
233.056 Reolizado
llec. 262191
INT PP2751187
17.671
llec. 88.887183
869 Realizado
llec. 269191
118.000 Realizado
llec. 275193
,1.832.300
llec. 64.880189 1.614.366
69.698 Reolizldo
llec. 93.068188
llec. 93.074188
236.127 Realizado
5.282.919

1

Estudo de Alternativas Economicos, reolizldas com recursos/PLANAFLORO.

2

R~ativo

~

•
PP

·'

107.321
186.533
47.963

279.906
115.796
105.250

PLANAflORO

..
47.963

-·

104.063
233.066

-·

669
118.000
1.832.300
1.814.366
89.698
236.127

-·

17.~71

238.717

NOVA
CATEGORIA
PROPOSTA

REAVlvtNTAÇAO

OEMARCAÇAO

4.849.202

Outros'

i8
"'gj.

8'
~I

~·

47.693

a recursos de outras fontes, anteriores ao PlANAFLORO.

Reavlvenurç.lo em execução, com recursos/PLANAFLORO .
Demarceção em execução, com recursos/PLANAFLORO.

= Portoria da Presidência; iNTPP = lnterdiçio 1 Portaria do Presidencia

~
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ANEX002
DISTRIBUIÇÃO DA POPUlAÇÃO INDÍGENA DE RONDÔNIA POR ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL (ADR!. ETNIA E POSTO INDÍGENA, 1994
ADR/FUNAI de Porto Velho/Ji-Paraná
POSTO INDÍGENA

ETNIA

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

Karitiana

Karitiana

Porto Velho

156

Karipuna

Karipuna

Porto Velho

12

Trincheira

Uru-eu·wau-wau

Mirante da Serra

51

Alto Jaru

Uru-eu-wau-wau

Tarilândia

22

Jamary

Uru-eu-wau-wau

Ariquemes

16

lgarapé Lourdes

Gavião

Ji-Paraná

171

lkolen

Gavião

Ji-Paraná

137

lterap

Arara

Ji-Paraná

134

Rio Branco

Makurap
Aruá
Jabuti
Tupari
CanOé

Alta Aoresta

139

Tupari
Makurap
Arikapu
CanOé
Jabuti

Costa Marques

166

10 etnias

7 municípios

Caju!

TOTAL

1.004

'
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ANEXO 03
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA DE RONOÓNIA POR ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL (ADR), ETNIA E POSTO INDÍGENA, 1994
ADR/FUNAI da Cacoal
POSTO INDÍGENA

MUNICÍPIO

ETNIA

POPULAÇÃO

Roosevelt

Cinta Larga

Esp;gão O'Oeste

125

Cap. Cardoso

Cinta Larga

Espigão O'Oeste

80

Ten. Marques

Cinta Larga

Vilhena

135

14 de abril

Cinta Larga

Espigão O'Oeste

100

Mequéns

Mokurap

Cerejeiras

7 de setembro

Surul

Cacoal

228

Unh'a , ..

Suru!

Espigão O'Oeste

138

Pai1t

Suru!·

Cacoal

179

Tubario

Aikani
Nambikw••
Sabont

Vilhena

189

6 etnias

5 munidpios

TOTAL

80

1.252

ANEX004
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA DE.RONOÓNIA POR ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL (ADR), ETNIA E POSTO INDÍGENA, 1994
ADR/FUNAJ de Guajará Mirim
POSTO INDÍGENA

ETNIA

MUNidPIO

POPULAÇÃO

lgaropé !.age

PacaisNovoe

Guaja~irim

291

Ribeirio

PacaisNovoe

Vila Nova doMam~

174

PacaisNovoe

PIICaÚflovoe

Guajad:·Mirim

229

Rio Negro Oc:oie

PacaisNovoe

Guojart·Mirim

398

Santo Andnl

PacaisNovoe

Guejari-Mirim

220

PacaisNovoe

Guojoni·Mirim

190

Segarona

PacaisNovoe

Guajarí·Mirim

170

Doolinda

PacaisNovoe
MllcUrlll>

Guajart-Mirim

83

Canoó

Guej.,...Mirim

321

5otnla

2 munidpios

2.058

-

G"-*

..

-

Mlkurap

J obutl

TOTAL
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de comunicar a assinatura, pelo Governador do Ceará,
Tasso Jereissati, amanhã, dia 26 de abril, da Ordem
de Serviço, com imediato início, das obras de construção do Novo Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.
Este aeroporto teve origem na pista de Alto da
Balança, implantada entre 1930 e 1940. Em 1946, foi
instalada a Base Aérea de Apoio, pelo Governo norteamericano. O primeiro terminal de passageiros e o pátio principal de aeronaves foram construídos em 1966.
A partir de 1974, a administração do Aeroporto
passou à lnfraero. Desde então, várias readequações foram implantadas por esta Empresa, como a
ampliação de 2.000 m2 no Terminal de Passageiros,
em 1980, e do Pátio, em 1983.
O Novo Aeroporto terá 27.000 metros quadrados de área construída, com capacidade para movimentação de 2.500.000 passageiros por ano. O Pátio de aeronave contará com 07 pontos de embarque
("finger") e 120.000 m2 de área. Será construído um
estacionamento para 1.000 veículos. O aeroporto
contará com 31 balcões de check-in e 08 portões de
embarque.
Na verdade, a construção do Novo Aeroporto
Internacional Pinto Martins representa para o povo
cearense um marco para o desenvolvimento econõmico e turístico do Estado.
ES!e grande empreendimento viabilizou-se com
recursos do Prodetur, oriundos do financiamento do
BID - Banco lnteramericano de Desenvolvimento, ao
Governo do Estado do Ceará (50%), e contrapartida
do Governo Federal, através da Embratur, vinculada
ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo
(50%).
O Prodetur/CE insere-se no Prodetur/NE- Programa de Desenvolvimento Turístico do Nordeste,
coordenado pelo BNB - Banco do Nordeste do Brasil
S.A., estando sua execução no Estado do Ceará a
cargo da SETUR- Secretaria de Turismo.
A responsabilidade pela contratação dos serviços ficou a cargo da lnfraero - Emp.resa Brasileira de
Infra-Estrutura Aeroportuária, vinculada ao Maer Ministério da Aeronáutica.
A viabilização deste empreendimento só está
sendo possível graças à ação conjunta desenvolvida
pelo BNB e o Governo do Estado, através de suas
Secretarias vinculadas.
O valor da construção do Novo Aeroporto lnter'nacional totaliza R$ 49.797.998,75, com o prazo de
execução previsto para um ano.
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Uma segunda obra está também sendo iniciada. Trata-se da via de acesso ao Aeroporto. O valor
dessa obra é de R$ 7.008.564,25, e o prazo de execução é de 180 dias.
O Projeto de arquitetura do novo terminal de
passageiros do Aeroporto Pinto Martins busca, em
distribuição, criar uin ambiente-mosuas formas
demo e funcional, segundo sua destinação internacional, sem perderdevistaascaracterísticasdacultura cearense.
Assim, temos um terminal tecnologicamente
avançado e que, sem dúvida, marcará a paisagem
como símbolo de um povo e sua época.
Este equipamento está previsto no Plano de
Desenvolvimento Sustentável do Ceará. O Plano
prevê que, em termos conceituais e estratégicos, o
Estado desenvolverá o seu produto turístico dentro
do conceito de turismo com conservação da natureza, o qual envolve o planejamento integrado das
ações para manutenção dos recursos naturais, humanos e culturais, preservando o patrirnõnio turístico, ecológico e a ambiência das áreas ocupadas
pela população local. O Estado promoverá a irnagem turística própria e memorável, que envolVe o
desenvolvimento de produtos turísticos diferenciados segundo especificidades físicas, ecológicas e
culturais da base territorial.
Dentro desta configuração, a açãó governamental para o turismo no Estado está sendo desenvolvida segundo um enfoque sistêmico em três grandes linhas: 1) ação tenritoríal; 2) ação institucional; 3)
ação comercial.
No enfoque da ação territorial, estão sendo
empreendidas ações de pl'l_nejamento e operação,
envolvendo 0 planejamento estratégico físico, geográfico, ambiental, sócio-econômico e normativo da
base territorial. Como desdobramento deste, estão
sendo definidos programas e projetes de infra-estrutura turística. Os programas de ação territorial são: o
Prodeturis; o Prodetur; os Macroplanos de Desenvolvimento e o Programa de Centros Turísticos lntegrados.
A ação instill.!cional, por sua vez, compreende
as atividades de desenvolvimento turístico: premoção, mar1<eting e informação para os níveis e/ou
áreas de Governo, usuários, investidores e operadores. Além disso, estão incluídas a gestão instituciona! do turismo e a capacitação de recursos humanos
para desempenho na atividade.
A ação comercial consiste nas atMdades de
comercialização e fomento ao turismo, dirigidas principalmente para investidores e operadores, envol-

e
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vendo a captação de negócios e comercialização, o
O SR. PRESIDENTE (João França) - Nada
financiamento, os incentivos e a gestão de equipamais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
mentes turísticos.
tiabalhos.
Todo este esforço do Governo Tasso JereissaEstá encerrada a sessão.
ti, constituído de ações integradas, não está benefi(Levanta-se a sessão às 1Bh15min.)
ciando apenas Fortaleza.
Parte da Costa Solpoente à Região Turística 11
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
do Prodeturis - CEARÁ, litoral a Oeste de Fortaleza,
SR. NEY SUASSUNA NA SESSÃO DE
se constitui na primeira etapa do Prodetur-CE. En24104/96, QUE SE REPUBLICA POR HAgloba 06 (seis) sedes urbanas e 08 (oito) distritos e
VER SAÍDO COM INCORREÇÕES DO DSF
localidades, distribuídas nos municípios de ltapipoDE 25/04/96:
ca, Trairi, Paraipaba, Paracuru, São Gonçalo do
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. PronunAmarante e Caucaia, numa extensão de mais de
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 130 quilômetros de litoral.
Pretendo usar apenas dez minutos, Sr. Presidente.
O Prodetur-CE é um Programa principalmente
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, o Jornal
de obras múltiplas, constituindo em um desdobrado
Senado
traz, em primeira manchete: "Solução
mento no setor de infra-estrutura básica do Prograpara o BANESPA poder ser aplicada a outros Estama Prodeturis-CE. O Cenário no qual inserem-se as
dos". E podemos ler nessa matéria, Sr. Presidente e
intervenções do Prodetur-CE, são definidas pelo
Srs. Senadores, que o Presidente da Comissão de
Prodeturis-CE, o instrumento de orientação e parceAssuntos Econômicos, o Senador Gilberto Miranda,
ria dos investimentos da iniciativa pública - Estado e
anuncia medida aceita pelo Planalto e prevê que as
Prefeituras - e da iniciativa privada. O Governo é o
chances de aprovação do acordo entre o Governo
indutor, através das ações de infra-estrutura básica,
Federal e o de São Paulo agora são maiores•.
fortalecimento institucion.al e meio ambiente. A iniEsse é um equívoco, Sr. Presidente, que tem
ciativa privada é o agente interventor dos projetes e
sido a toda hora e a todo instante tocado neste Seserviços e equipamentos turísticos e dos projetes de
nado Federal. Falam que o Senado não quer votar o
atividade produtivas que assegurem o desenvolviprocesso referente ao BANESPA. E neste Senado
mento econômico da região.
.
.
.
Os recursos do PRODETUR, na 1• etapa, teta- . Federal não há nada sobre o BANESPA. O que há é
lizam, inicialmente, US$ 126,084. milhões e desti- ;· um pedido de ampliação da dívida do Estado de São
Paulo de R$7,5 bilhões, sem se saber a que se des- ·
nam-se nesta 1• fase a obras de estradas, construtina. Não temos absolutamente nada contra São
ção das vias de acesso e do novo Terminal do Aero- :
Paulo e muito-menos contra o seu Governador, Máporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza, siste- :
rio Covas, homem sério e que foi nosso companhei:
mas de abastecimento d'água e esgotamento sanitáro aqui no Senado. Até porque também sabemos
rio, meio-ambiente e proteção ambiental, ações de asque todo esse caos de São Paulo não é culpa dele.
sistência técnica e fortalecimento institucional dos órO caos de São Paulo, Sr. Presidente, Srs. Segãos Estaduais e Municipais envoMdos no Programa
nadores, retrata apenas, em dimensões amplificaGostaria de finalizar, informando que o Ceará
das, o caos econômico-financeiro da grande totalidaconstitui-se, hoje, em grande pólo do turismo naciode das Unidades Federativas brasileiras, decorrente
nal, recebendo cerca de 750 mil turistas/ano. O novo
principalmente de uma política monetária e fiscal
Aeroporto Internacional e as outras ações reforçarão
equivocadas, com um juro elevado, porque expoesta situação. ·
nenciaram de uma forma tal a dMda dos estados e
Era o que tinha a dizer.
dos municípios, que os estão levando à insolvência.
Muito obrigado.
No caso específico de São Paulo, o limite de
O SR. PRESIDENTE (João França) - Os Srs.
endMdamento já estava exaurido, e o Governo, num
Senadores Lúcio Alcântara, Ademir Andrade e José
acordo do qual não tomamos conhecimento dos
Alves enviaram à Mesa requerimentos, cuja tramitaseus termos, permitiu que esse endMdamento fosse
ção, de acordo com o disposto no art 235, inciso III,
extrapolado, e pediu ao Senado Federal que esse
alínea a, Item 4, do Regimento Interno, devem ter
endMdamento fosse por aqui autorizado, R$7,5 biinício na hora do Expediente.
lhões a mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, acima
As proposições serão anunciadas na próxima
do limite, devendo chegar, se considerarmos os limisessão:
tes, a cerca de 27%.
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Fizemos uma proposta à Comissão de Economia, razão pela qual o Senador Gilberto Miranda foi
ao Presidente, dizendo que não o acordo não nos
diz respeito, porque ele não passou por nós. O que
diz respeito a nós, siin, é o pedido de extrapolação,
e seria justo que, ao dar a São Paulo, déssemos a
menor proporção aos demais estados, à proporção
de cada um deles.
E por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores?
Essa é uma Casa da Federação. Aqui o estado, seja
pequeno ou grande, tem três Senadores, e temos
que tratá-lo com igualdade. Na hora em que permitimos que uma parcela da dívida dos estados, exclusivamente a de São Paulo, tenha 30 anos de prazo
e 6% ao ano, inclusive que retroaja a dezembro do
ano passado, estamos criando condições privilegiadas para um dos membros da Federação: Por essa
razão, fizemos esta proposição: o que se faça para
São Paulo, faça-se também para os demais estados.
O Sr. Ramez Tebet • V. Ex" me permtte um
aparte?
O SR. NEY 'SUASSUNA - Ouço com prazer V.
Ex".
O Sr. Ramez Tebet- Senador Ney Suassuna,
permita-me entrar no seu pronunciamento, porque
reconheço em V. Ex" um representante do Estado.
da Paraíba que não está só advogando em interesse
do seu estado. Percebo, pelas manifestações de V.
Exl, que o que se busca e o que V. Ex" está defendendo é que os estados tenham tratamento igual.
Estamos observando que o Senado tem dado essa
contribuição e nesse sentido está avançando, porque sinto que o Presidente Fernando Henrique Cardoso e a área econõmica do seu Governo já estão
sensibilizados para a necessidade do SOS à Federação brasileira. Digo SOS por quê? Porque é um
grito de socorro mesmo, em favor da Federação brasileira. É justo que se resolva .um problema de todas
as Unidades da Federação. É justo que tenhamos
nós dos estados do Norte, do Nordeste e do CentroOeste o mesmo tratamento que tem o maior estado
da Federação. Achamos justo o pletto de São Paulo,
mas entendemos, como V. Ex", que também é preciso resolver imediatamente os problemas que afligem
os outros estados da Federação, como o seu, a Paraíba, que afligem o meu estado, Mato Grosso do
Sul, que hoje está sufocado. O Estado de Mato
Grosso do Sul possui a segunda maior renda per
capita do País e está afogado. A sustentação económica de Mato Grosso do Sul - tenho afirmado está localizada na agricultura e na pecuária, não há
outras fontes de recetta. Daí por que, em que pesem
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os esforços do Governo que reduziu os custos com
a manutenção da máquina administrativa e reduziu
seu quadro de pessoal, o meu estado está numa situação difícil. Quero lembrar aqui, se V. Ex" me permite, que tínhamos dezenove secretarias, mas ficamos reduzidos a dez, no afã de tentar-se melhor
equilíbrio económico-financeiro. Então, fico contente
ao verificar que V. Ex" continua com a sua firme disposição de defender, para todos os Estados da Federação, um tratamento igualitário. Quero cumprimentar V. Ex" por esse esforço que está desenvolvendo na Comissão de Economia, na tribuna do Senado e nas reuniões, das quais tenho participado
juntamente com V. Exl, junto à área económica. Por
tudo isso, Senador Ney Suassuna, apresento meus
cumprimentos a V. Ex".
O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado.
Senador Ramez Tebet, concordo em gênero,
número e grau com as palavras de V. Ex", Temos
realmente a mesma .linha de. pensamento. Não é
possfvel que um mãe dê aos seus filhos tratamento
diferenciado.
·
Não queremos que São Paulo deixe de recéber
os recursos, mas queremos que os outros estados,
que estão em dificuldades, também os recebam. E
como seria isso? Se vamos dar só o que está disponível no Senado Federal, São Paulo, que detém
40% do PIB, vai levar R$7,5 bilhões; os outros 26
estados, com 60% .do P"ª, devem ter direito a
R$11,25 bilhões. Se, no entanto, considerar-se os
R$15 bilhões - o total do acordo de que ouvimos falar e vimos noticia,jo pela imprensa -, os demais estados deveriam receber R$26,2 bilhões.
Se, no entanto, o Governo Federal quiser resolver completamente o problema do Banespa - que
hoje sabemos é de R$17,5 bilhões -, iríamos para
cerca de R$26 bilhões. (O primeiro pedido era de
R$22 bilhões e o outro em tomo de R$26 bilhões.)
Isso resolveria o problema de São Paulo.
Todavia, não queremos, de maneira alguma,
gerar maior despesa para a República. O que deveremos fazer?
Vamos imaginar um estado que tenha 2% do
PIB e deva R$1 bilhão. Com 2% do PIB, ele teria diretto a R$200 milhões; esses R$200 milhões seriam
tirados desse R$1 bilhão e seriam pagos em trinta
anos com 6% de juros ao ano. Isso, sim, seria tratar
com igualdade todos os estados. É isso que esta·
mos advogando.
Penso que não devemos querer receber imóveis como estabelece o acordo de São Paulo, se
não o que vai fazer a República, que precisa privati-

-------------
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zar, com tantos imóveis? Inclusive, penso que um
Governo que quer privatizar não deveria estar recebendo rede ferroviária, a não ser que queira negociar com bens dessa ordem, comprando e vendendo. Mas, na minha concepção, não haverá comprador se o preço estabelecido for este que está sendo
oferecido, com isso, haverá prejuízo.
O Sr. Totó Cavalcante - Permita-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - Concedo o aparte a

v. Ex".

O Sr. Totó Cavalcante- Senador Ney Suassuna, quero associar-me ao seu pronunciamento. Apesar de que o J=stado de São Paulo representa para a
Nação, havemos de comungar o pensamento de
que não há um pai que discrimine um filho. Quero
lembrar ainda a V. Ex" que o meu Tocantins passa
por snuação difícil. Na realidade, a lei que criou o
Estado de Tocantins determina que o Governo Federal repasse, durante um perfodo de 1O anos, um
determinado limite de verbas para ajudar na implantação e na criação do estado. Graças ao idealismo
do Governador Siqueira Campos, hoje Tocantins é
exemplo de uma máquina administrativa enxuta,
mas necessna de universidades e até de um batalhão do Exército, diferentemente de outros estados
recém-criados, que antes eram Territórios. Em To.cantins, diutumamente, cobramos do Presidente
essa atenção. Não se justifica que simplesmente resolvam a snuação de São Paulo, uma vez que o Estado de Tocantins tem crédnos a receber e quer implantar universidades e escolas. Por essa razão, Senador Ney Suassuna,- associo-me ao seu pensamento e espero a compii*!nsão .do Presidente da
República e uma solução para essa questão. Muito
obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador
José Bonifácio.
Encerro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizendo que não temos absolutamente nada contra São
Paulo, queremos que São Paulo seja atendido. Entendemos as agruras que o Governador Covas está
vivendo, queremos que seja solucionado o-caso Ba- ·
nespa, mas com todas as ações necessárias, como
diminuição de pessoal, de agentes, enfim, que se
ajuste o banco à realidade.
No entanto, não concordaremos que haja discriminação nem tratamento diferenciado. As agruras
por que passa São Paulo, exponenciadas por seu
tamanho, não são diferentes das agruras por que
passa a minha Paralba, que hoje deve trinta meses
de arrecadação, não são diferentes das que passa a
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Bahia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins. E temos que
agir com eqüidade, temos que ser justos.
Essa é a colocação que estou fazendo desta
tribuna. Toda vez que ouvirmos a frase: •o Governo
Federal acena as mesmas condições para qualquer
Estado que tenha banco•, devemos lembrar que há
estado que não tem banco e, mais ainda, há estado
que tem banco, mas não está devendo nada. Essa é
uma forma dissimulada de se dar tratamento diferenciado. Não se deve falar em banco, até porque aqui
no Senado não há nada sobre o Banespa, há um
pedido de empréstimo ao Estado de São Paulo. Só
e unicamente isso.
Por essa razão, vimos a esta tribuna para dizer
da nossa.•.
Sr. José Alves - Perrnne V. Exa. um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Com muno prazer.
O Sr•. José Alves- Senador Ney Suassuna, V.
Exa. analisa com muoo conhecimento e propriedade
essa questão do Banespa. Sou de um Estado do
Nordeste, temos uma snuação econõmica diferenciada em um Pafs com disparidades regionais profundas. Entendo que amudes que privilegiam com
prazos e juros um estado, que já é o mais deSenvolvido do Pafs, só contribuem para o aumento das desigualdades regionais, e as regiões mais pobres vão
continuar cada vez mais pobres. Associo-me a V.
Ex" na análise que faz dessa situação e apresento o
meu protesto. Como representante de um estado
pobre, Sergipe, não posso apoiar atitudes que venham a aumentar os privilégios dos mais ricos. Muito obrigado.
'
O SR. 'i'[E'{ SUASSUNA - Muito obrigado Senador José Alves.
Agora mesmo peguei a LOO para relatar e verifiquei que no Nordeste não vamos ter sequer uma
duplicação de estradas. O pré-orçamento, que é a
LOO, tira do Nordeste essa possibilidade se for
aprovado como está.
O Sr Ramez Tebet - Permne V. Exa. um aparte?•
O Sr. Ronaldo Cunha Lima -Pennne V. Exa.
um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA - O Senador Ramez
Tebet também está pedindo o aparte. Vou concedêlo a S. Exa. e, logo em seguida, eu o concederei a.
V. Exj', Senador Ronaldo Cunha Uma.
O Sr. Ramez Tebet - O Senador Ronaldo Cunha Uma mereceria o aparte antes de mim, porque
V. Ex" já me concedeu um aparte, Senador Ney
Suassuna. Entretanto, · o Senador Ronaldo Cunha
Uma está me permitindo falar primeiro. Aproveito
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essa oportunidade para elogiar o Governador de
São Paulo, Mário Covas, que pertenceu a esta
Casa, a qual honrou. Vejam o desespero do Governador: oferece estrada de ferro e aeroporto em garantia. Vejam, por outro lado, a s~uação do Governo
Federal, porque só se resolverá o problema de São
Paulo por vontade política. Positivamente, o Governador está certo em oferecer o que tem, mas que liquidez tem uma estrada de ferro que está sucateada? Como o Governo Federal será ressarcido? Então vem a indagação: privatizando? Está recebendo
por que preço? E o aeroporto? Desse je~o será fácil
os nossos estados terem o mesmo tratamento que
São Paulo tem, porque vão oferecer bens sem liquidez, isto é, os estados que têm bens. Confesso a V.
Ex" e ao Senado da República o quanto lutei para
que Mato Grosso do Sul tivesse um banco. Eu dizia
que o nosso estado não podia ficar atrás. Hoje os
bancos estão tão endividados, com os seus balanços em vermelho. Já não sei se é vantagem, ou não,
Mato Grosso do Sul ter um estabelecimento de créd~o. acredito que não seja. Como bem salientou
Ex", os estados que não têm bancos não poderao
negociar? Então, mais uma vez, com esses argumentos, fica provado, Senador Ney Suassuna, que a
sua tese está absolutamente correta. Estamos trabalhando em conjunto, com a mesma visão. Usei aqui
a expressão •s.o.s da Federação". Penso que é
S.O.S. mesmo, porque todos os estados brasileiros
hoje estão precisando fazer um acerto com a União
para que possam sobreviver. Considero isso uma
prioridade, que está dentro da competência do Senado. Vejo que o Governo Federal ésláaemonstrando sensibilidade em relação ao assunto e que estamos caminhando para a solução desse problema O
Presidente Fernando Henrique Cardoso nos afirmou
que está com esse propósito. Chegou a hora, e estamos recebendo sinais disso. Veja bem V. Ex", vamos aprofundar um pouco: essas manifestações que
estão eclodindo no País não con~em fatos isolados. Isso tudo faz parte de um contexto que podemos chamar de dívida social. Está na hora de enxergarmos isso e atendermos efetivamente essa parte.
Não pensemos que o problema da reforma agrária
pode ser olhado isoladamente. Nos acampamentos
existem também desempregados urbanos. Digo
mais: à beira das estradas, no meu estado, por
exemplo, há acampamentos onde reside alé quem
tem emprego. Como o problema habitacional é sério, as pessoas estão atirando para os dois lados:
vamos dizer assim. Quem tem um subemprego vaJ
para a beira da estrada para ver se consegue ser in-

'!·
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clufdo naquilo que julga poder dar-lhe melhor qualidade de vida. Então, Senador Ney Suassuna, o pronunciamento de V. Ex" tem um atto conteúdo, é profundo. Não podemos olhar o endividamento dos nossos estados como fato isolado. Temos de analisá-lo
dentro de um contexto, porque, afinal de contas, trata-se da Federação brasileira. Negociar com os estados é ajudar o Brasil. Negar-lhes assistência é negar-lhes a Pátria.
O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador
Ramez Tebet.
v. EX' está coberto de razão quando diz que a
associação do desempregado com o sem-terra, do
sem-emprego com o sem-terra é uma mistura explosiva Isso, lamentavelmente, está acontecendo em
todos os estados da Federação. Ajudar os eslados é
brecar, é pôr um freio nessa situação e permitir o
soerguimento dos estados, das estruturas esta~uais.
Ouço o Senador Ronaldo Cunha Uma
·
o Sr.· Ronaldo Cunha Uma - Senador Ney
Suassuna, no instante em que V. Ex" iniciava' seu
pronunciamento, eu anotava suas palavras e. me
alegrava com a presença de mais um companheiro
nosso que certamente viria somar-se às vozes que
aqui ecoam para aplaudi-lo. Trata-se do Deputado
Armando Abnio, que traz, com sua presença, o testemunho renovado da sua solidariedade.· V. Ex" fala
com cuidado, mas fala com acuidade. V. Ex" fala
com consciência e com ciência da problemática ~:~ue
traz, uma vez mais, a esta Casa. Com sua autoridade, não apenas de Presidente do Proer e de membro da Comissão. de Assuntos Económicos, mas
também com a autoridade de estudioso dos problemas nacionais, com atuação marcante nesta Casa,
v. Ex" dá um depoimento de grande importância,
não apenas pela oportunidade, mas também pela
forma com que desperta a manifestação dos seus
Pares. Em verdade/Senador Ney Suassuna, quan' da Paraíba, eu o assum1. na
do governei o Estado
mais aguda crise da sua história Os salários estavam atrasados há 6 meses, a dfvida era de mais de
US$1.400 milhões. O banco estadual estava fechaEx", tendo ao lado o Senador Humberto Lucedo.
na e deputados fEjderais e estaduais, ajudou-me a
reabri-lo. Sabemos da postura que o Governo Federal de então adotou. Só conseguimos reabrir o banco do nosso estado graças à tenacidade de nosso
próprio povo que nos estimulava a tomar aque~a posição. Quando v~mos o Governo mudar de one~
ção. e flexibilizar-se e vemos o Banco Central - eu dizia isso em pronunciamento há mais de 2 meses usar de dois pesos e duas medidas, de um lado fica-

v.
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mos felizes, porque entendemos que essa instituição
começou a mudar o seu comportamento em relação
a determinados instantes da sua história. Ficaríamos
tristes se o Governo também não estendesse aos
estados pequenos a mesma medida adotada para
os grandes. A Paraíba, graças a Deus, hoje sob o
comando do Governador José Maranhão - pretendo
reafirmar isso em pronunciamento que farei ainda
hoje -, tem conseguido manter em dia os seus compromissos, não apenas com os servidores, mas com
os credores e com o Governo Federal, mas sem receber, em contrapartida, qualquer apoio, qualquer
estímulo por este comportamento. No instante em
que o Governo anuncia, e o faz hoje pela imprensa,
que vai estender a todos os estados o mesmo tratamento que deu a São Paulo, f~camos evidentemente
felizes, porque sabemos que a Paraíba vai conseguir aumentar ainda mais a sua capacidade de investimento, o que já aconteceu graças à resolução
do Senado, de iniciativa do Senador Humberto Lucena, com o apoio de V. Ex" e o nosso, além do apoio
desta Casa. Por esta razão, Senador Ney Suassuna,
eu me somo à posição de V. Ex", louvo seu pronunciamento e fico feliz em saber que o Presidente da
República, o Governo como um todo, modifica a posição para estender aos mais pobres o que, aparentemente, estava dando só aos ricos.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Ronaldo Cunha Uma Sabemos do esforço
que V. Ex" fez, quando Governador, para reabrir o
Paralban, que foi fechado por ter uma divida de oito
milhões. Reaberto graças ao esforço de toda a classe política paraibana, capitaneada por V. Ex", o banco do nosso Estado este ano apresenta lucro pequeno, mas significativo: US$8 milhões.
Os Governadores estão aqui reunidos tentando
uma moratória branca, que seria amenizada se a
igualdade fosse dada a todos. Vamos apelar para
que realmente o Presidénte da RepúbfiCa cumpra a
promessa que fez ao Sena~r Gilberto Miranda. Que
possamos ter, Sr. presidente, Sr"s e Srs. Senadores, resolvida a situação de São Paulo, mas que a
mesma solução seja estendida aos demais Estados
da Federação.
.
O Sr. Eduardo Supllcy - PermHe-me V. Ex"
um aparte?

O SR. NEY SUASSUNA - Com prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Supllcy- Senador Ney Suassuna, considero correta a posição dos Senadores,
que, como V. Ex", têm propugnado por um tratamento eqüitativo para todos os Estados da Federação,
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sem privilégios ao Estado de São Paulo. Pelo que
pudemos compreender, seja das palavras do Ministro Pedro Malan, seja pelo que nos foi transmitido
pelo Senador Gilberto Miranda, o Governo Federal
estenderá aos demais Estados condições equivalentes àquela que resultará, para o Governo do Estado
de São Paulo, no acordo relativo ao Banespa. Por
outro lado, para se garantir a sobrevivência, a recuperação e a dinamização do BaneSPa com uma administração séria, sem o uso indevido do poder político, seja para conceder crédHos a instituições públicas ou a empresas privadas, que não honram os
seus débitos posteriormente, faz-se necessário uma
gestão caracterizada por formas diferentes daquelas
usadas até hoje. Daí por que houve a sugestão, inclusive do Partido dos Trabalhadores, com a qual o
Governador Mário Covas, sem definir exatamente
como, concorda: propõe-se que o Banespa tenha
caracterfsticas de um banco público. Que possa ter,
no seu ' Conselho de Administração, a representação, por exemplo, de pequenos e médios produtores, de prefeituras, do Estado sobretudo, que
pudessem até ser sócias - poderiam as prefeituras
ajudar a capitalização do Banespa; elas já têm uma
certa participação, mas poderiam ter mais e, eventuãlrnente, fazerem parte desse Conselho de Administração. Com isso, quem sabe, se criaria um modelo de gestão profissional, que levaria· o Ban95Pa a
uma melhor racionalização e dinamização. Com respeito aos aSPectos que o Senador Osmar Dias e outros têm discutido, da necessidade da racionalização
administrativa, é preciso que tenhamos informações
corretas sobre o número médio de tuncionários necessários por agência, para que o BaneSPa possa
desenvolver-se com racionãlidade administrativa.
Não se pode querer simplesmente cortar em 50% ou
70% o quadro de pessoal, sem saber exatamente o
número ideal de funcionários para que o Banespa alcance sua racionalidade administrativa. O que sabemos é que a Nossa Caixa, a Caixa Econõmica Estadual, que não sofreu intervenção, teve a possibilidade de se recuperar e hoje apresenta resultados positivos. Ttvemos hoje o depoimento, na Comissão de
Assuntos Econõmicos, do Presidente da Caixa Econõmica Federal, Sérgio Cutelo. O que vou mencionar, acredito que não envolve qualquer aspecto que
possa ser caracterizado como reservado. Eu mesmo
que no início do meu mandato como
disse a S.
Senador, em 1991, fui visita; a Caixa Econômica Federat e fiquei impressionado quando o seu então
Presidente Lafayete Coutinho disse-me que a Caixa
estava há mais de dois anos sem apresentar o seu

s•
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balanço, porque se encontrava numa situação extremamente difícil, até contábil. Ele nos- disSe ~ este é
um fato público - que a Gaixa ficou mais de quatro

anos sem publicar o balanço, sinal das dificuldades
imensas por que passava, mas que atualmente está
podendo publicá-lo, e com resultado positivo. lssq
mostra que uma instituição financeira, administrada
com seriedade, com racionalidade administrativa,
pode perfeitamente recuperar-se. Acredito que seja

essa a intenção do Governador Mário Covas e ava-
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lio que agora cabe ao Senado Federal agilizar a conclusão dos estudos relativos à operação e assim decidir da melhor maneira possível.
O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado. Senador Eduardo Suplicy.
Encerro, Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores,
dizendo que estaremos dispostos a apoiar com o
voto favorável a São Paulo. desde que os nossos
Estados tenham tratamento similar.
Muito obrigado.

Ata da 51!! Sessão Não Deliberativa, em 26 de abril de 1996
~

Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura

Presidência dos Srs. Eduarrio_Suplicy, Jefferson Péras, Valmir Campelo e Casilclo Maldaner
(Inicia-ses sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, Iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. I' Secretário em exerclclo, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expedien1e.

É lido o seguin1e
EXPEDIENTE
OFfciOS DO SR. 1' SECRETARIO
DA CÂMARA DOS DEPtfTADOS ENCAMINHANDO A REVISÃO DO SENADO AUTóGRAFOS DOS SEGUINTES PRaJETOS:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA PF 22, DE 1996
(N" 177195, na casa de origem)

Altenl o art. 2" da l.eln" 8501, c1tt 30
de novembro de 1992,- dlopõe sobre a
utlllzaçio de cadáver não reclamado,
para llns de eotuclos o u - - clenllllcas e dll outras provkllnclaL

O Congresso Naàonal decreta:
Art. 1' O art. 2' da Lei n• 8.501, de 30 de novembro de 1992. passa a vigorar com a seguinte redação.

•Art. 2st O cadáver não mclamado junto
às autoridades públicas, no prazo de trinta
dias, poderá ser destinado às escolas de
medicina, odontologia e ou1ra relacionadas
às ciências da saode, mediante exigência
curricular, para fins de ensino e de pesqUisa
de carátercientrfico.·
Art 21' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art

~

Revogam-se as ~~es em contrá-

rio.

ção e Justiça e de Redação, pela oonstituc1onalidade,jurididdade e técnica legislativa.
O Congresso Naàonal decreta:
Art. 1' O art. 2' da Lei n• 8.501, de 30 de novembro da 1992, passa a vigorar oom a seguin1e re-

dação:
Art. 2'- O cadáver não reclamado junto às auto-·
ridades públicas, no prazo de binta d"oas, poderá ser
destinado às escolas de medicina. odontologia e outms miacloiladas às dências da saúde, mediante
exigência curricular, para fins de ensino e de pesqu~
sa de ca-r cientffico.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrá-

rio.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Juollllcaçio
O projeto que om se apresenta 1em por objeti-

vo pmencher uma impor!ante lacuna na legislação
que trata da destinação de cadáver não reclamado,
que discrimina as faculdades de odontologia e damais escolas da área da saúde, que por exigência
cunicular necessitam do corpo ou de peças desse,
para fins da pesquisa e ensino.
·
Esta proposição. vem atender reclamos dos se-1ores pmjudicados, notadamente dos Conselhos de
Odontologia
Pelo exposto e em razão da relevância do
tema e dos benefícios que oferece às faculdades e,
principalmente, para os futuros profissionais da saúde, contamos com o apoio dos ilustres parlamenta-res para a aprovação desse projeto.
·
Esta proposição é uma mapresentação do PL
n• 3.588-A. de 1993, de autoria do ex-Deputado Diogo Nomura. Pt.JSP.
1
Sala das Sessões, - Deputado Coracl Sobrl- >
nho, (PL- SP)

PROJETO ORIGINAL

LEGISLAÇÃO CTrADA

Attera o artigo ~ da Lei n 8.501, de 30 de no-.
vembro de 1992, que dispõe sobm a utilização de
cadáver não reclamado. para fins de estudos ou
pesquisas cíentfficas e dá ou1ras providências; tendo
pareceres: da Comissão de Seguridade Social e Famma pela aprovação; e da Comissão de Constitui-

LEI N' 8.501, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1992

111

Dispõe sobre a utBizaçio de cadáver
não reclamado, para fina c1tt estudos au-peaqu- -clenllflc:as e dá outras providências
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O Vice-Presidente da República no exercicio
do cargo de Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1• Esta Lei visa disciplinar a destinação de
cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, para fins de ensino e pesquisa
Art. 2• O cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de trinta dias, poderá ser
destinado às escolas de medicina, para fins de ensino e de pesquisa de caráter cientifico.
Art. 3• Será destinado para estudo, na forma
do artigo anterior, o cadáver:
1- sem qualquer documentação;
11 - identificado, sobre o qual inexistem informações relativas a endereços de parentes ou respensáveis legais.
§ 1• Na hipótese do inciso 11 deste artigo, as
autoridades competentes fará publicar, nos principais jornais da cidade, a titulo de utilidade pública,
pelo menos dez dias, a noticia do falecimento.
§ 2• Se a morte resuRar de causa não natural,
o corpo será, obrigatoriamente, submetido à necropsia nc> órgão competente.
§ 3" É defeso encaminhar o cadáver para fins
de estudo, quando houver indicio de que a morte tenha resuRado de ação criminosa.
§ 4° Para fins de reconhecimento, a autoridade ou instituição responsável manterá, sobre 0 faleoido:
a) os dados relativos às caracterfsticas gerais;
b) a identificação;
c) as fotos do corpo;
d) a ficha datiloscópica;
e) o resultado da necrópsia, se efetuada; e
f) outros dados e documentos julgados pertinentes.
Art. 4° Cumpridas as exigências estabelecidas
nos artigos anteriores, o cadáver poderá ser liberado
para fins de estudo.
Art. 5" A qualquer tempo, os familiares ou representantes legais terão acesso aos elementos de
que trata o § 40 do art. 3" desta Lei.
Art. s• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de novembro de 1992; 171° da lndependência e 104° da República. - ITAMAR
FRANCO - Maurício Corrêa - (DOU 01.12, republ.
15-12-92)

A Comissão de Assuntos Sociais

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 23, DE 1996
(N• 2.865192, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas do acidente nu~~ ~- clear ocorrido em Golãnia, Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É concedida pensão vitalicia, a trtulo de
indenização especial, às vitimas do acidente com a
substância radioativa Césio 137, ocorrido em Goiânia, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A pensão de que trata esta lei
é personalissima, não sendo transmissivel ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros, em caso de morte
do beneficiário.
Art. 2• A pensão será concedida do seguinte
modo:
I - 300 (trezentas) Unidades Fiscais de .Relerência ~ UFIR para as vitimas com incapaCidade
funcional laborativa parcial ou total permanente, resultante do evento;
11 - 200 (duzentas) UFIR aos pacientes não
abrangidos pelo inciso anterior, irradiados ou contaminados em proporção igual ou superior a 100 (cem)
Rads;
III - 150 (cento e cinqüenta) URR para as vftimas irradiadas ou contaminadas em deses inferiores
a 100 (cem) e equivalentes ou superiores a 50 (cinqüenta) Rads;
IV - 150 (cento e cinqüenta) URR para os descendentes de pessoas irradiadas ou contaminadas
que vierem a nascer com alguma anomalia em decorrência da exposição comprovada dos genilores
ao Césio 137;
V - 150 (cento e cinqüenta) Ufir para os demais pacientes irradiados e/ou contaminados,
não abrangidos pelos incisos anteriores, sob
controle médico regular pela Fundação Leide
das Neves a partir da sua instituição até a data
da vigência desta lei, desde que cadastrados
nos grupos de acompanhamento médico 1 e 11 da
referida entidade.
Parágrafo único. O valor mensal da pensão
será o valor da Ufir à época da publicação desta
lei, atualizado, a partir de então, na mesma época
e indices concedidos aos servidores públicos fede-

rais.

.

Art. 3" A comproVação de ser a pessoa vitima
do acidente radioativo ocorrido com a· Césio 137 e
estar enquadrada nos incisos do artigo anterior deverá ser feita por meio de junta médica oficial, ·a cargo da Fundação Leide das Neves Ferreira, com
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sede em Goiãnia, Estado de Goiás e supervisão do
Ministério Público Federal, devendo-se anotar o tipo
de seqüela que impede o desempenho profissional
e/ou o aprendizado de maneira total ou parcial.
Parágrafo único. Os funcionários da Vigilância Sanitária que, em pleno exercício de suas atividades, foram expostos às radiações do Césio 137
também serão submeti1os a exame para comprovação e sua classificação como vítimas do acidente, devendo-se igualmente anotar o tipo de seqüela que impede ou limita o desempenho profissional.
Art. 4" Havendo condenação judicial da
União ao pagamento de indenização por responsabilidade civil em decorrência do acidente de que
trata esta lei, o montante da pensão ora inStitulda
será obrigatoriamente deduzido do quantum da
condenação.
Art. 5" O pagamento da vantagem pecuniária
de que trata esta lei ocorrerá à conta de encatgOS
previdenciários dos Recursos da União sob a supervisão do Ministério da Fazenda, a partir do ano seguinte à publicação desta lei, com a despesa prevista no Orçamento da União.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N°160, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do artigo 61 da ConStituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estado do Trabalho e da ~
ministração e Interino da Economia, Fazenda e Planejamento, o texto do projeto de lei que Dispõe sobre a concessão de pensão especial às vítimas do
acidente nuclear ocorrido em Goiânia, Estado de
Goiás.
Brasffia, 13 de maio de 1992. -Fernando Coifor de Mello.
·
E.M CONJUNTA N• 003
Brasma. 28 de abril de 1992
Exoelentlssimo Senhor Presidente da RW~lblica,
Submetemos à elevada consideração de
Vossa Excelência o proj~ de lei, anexo, que dispõe sobre a concessão de p"ensão especial às viiimas do acidente nuclear ocorrido em 28 de setembro de 1987, na cidade de Goiânia, Esll>do de
Goiás.
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2. O projeto em causa, se aprovado, representará uma média mensal de custo, no valor de
Cr$56250.000,00 (cinqüenta e seis milhões, duzentos e cinqüenta mil cruzeiros).
3. Ressalte-se que, a medida de concessão,
de caráter social visa minimizar os aspectos sócioeconOmicos causados pelos efeitos do acidente
nuclear.
4. Vale destacar que o levantamento dos dados para identificação das vítimas alcançadas pelo
benef!cio proposto neste projeto de lei foi realizado através de critérios bem definidos, especialmente quanto à perícia médica, de caráter oficial,
fator detenninante para a concessão do referido
beneficio.
Respeitosamente, João Mellão Neto, Ministro de Estado do Trabalho e da Administração Lulz Antônio Andrade Gonçalves, Ministro de
Estado da Economia, Fazenda e Planejamemo. Interino.
PROJETO ORIGINAL
Dispõe sobre a conc:esaão de pensão especial às vitimas do acldenlit nuclear ocorrido em GoiAnla, Estado de
Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As vffimas do acidente nucilear ocorrido
em Goiânia, Estado de Goiás, em 28 de setembro
de 1987, que foram identificadas por perícia médica
oficial, passarão a perceber uma pensão especial,
distribulda nos seguintes n!veis:
I - pacientes incapacilll.dos- Cr$300.000,00;
11 - pacientes parcialmente incapacitados Cr$250.000,00;
III - pacientes até 100 rads - Cr$200.000,00;
IV - pacientes abaixo de 50 rads Cr$150.000,00.
Parágrafo único. Os valores constantes deste
artigo serão reajustados na mesma época e nos
mesmos íildices concedidos aos servidores públicos
federais.
Art. 2" As pensões especiais de que trata o
artigo anterior correrão à conta de Encargos Previdenciários da União - Recursos sob a Supervisão
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Bras Dia,

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 24, DE 1996
(W 4.804/94, na Casa de origem)
De iniciativa doTribunal Superior do Trabalho

Cria cargos na Secretaria do Tribunal
Regional
do
Trabalho da Vigésima
Quarta
Região
e
dá
outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1°

-

Ficam criados,

no Quadro Permanente qe

Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 24 •
Região,

os

cargos

em comissão

constantes

e

os

nomeados ,

a

do Anexo

I

cargos efetivos constantes do Anexo II desta lei.
Parágrafo

Não

único

poderão

ser

qualquer titulo, para funções de Gabinete, Cargos em Comissão
ou Funções Gratificadas, parentes consangüíneos ou afins, até

o

terceiro grau,

da Juizes

aposentados há manos de 5

e

Procuradores

em atividade ou

(cinco) anos, axceto se integrantes

do Quadro Funcional mediante concurso público.
Art. 2° .- 'As despesas decorrentes da execução desta
Lei

correrão · à

Tribunal

conta de recursos

Reqi~nal

Art.

orçamentários próprios do

do Trabalho da 24• Região.

3° -

Esta lei entra em

vig~r

na data de sua

publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO I

(Art. 1° da Lei n°

de

de

de 199

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRE.TARIA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

24 • REGIÃO

CARGOS EM COMISSÃO

GRUPO

CARGO

DIREÇÃ.O E ASSES- ASSESSOR
DA
SORAMENTO SUPE- PRESIDtNCIA
RIORES - CÓDIGO. ASSESSOR
DA
TRT 24" .DAS .100 VICE-PRESIDtNCIA

...

DIRETOR
SECRETARIA

DE

DIRETOR DE SERVI CO

NÚMERO

CÓDIGO

01

TRT.24".DAS.l02.5

(UM)

01

TRT.24".DAS.l02.5

(UM)

01

TRT. 2.4 4 .DAS .101. 5

(UM)

TRT.24".DAS.101.4
04
(QUATRO)
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ANEXO II

,da

da

da 199 )

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 • REGIÃO
CARGOS EFETIVOS

GRUPO

CATEGORIA NúMERO
FUNCIONAL

jATIVIDADES
TÉCNICO
DE
APOIO JUDICIÁRIO
JUDICIÁRIO
CÓDIGO OFICIAL DE
TRT.24"-AJ-020
JUSTIÇA
AVALIADOR
AUXILIAR

PROCESSAMEN
TO DE DADOS
CÓDIGO.TRT.

10
(DEZ)
. 10
(DEZ)
20·
(VINTE)

ATENDENTE
JUDICIÁRIO

15

24".l?RO.l600

OUTRAS
AUXILIAR
jATIVIDADES OPERACIONAL
DE
NÍVEL DE · SERVI.ços
DIVERSOS
MÉDIO.CÓDIGO
(ÁREA
TRT.24 4
DE
NM.1000
LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO)

CLASSE/
PADRAO

TRT. 24 • .AJ. 021 "A"
(NÍVEL SUPERIOR) "B"
"C"

JUDICIÁRIO

ANALISTA
DE
SISTE:MAS

·CÓDIGO

(QUINZE!

TRT .24• .AJ. 022 "A"
(NÍVEL SUPERIOR) ''B"

-

-

I a III
I a VI
II a VI'
I a III
I a VI
II a VI

"C"

-

"A"

-

(NÍVEL
INTERMEDIÁRIO l

''B"

-

I a III
I a·VI

TRT.24 4 .AJ.025
(NÍVEL
INTERMEDIÁRIO)

"A"

-

I a III
I a VI

TRT.24•.AJ.023

"B"

02
TRT.24•.PR0.1601 n ll~" - I e II
{DOIS) (NÍVEL .5UPERIORi "B" - I a -JI
"C" - I a VI
"D" - IV e V
15
(QUINZE!

TRT.24 4 .NM.l006 "Cu
(NÍVEL AUXILIAR) "Du

-

I e II
I a v
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PROJETO ORIGINAL
Cria cargos na Secretaria do Tribunal Regional do Traba
lho da Vigésima Quarta Região e di outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público, pela aprovação, com emenda;

dã
Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação finan
ceira e or~~~entiria deste e da emenda apresentada pelã
Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público;
e~ da Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio ,
pela constitucionalidade, juriàicidade e técnica legislativa, com emendas, com adoção da emenda da Comissão de
Trabalho, de Administração a Serviço Público.
O
p·· :á." 8 8 J: D B .• 2' E
D A
R E P \t B L Z C A
Faço •aber que o Conq.res.o Racional clocreta • eu sanciono a sequinte
Lei:
Art. 1• ~aoal

Picaa criad.oa, no

Quadro

Penanarate de
Reqi&o,

da s.eretaria do 'l'rihunal Raqional do Trabal.ho da 24 •

os cargos co:aiu6o constante. d.o Anexo :r • o• car;o. eretivo•
conatanta. do Anuo .II daat8 Lei, a •er- provi doa na ro111a da leqi•laç:.io -

vigor.

Art. 2• - As despesas decorrentes da execução desta
Lei correr6o A conta. de recursos orçamentários próprios elo Tribuna1
Regiona1 de Trabalho da 24• Reqi6c.

Art. 3• - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação • revoqa as disposiç6es em contr4rio~

Brasilia-DF.,
pend6ncia e 7'6' da Repáblica.

da

de 199

173 •

da Incte:-

ANEXO I
(Art. 1• ela Loi ...

de19SI

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24• REGIÃO
CARGOS EM COMISSAo

GRDPO

.._,_

caRGO

,_

H"7dr%1

B ASSESSOIWII!Il'M SOPI!Il-

""

..

~ÕJms - OóDZGO. vxa-UU%DbcD. Da.
Tzo.24• .DAS.1GG · · - - IIOCU'JUD
D:r:ana&

m aanço

-

OóDZGO

01

,...,

T.Rr.24•.DAS.102.5

,.,.,
01

~-24•.0&8.102.5

01

~.24•.D&B.101.5

(OK)

"
"'"''_,

T.Rr.24•.D&S.101.4

de 1996
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ANEXOU

(Art. 1• da Lei n•

,de

de199 )

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

24• REGIAO

CARGOS EFETIVOS

CATEGORIA

GRUPO

NO MERO

CÓDIGO

CLASSEIPADRAo

10
(DEZ)

TRT.24".AJ.0%1
(Nivel~ar)

•A• ... Jali
"B"·IaVJ
"C"·IIaVJ

10
(Dt:Z)

TRT.%4'.AJ.OZZ
(Nivel Superior)

zo
(VINTE)

TRT.%4'.AJ.0%3
(Nivel
bd8111 . . ._)··

•a--laVI

15
(QUINZE)

TRT.24".AJ.0%5
(Nivel

"B"·IaVI

FUNCIONAL

Tá:NICO
JUDICIARia

"TMDADES

I:IE
APOIO
~UDICIÁRIO

OFICIAL DE
JUSllÇA
'TRT.%4'-AJ.020 . AVAUADOR

AUXILIAR JUDI-

ciARto

ATENDENTE.
JUDICIÁRJO

.

.

'

"A"·IaiU
"B"-IaVI
"C"·DaVJ

·A·~taiD

.

•A• .. raw

......... clt*lo)

~ESSA- DE SISTEIIAS

ANAUSTADE

oz

(DOIS)
.TRT.

~·.PR0.1-

~·-- A'IMDE

AUXJI..IAR. .
.

NAL

DE
S
DIVERSOS.!_~

~-CÓDIGO
~- , •··. Z4" DE • UMPI!ZA -E
NIL1000

•.

CONSERVAÇAc))

TRT.24".PRO.

•A• ·la I

1101

"B"·IaVJ
"C"·IaVI
"D"·IVeV

(NivEL
SUPERIOR)

'
15
(QUINZE)

l~",NIL1.001.
AIIXILIAR)

· "C"-Ial.

.

·o•-rav
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JUSTIFICATIVA
A proposição ora submetida à apreciação dos Excelentíssimos Senhores
Membros do Congresso Nacional, autorizada pelo Órgão Especial deste Tribunal contonne
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 109194, publicada no D.J.U. de 26 de outubro da 1994,
elaborada com fundamento no disposto pelo artigo 96, inciso I, alínea ''b" e inciso 11, alínea "b..
da Constituição Federal, consubstancia medida para a aiação de cargos de provimenlo efati-

vo e em comissão no Quadro Permanen1e de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 24" RegiAo, sediado em Campo Grande-MS., e com jurisdição em lodo o território

do Estado co Maio Grosso do Sul.

Criado pela Lei n" 8.431192, "" estatlsticas pertinentes aos feitos da
Justiça Trabalhista no Estado do Maio Grosso do Sul, que atualmente conta, além do Tribunal,
com 16 {dezasseis) Juntas de Conciliação e Julgamen1o, vilm demonstrando crescimenlo no
volume de aç6es

~

bem como a insuficiência dos mcursos humanos disponlveis para

o funcionamenlo daquela Jüstiça Eopecializada, cuja estrutura adminislratlva

nhou.

nao acompa-

a contenlo, o IIUI'IMII1Io das demendas pela PI estação juisdicional que a ela compele,

om detrimento da oomposição dos
o olljelo de sua allvidade fim e,

genta autorizllclo

confl~os

oriundos das relações da lrabalho que constiluem

por via de conseqüência, em prejuízo dos jurisdicionados.

5eglnlo justilicaiiva trazida aos autps pelo referido Tribunal, "o c:antlnper. Lei 8.431 de 09.06.92, que Criou -Tribunal, vem . . tr.duzlndo

como lnouflcl.- - - - - necesaldades11ibdodefuncl~•i81•-·
Pai' outro ta®, o Trl.,..,. conta com traze (13) Juntaa em funciOM-

o-

menlof'ono,o trta(3) porl.-.r, concandoaq"'!'• primeira de • - d o nilnwa
de servldonie, haja vlata I (IIKIIilodade queM encontram.- mlotor.
Doam .......

do Quadro de Í'eoocHil -

Regional . . faz

- · n1o o6 pelllllgl" ;lo o ollcllncla no atendlmenlo- jurlocllclonadoo, .,..
- . n , 1Gb
do ÓOIIIpnllllllll doo llfvlçoo deoenvolvldoo, om fKe da 1'111

P..,.

ncasa.~

recuraoa..
O--~- areto *lnformatlzaçlo do TribunaL

é - como oumontD doo atlvldadoo, ~~um nàkw
grai cie lnfonl*t7 ;la. tWja vista a·compluidad8 daa -iaretaa, rUAo da na i ald'd·
urgontado- do~ doeopec:lal-

~ce Pi saldlncl&

u~ outra pnacup~ pawtdl .. ~···:-orla da'~dlricia ....
é que, no tmblto da Praid6nc_f~ oa tr.balllac a nMI -. Ama... orla-

~ . . avolumMdo de

i.a aorta que I*'Cebl ,,· cont dareza a n•

~gua~·-

..._. .arnntapartlçlo

1 J'dade da lnati·

rwloclana oo com a VI~ -

que

1-
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· Há que se fazer "'"saltar que naquela partição, o Vlce-Presldontt é

relator nato das matérias administrativas, nãO possuindo Assessor para atendimento
desse mister.

A ~sta
deste Tribunal, consoante

do acima exposto, solicito alteraçao no Quadro de PH&Oaf.
diacrimi~açJo

e exposição anexos, propondo o encaminha-o.

mento do respectivo ant&projoto de Lei ao Congresso Nacional para oa fins e efeitos ,
necesúrios."
A par da.lranscrita justificativa, imponda obS81Var 'l!J8 aJóm dos improscindfveis cargos do Grupo Diroção e Assessoramento Superi<lrBJ prepostos no Anexo I, os
quais exigem de seus ocupantes nfvel de qualilicaçao e responsabilidade campatfveis com o
BJ<l!JCício das atribuiÇões pertinentes

eot referidos cargos,

neéessárics em função do natural

elo anteprojeto silo essenciais ao
haja· vista ,;.,.;.,; os seus ocupantes os

crescimento do Tribunal, os cargos p...viStàs no Anexo 11

Orgáos da Justiça do Trabàlho,
executores materiais dos trabalhos projelados pala administração.

funcionamento dos

Destarte, impõe-se a implamer)lação da urgentes. providências no IOOtido
de dotar a BSinJtu'a do sobredilo Tribunal dos, meios indi~ia ao desempenho satis-

a oriaçllo dos cargos constantes dos Anexoa 1
e 11 do anteprojeto. da lei oro submetido à apreciação da Vossas El«:elências, os quais I'Qjlr!lsentam quenlitallvo mfnimo pano o atllhdimento emerganclal das rittcasoi- aluais de
recursos humanos'do Tn'bunal Regiorial do Trabalho da 24" Regia.>,' no Estado do Mato Gro&fatório de suas atribuiçi!es, pelo que se ~

so do Sul, e das Juntas de ConciliaÇão e Julgamento a ele jurisdic:ionadas.

ciação

Com estas consideraçl!es. submeta o anexo 'anteprojeto de lei à desse· Poder Legislativo esperando que a proposição mereça a maia ampia.acolhida,

convertendo-se em lei com a urgênciapossfvel.

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1996
(N• 3.729193, na Casa de origem)
Altera o art. 1• da Lei n" 8.287, de 20
de dezembro de 1991, que 'dispõe sobre
a concessão do beneficio de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante os períodos de defeso•.
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• O art. t• da Lei n• 8.287, de 20 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
•Art. t• O pescador profissional que
exerça sua atividade de forma artesanal, in·
dividualmente ou em regime de economia
familiar, com ou sem auxnio eventual de terceiros, faz jus ao seguro desemprego, no
valor de um salário mfnimo mensal, durante
o perfodo de proibição de atividade pesquei·
ra para preservação da espécie.

a•

§
Para os efeitos desta lei, entendese por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da fa·
mma é indispensável à própria subsistência
e é exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de empregado.
§ 4° Entende-se como auxmo eventual
de terceiros a colaboração mútua ocasionalmente prestada, sem subordinação e sem
remuneração.•
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. a• Revogam-se as disposições em contrãrio.
PROJETO ORIGINAL
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• O art. 1• da Lei n• 8.287, de 27 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. t• O pescador profissional, que
exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia
familiar, com ou sem auxmo eventual de terceiros, faz jus ao seguro-desemprego, no
valor de um salário mfnimo mensal, durante
o perfodo de proibição de atividade pesquei·
ra para preservação da espécie.

§ 1• ··············-··············-·······················
§ 2" .......................................................
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§ a• Para os efeitos desta Lei, entende-se por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
famma é indispensável à própria subsistência e é exercida em condições de mútua dependência e colaboração, sem utilização de
empregado.
§ 4° Entende-se como auxmo eventual
de terceiros a colaboração mútua .ocasionalmente prestada, sem subordinação e sem
remuneração.'
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as cisposições em contrário.
Justificação
O presente projeto visa à compatibilização do
texto da Lei n• 8.287/91, que dispõe sobre a co.ncessão ao b.eneffcio do seguro-desemprego a pesCadores artesanais durante os perfodos de defeso, com o
disposto na Lei n• 8.212/91 (Plano de Custeio da
Previdência Social), o pescador em questão, o .classifica como 'seguro especial'.
Assim, no caput do art. t•, é proposta a sübstiluição da expressão sem contratação de terceiros por
com ou sem auxnio eventual de terceiros, compatibizando este dispositivo com a definição constante do inciso VIl, do art. 12, da Lei n• 8.21219t,ln verbls:
'VIl -como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o
pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades incividualmente ou em regime de economia famiRar, ainda que com o auxnio eventual de
terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou
companheiros e filhos maiores de 14 anos ou a eles
equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo tamir181' respectivo.'
Por fim, foram acrescentados ao art. t• os §§ 3"
e 4°, com a finalidade de tomar mais claro o seu caput, tipificando as diversas situações de trabalho ocor·
rentes, evitando, assim, possfveis burlas à lei que se
pretende modificar.
São estas as razões por que contamos com a
aprovação do projeto.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1993. - DePula:do Jackson Pereira.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N° 8.212, DE 24 OE JULHO OE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, Institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
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petfodo de proibição de atividades pesqueira para a
preservação da espécie.
§ 1° O beneficio do seguro-desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
Amparo ao Trabalhador- FAT, ínstitufdo pela Lei n"
..................................................................................- - 7.998(1 ), de 11 da janeiro de 1990.
§ 2" O perfodo de proibição da atividada pesTiTULO VI
queira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio
De Financiamento da Seguridade Social
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique.
CAPITULO I

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

Dos Contribuintes
SEÇÃOI
Dos Segurados

LEI N° 8.540, DE :112 DE DEZEMBRO DE 1992

Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas ffsicas:

VIl - como segurado especial: o produtor, o
pan:eiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que
exerçam essas atividades, individualmente ou em
regime da economia familiar, ainda que c:Om aulir~···
lio eventual de ten:eiros, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, Com o grupo familiar respectivo.
§ 1° Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros
da famOia é indispensável à própria subsistência e é
exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.
§ 2" Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita.
ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.

o

LEI N° 8287, DE"20 DE 'DEZEMBRO DE-1991
Dispõe sobre a concessão do ~
fício de segu~prego a pescadores artesanais, durante os períodos de
defeso
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° O pescador profissional que exerça sua
atividade da forma artesanal, individualmente ou em
regime da economia familiar, sem contratação de
terceiros, fará jus ao beneficio da seguro-desemprego, no valor de um salário mfnimo mensal, durante o

Dispõe sobra a contribuição do empregador rural para a seguridade social e
determina outras providências, alterando
dispositivos das Leis n"s 8.212, de 24 de
. julho de 1991 e 8.315, de 23 de dezembro
de 1991.
O V!Ca-Presidente da República no axarcfcio
do cargo de. Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A Lei n• 8212, da 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com alterações nos seguintes dispo-

sitivos:
"Ar!. 12. ................................................

v- .......................................................

a) a pessoa ffsica, proprietária ou não,
que explora atividade agropacuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamenta ou por intannédio de prepostos a com auxmo de empregados, utilizados a qualquer tftulo, ainda que de forma
não contfnua;
b) a pessoa ffsica, proprietária ou não,
que explora atividade da axtração mineral - ·
garimpo- em caráter permanente ou tem~
rário, diretamanta ou por intannédio da prepostos e com auxmo de empregados, utilizados a qualquer tftulo, ainda que de forma
não contfnua;
c) o ministro de confissão religiosa e o .
mambró da instituto da vida consagrada e
de congregação ou de ordem religiosa, esse
quando por ala mantido, salvo se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em razão
de outra atividade, ou a outro sistell)a previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição da inativo;
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d) o empregado de organismo oficial
internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por
sistema próprio de previdência social;
e) 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
pafs de domicfiio;
Arl 22. ·························-··················-···

§ 5" O disposto nesse artigo não se
aplica à pessoa ffsica de que trata a alfnea a
do inciso V do arl 12 desta lei.

Abril de 1996

§ 4• Não integra a base de cálculo contribuição a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, o produto animal destinado a reprodução ou criação pecuária ou
granjeira e a utilização como (ilegfvel) para
fins de pesquisas cientHicas, quando vendido pelo próprio produtor e quem a utilize diretamente com essas finalidades, e ao caso
de produto vegetal, por pessoa ou entidade
que, registrada no Ministério da Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma Agrária, se
dedique ao comércio de sementes e mudas
País.
§ 5• (Vetado)

no

. Arl 30 ........................................·-·-···

Arl 25. A contribuição da pessoa trsica
e do segurado especial referidos, respectivamente, à alfnea a do inciso V e do inciso
VIl do arl 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - dois por cento da receita bruta proveniente da c;omercialização da sua produção;
11 - um décimo por cento é receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção para financiamento de complementação das produções por acidente de
trabalho.
§ 1• O segurado especial de que trata
seu artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta
lei.
§ 2" A pessoa trsica de que trata a alfnea a do inciso V do arl 12 contribui, também, obrigatoriamente nas formas do art. 21
desta lei.
§ 3" Ingressa a produção, para os
efeitos de seu artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural
ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamanto, pilagem, descascamento, beneficiamento, pasteurização, resfriamento, seCa@J!I, fermen~~o,. embalagem, (ilegfvel) fundição, carvoejamento, cozimento,
(ilegfvel) moagem, torrefação, bem como
os subprodutos e os resfduos obtidos através desses processos.

IV - o adquirente, o consignatário ou a
cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da pessoa ffsica de que trata a alfnea a
do inciso V do arl 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do arl
25 desta lei, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regula·
mento:
X - a pessoa ffsica de que trata a alfnea a do inciso V do arl 12 e o segurado
especial são obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta lei no
prazo estabelecido no inciso III deste artigo,
caso comercializem a sua produção no exterior ou, diretamente, ao varejo, ao consumidor.
Arl 2" A contribuição da pessoa ffsica de que
trata a alfnea a do inciso V do arl 12 da Lei n•
8.212, de 24 de julho de 1991 para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, criado pela
Lei n• 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de um
décimo por cento incidente sobre a receita bruta provenientemente da comerciarlzaçáo da sua produção.
Parágrafo único. As disposições contidas no inciso I do arl 3" da Lei n• 8.315, de 23 de dezembro
de 1991, não se aplicam à pessoa ffsica de que trata
a alfnea a do inciso V do arl12 da Lei n• 8.212, de
24 de julho de 1991.
Arl 3• O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, no prazo de até sessenta dias a pamr
da data de pubHcação desta lei projeto de lei dispondo sobre as contribuições sociais da pessoa jurfdica
que explora atividade económica rural.
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Art 4° O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de noventa dias a partir da data de sua
publicação.
Art 5" Esta lei entra em vigor noventa dias a
partir da data de sua publicação.
Art SO Revogam-<'õe as disposições em centrário.
Brasflia, 22 de dezembro de 1992; 171° da lndependência e 104° da República. - ITAMAR
FRANCO - Antônio Britto Filho.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 26, DE 1996
(N•131195, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a indenização à companheira ou ao companheiro, no caso de
acidente de trabalho ou de transporte,
com morte do segurado da Previdência
Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Sempre que ocorre acidente de trabalho
ou de transporte, do qual resulte morte de segurado
da Previdência Social, é assegurado à companheira
ou ao companheiro o direito de receber a indenização correspondente, desde que não houvesse imPedimento para qt,Je a união estável fosse convertida
em casamento.
Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. Art 32 Revogam-se as disposições em centrário.
PROJETO ORIGINAL
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Sempre que ocorrer acidente do trabalho ou de transporte, do qual decorra a morte do segurado da Previdência Social, é assegurado o direito
de receber a indenização correspondente a respectiva concubina, se entre ela e o falecido não havia impedimento para rilatrimônio.
Art. 2" Esta iei em vigor na data de sua publicação.
Art 3° Revogam-se as disposições em contrário.

o

Justificação
O conteúdo deste projeto foi apresentado pelo
Nobre Deputado João Faustino em 1994, sob o n•
4.741. Embora não tenha sido reeleito esta Legislatura, a importãncia da questão continua a exigir regulamentação, razão pela qual estou reapresentando o tema na forma anteriormente proposta. Em seguida as razões técnicas para a sua apresentação.

00745

Não raro querelas judiciais arrastam-se por
anos a fio quando o trabalhador vem a falecer em
decorrência de acidente do trabalho ou de transporte, e sua concubina reivindica receber a indenização
devida.
-Entretanto, o Colendo Supremo Tribunal Federal, pór interrTiédio da Súmula n• 35, já decidiu a
questão, estabelecendo que a concubina tem direito
de ser indenizada pela morte do amásio, decorrente
de acidente do trabalho ou de transporte, se entre
eles não havia impedimento para o matrimônio.
Ora, em face dessa orientação jurisprudencial
do Excelso Pretória, não mais se justificam contendas judiciais sobre a matéria.
Destarte, até por uma questão de economia
processual, impõe-se que diploma legal discipline o
assunto, sintonizando a legislação vigente com a jurisprudências do STF.
Essas as razões desta proposição que, esperamos haverá de merecer acolhimento.
Sala das Sessões, 9 de março de • Deputada
Maria Laura- (Marta Sup6cy).

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•13, DE 1996
(N" 148195, na Câmara dos Depu1ados)
Aprova o ato que renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquette Pinto para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n, de 19 de outubro de 1994, que al!!oriza
a renovação, por 15 (quinze) anos, a partir de 18 de
agosto de 1986, da outorga deferida à Fundação
Roquete Pinto para explorar, em direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens(televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de São Lufs, Estado do Maranhão.
Art 2• Este- decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 902, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do artigo 223, da Constituição ·Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,·
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons-
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tante do Decreto de 19 de outubro de 1994, que Renova a autorização da outorga deferida à Fundação
Roquette Pinto, para explorar seiViÇO de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de São
Lufs, Estado do Maranhão, com fins exclusivamente
educativos.
Brasma, 25 de outubro de 1994. -Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 117/MC, DE 13 DE
OUTUBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES:
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbfica,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 29116.()()()()6(ll86,
em que a Fundação Roquette Pinto, executante do
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade
de São Luís, Estado do Maranhão, solicita renovação do prazo de vigência de sua autorização por
mais quinze anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instrufdo de acordo com a legislação em vigor
e a emissora está funcionandO dentro das caracterfsticas técnicas a ela atribufdas 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,
para onde deverá ser remetido processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CfTADA
DECRETO DE 19 DE OUTUBRO DE 1994
Renova a autorização da outorga deferida à Fundação Roquete Pinto, para
explorar seiVIÇO de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de São
Luís, Estado do Maranhão, coni fins excluslvamenle educativos.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, nos termos do art. 6", inciso I, do
Decreto n• aa:os6, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo n•
29116.000060/86, decreta:
Art. 1• Fica autorizada a renovação, de acordo
com o art. 33, § 3" da Lei n• 4.117, de 27 de agosto
de 1962, por mais quinze anos, a partir de 18 de
agosto de 1996, da outorga deferida à Fundação
RoqUete Pinto, cuja concessão primitiva foi dada a
Fundação Maranhense de Televisão Educativa pelo

e
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Decreto n• 69.086, de 17 de agosto de 1971, transferida mediante autorização para o Governo do Estado do Maranhão, através do Instituto.Maranhense
de Tecnologia Educacional - IMTECflVE, pelo Decreto n• 87.665, de 5 de outubro de 1982, sendo referida entidade absolVida pela Fundação Roquete
Pinto, com manutenção do prazo residual da outorga
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de São Lufs, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A execução do seiViÇO de radiodifusão, cuja o·utorga é renovada por este Decreto, reger-se-á. pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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.
·
Brasma, 19 de outubro de 1994; 173" da Independência e 106" da Flepública.
·
ITAMAR FRANCO, Presidente da RepúblicaDjalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das
Comunicações.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IV
Da organização dos Poderes
CAPITuLO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃOII
Das Alrlbulções do Congresso Nacional

Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional;
11 - autorizar Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os
casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a
ausência exceder a quinze dias;

o
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IV - aprovar o estado de cj!)fesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sitio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VIl - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores em cada legislatura
para a subseqüente, observado o que dispõem os
arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2", I;
VIII - fixar para cada exercfcio financeiro a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da
Reptíblica e dos Ministros de Estado, observado o
que dispõem os arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2°, I;
IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da Reptíblica e apreciar os relatórios
sobre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, inclufdos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão Je emissoras de rádio e televisão;
XIII- escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
"XVI - autorizar, em terras indfgenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hfdricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar previamente, a alienação ou
concessão de terras ptíblicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

TITULO VIII
Da ordem social
CAPITULO I
Disposição geral

CAPITULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o selViço de radiodifusão sonora e de sons e imagens observado o princfpio da complementariedade
dos sistemas privado, ptíblico e estatal.

§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mfnimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes. de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ S" O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para-as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISI.AllVO N"14, DE 1996
(N" 171/95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas
S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e Imagens (televisão) na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 30 de junho de 1992, que renova,
por 15 (quinze) anos, a partir de 18 de junho de
1989, a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM N"414, DE 1992
Senhores Membros do Congresso 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 Comunicações, o
ato constante do Decreto que "Renova a concessão
outorgada à Rádio TV do -Amazonas S. A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Rio Branco, Estado do

Acre•..

·

Brasma, 30 de julho de 1992. -F. Collor.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N°116192, DE 9 DE JULHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS 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 TV do Amazonas S. A., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor
e a estação está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas por este Ministério.
Nos termos do §
do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que a esta acompanha.

a.

a•

4. Estas, Semor Presidente, as minhas considerações a respeoo do mencionado projeto de decreto, que
Slilmeto à elevada consideração de Vossa Excelêncía.
Respe~osamente, -Alfonso Alves de Camargo Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 30 DE JULHO DE 1992
Renova a conceSsão outorgada à
Rádio TV do Amazonas S. A., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
Imagens (televisão), na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.
O Presidente da RepúbfJCa, no uso das atribuições
que lhe conterem os arts. 84, inciso IV, e 223, da Constituição, e nos termos do art 6", inCiso I, do Decleto n"
88.066, de 26 ele janeiro de-19Ba, e tendo ll!!l. vista o
que consta do Processo n" 29121.000163'89, decreta:
Art 1° Fica renovada, de acordo com o art 33,
§
da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
15 {quinze) anos, a j:lartir de 18 de junho de. 1989, a
concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas S.
A., cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
· Decreto sem número de 1O de maio de 1991, para
explorar, sem dire~ de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens {televisão), na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código BrasHeiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

a•,
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Arl 2° Este ato somente produzirá efe~os !egaís após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do§ a• do art. 22a da Constituição.
Art a• Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasma, 30 de julho de 1992; 171° da Independência e 104° da República.- F. Collor.
CONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

Texto constitucional de 5 de outubro de
1988 com as aftetações adotadas petas
Emendas Constitucionais n• 1192 a 4193 e
pelas Emendas Constitucionais de Revisão
n" 1 a 6194.
Arl 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
serviçó de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de no núnimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal
§ 3' O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeftos legais após de6beração do Congresso Nacional, na fonna dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permis. são, antes de vencido o prazo, dei>ende de decisão
judicial.
§ 5" O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

(,4 Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 15, DE 1996
(N'I163f95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Difusora Taubalé Lida.
para explorar serviço de radio-difusão sonora em freqllêncla modulada na cidade de
Plndamonhangaba Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional Decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato a que se relere a
Portaria n" 632, de 25 de agosto de 1994, que renova, por 10 {dez) anos, a partir de 3 de novembro de
1991, a permissão outorgada à Rádio Difusora Tau-
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baté Ltda. para explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo.
Art 2• Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 748, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n• 632, de 25 de agosto de 1994,
que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora
Taubaté Lida. para explorar, sem diretto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo
Brasma, 16 de setembro de 1994.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 106/MC, DE 9 DE
SETEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINisTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES:
Excelentíssimo senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de vossa Excelência inclusa Portaria n• 632, de 25 de agosto de 1994, pela
qual renovei a permissão outorgada à rádio Difusora
Taubaté Ltda para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruido de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o requerimento de
renovação.
a. Esclareço que, nos termos do § a• do art.
22a da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n• 29100.000878191, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA N° 632, DE 25 DE AGOSTO DE 1994
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6", inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo
n• 29100.000878191, resolve:
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I. Renovar, de acordo com o art 33, § a•, da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, a partir de
de novembro de 1991 , por mais dez anos, a permissão outorgada à Rádio Difusora Taubaté Lida., pela
Portaria n• 205-A, de 23 de outubro de 1981, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço deradiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
11. A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
III. Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § a• do art 223 da Constituição.
IV. Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.

a

Djalma Bastos de Morais
.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
••••••••••••••••••••-•u•••••••--••••-n••••nooooou-.-••••••••"•••-••-•••••

TITULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo
.
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art 49. É da competência exclusive do Con.
gresso Nacional
· I - Resolver definttivamente sobre tratados, acordos ou ates internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
11 - Autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os
casos previstos em lei complementar.
III - Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do Pafs, quando a
ausência exceder a quinze dias. ·
IV - Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sitio ou suspender
qualquer uma dessas medidas.
V - Sustar os ates normativos do Poder Executivo que exoi'Qitem do poder regulamentar ou dos Hmiles de delegação legislativa
VI - Mudar temporariamente sua sede.
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VIl - Fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura
e para a subseqüente, observado o que dispõem os
arts. 150, 11, 153, III e 153, à 2.1.
VIII - Fixar para cada exercfcio financeiro a remuneração do Presidente e do VK:e-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o
que dispõem os arts. 150, 11, 153, III e 153 à 2.1.
IX - Julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios
sobre a execução dos planos de governo.
X - Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, inclufdos os da administração indireta.
XI - Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes.
XII - Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televiSão.
XIII- Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
XIV - Aprovar iniCiativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares.
XV- Autorizar referendo e convocar plebiScito.
XVI - Autorizar em terras indfgenas a exploração e o aproveitamento de recursos hfdricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais
XVII - AProvar previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
doze mil e quinhentos hectares.
TITULO VIII

Da Ordem Social
CAPITuLO I
Disposição Geral

··-··············--·--····-··c:i\PiTü-L.õv·····--·----·····-·-·····oa Comunicação Social
Art 223. Co!T)pete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não renovação da conce 5o ou permissão dependerá de aprovação -de no mfnimo dois quintos· do Congresso Nacional, em votaç5o nominaL
§ 3" O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4° O cancelamento da concessão ou permis-

são antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão
·

(A Comissão de Educação.)
PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N• 16, DE 1996
(N" 195195, na Câmara dos Depulados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Educação Rural Uda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de campo
Grande, Eslado de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Frca aprovado o ato a que se retere o
Decreto sln", de 27 de dezembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 1° de novemf;lro de
1993, a concessão da Rádio Educação Rural Ltda
para explorar, sem direito de exclusMdade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 37, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 27 de dezembro de 1994, que Renova a
concessão da Rádio Educação Rural Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul. '
Brasma, 5 de janeiro de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 2421MC, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINisTRO OE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentfssimo Senhor Presidente da República;
Subme1D à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n• 53700.000236193,
em que a Rádio Educação Rural Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
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dia, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais dez anos.
2. -0 pedido de renovação encontra-se devidamente instrufdo de acordo com a legislação em vigor
e a emissora está funcionando dentro das caracterfsticas técnicas a ela atribufdas 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,
para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que está acompanhada.
Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Renova a concessão da Rádio Ecfu.
cação Rural Uda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de campo Grande, Estado de
Mato Grosso do SuL

O Presidente da RepúbfiCa, no uso das atnbuições
que lhe conferem os arts. 84, ii1ciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decrelo rf'
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em visla o
que consta do Processo n" 53700.000236!93, decreta:
Art. 1• Fica renovada, de acordo com o art.
33, § 3•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, por mais dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993, a concessão da Rádio Educação Rural Lida., renovada pelo Decreto n•

89.520, de 4 de abril de 1984, sendo mantido o
prazo residual da outorga pelo Decreto de 1O dE>
maio de 1991, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3" art. 223 da Constituição.
Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasma, 27 de dezembro de 1994; 173" da lndependência e 106" da República. - Itamar Franco
- Djalma Bastos de Morais.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
EDERATIVA DO BRASIL

.................................Tifüi:.õ'i\i'"'""""""""""""""'
Da Organização dos Poderes

................................cÃP'fi=üL.õi................................
Do Poder Legislativo
••••••n••••••-..••-•••••• ..n-•••••••••••••• ..•••••,..,._•••••-u-o..,..-o ..-o.-ooo

SEÇÃOII
Daa Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência do Congresso Nacional:

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.

................................TiTüi:.õ'\iiii"""''"''"""'"'"'"'''"
Da Ordem<Soclal
oooooeooohooo•o..,.oo•on ... o•ooooooouoooooouoooouoouooooooooo••••••nnoo . .ooouo

CAPITuLO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens observado o princfpio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1A O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2 e 4, a contár do recebimento
da mensagem.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnvO
~17,DE1996

(NI139195, na CAmara lõlos Deputados)
Aprova o ato que renova a COIOC e s siio
outorgada à Rádio e 1V Umbu Ltda. para
explonw IOOIIço de raclodlfusão de sons e
Imagens (llllevlsão) na cidade de Passo
Fwtdo, Estado do Rio Grande do SuL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• - FICa aprovado o ato a que se refere o
Decreto de 15 de agosto de 1994, que rei'IOIIa, por 15
(quinze)anos. a partir de 9 de dezembro de 1992, a
cor.c assão outorgada à Rác:io e TV Umbu Lida. fl<llll
9lCPforar, sem dreito de exclusividade, serviço de radocifusão de sons e imagens {televisão) na cidade de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
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Art 2" - Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 654, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas ExCelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 15 de agosto de 1994, que Renova a concessão outorgada à Rádio e TV Umbu
Uda., para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Brasma, 18 de agosto de 1994. -Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 68/MC, DE 5 DE
AGOSTO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentfssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência, o incluso Processo Administra!No n• 29790.001174192-69,
em que a Rádio e TV Umbu Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul,
solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais quinze anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instrufdo de acordo com a legislação em vigor,
e a estação está funcionando dentro das caracterfsticas técnicas a ela atribufdas 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
quem deverá ser remetido o proces::o administrativo
pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.

LEGISLAÇÃO CfrADA
DECRETO.DE 15 DE AGOSTO DE 1994
Reriova a concessão outorgada à
Rádio e TV Umbu Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e Imagens (televisão}, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do SuL

o Presidente da República, no uso das atnbuições
que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art 6", inciso I, do Decreto rfl
88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em visla o que
consta do Pnx esso rf'29790.001174192-69, decreta:
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Art 1• Fica renovada, de acordo com o art ,33,
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais quinze anos, a partir de 9 de dezembro de
1992, a concessão deferida à Rádio e TV Umbu
Ltda., pelo Decreto n• 80.669, de 3 de novembro de
1977, sendo mantido o prazo residual da outorga
pelo Decreto de 1O de maio de 1991, para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de- sons e imagens (televisão), na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

················-········-····Ti-rü'Lõ"iif""·-·-··-····-···-····-··
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

.

··········-········-············-·-·-··-··········--···-·-..·············
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional.
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ac patrimônio nacional;
11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os
casos previstos em lei complementar;
.
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do Pafs, quando ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a interven- .
ção federal, autorizar o estado de sitio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos r.mites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VIl - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura,
para a subseqüente, observado o que dispõem os
arts. 150,11, 153, III, e 153, § 2.1;
,
VIII - fixar para cada exercfcio financeiro a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente e
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dos Ministros de Estado, observado o que diSpõem
os arts. 150, 11, 153, III e 153, § 2.1;
IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios
sobre a execução dos planos de governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, inclufdos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e tele-

visão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
XV- autorizar referendo e convocar plebiScito;
XVI - autorizar em terras indfgenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hfdricos e à
pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar previamente a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPITuLO I
Disposição Geral

CAPITuLO V
Da Comunicação Social

························-··-··--.....·--······....................... -.................
Arl 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão-, permissão-e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de SOf!S e imagens observado o principio de complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do arl 64, §§ 2" e 4•, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não renovação da concessão ou permiSsão dependerá de aprovação de, no mfnimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3" O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da cor.ce sã; ou penrissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
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§ 5" O prazo de concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 18, DE 1996
(N" 192195, na Câmara dos Depu1ados)
Aprova o

ato que renova a concessão

da Rádio ~de Difusora A voz de
Bagé Uda. para explorar serviços de radiocflfusão sonora em onda média na cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• - FICa aprovado o ato a que se.refere o
Decreto s/n", de 14 de dezembro de 1994, que renova,
por10 (dez) anos, a partir de 1"de novembro de 1993,
a concessão da Rádio Sociedade Difusora A Voz de
Bagé Lida. para explorar, sem direito de exdusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Arl 2" - Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 1.222, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
·submeto à apreciação de Vossas Excelências,
àcompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 14 de dezembro de 1994, que
Renova a concessão da Rádio Sociedade Difusora
A Voz de Bagé Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
Brasiia, Zl de dezen ibro de 1994. -llamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 218/MC, DE 6 DE·
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINisTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Exoelentfssimo Senhor Presidente da RepúbrK:a,
Submeto à apmciação de Vossa Excelência o in-

duso Processo Administrativo n" 50790.000864193,
em que a Rádio Sociedade Difusora A Voz de Bagé
Uda. concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bagé, Estado do
Rio Grande do Sul, solicita renovação do prazo de
vigência de sua concessão por mais dez anos.
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2. O pedido de renovação encontra-se devida·

mente instruído de acordo com a legislação, em vi·
gore a emissora está funcionando dentro das carac>
terfsticas técnica a ela atribuídas por este Ministério
3. Nos termos do § 32 do art. 223 da Constitui·
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, - Djalma BastQS de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994
Renova a concessão da Rádio Sociedade Difusora A Vaz de Bagé Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercício do cargo de Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art.
6 2 , inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o qÚe consta do Processo
n• 50790.000864/93, decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33,
2
§ 3 , da Lei ri• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais dez anos, a partir de 1• de novembro de 1993,
a concessão da Rádio Sociedade Difusora A Voz de
Bagé Ltda. renovada pelo Decreto n• 89.007, de 16
de novembro de 1983, cujo prazo residual da outor·
ga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de 1991,
para executar, sem direito de exclusividade, selviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiofusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica·
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 22 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasl!i.~c J4 de dezembro de 1994; 1732 da ln·
dependência e 106" da Repiibfica
Inocêncio Oliwlra, - Djalma BasiDs de Morais.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO IV
Da Organização dQS Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
•ooooooooooooooooooooooooooono•••••••••••••--••••-oooo•o•ooo•u••••••••••••~oouo

Art. 49. É da competência exclusiva do Con·
gresso NAi:ional:
XII - apreciar os ates de concessão e renova·
ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
······················································-···············~----·-··--

TITULO VIII
Da Ordem Social

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .u
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CAPITuLO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, pennissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacionlll apreciará o ato no
prazo do art. 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.

(A Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO
N2 19, DE 1996
(N" 189195, na Câmara dos DeputadQS)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Vale do Salgado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Lavras da Mangabalra, Estado do Ceará.
O Cçmgresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln, de 29 de julho de 1992, que renova, por
10 {dez) anos, a partir de 26 de setembro de 1987, a
c:OiK:essão outor!Jada à Rádio Vale do Salgado Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, selviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM N• 367, DE 1992
da Constituição, de acordo com o art. 33.§ S0 da _Lei
nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, e tendo em VIsta
Senhores Membros do Congresso Nacional.
o que consta do Processo n" 29106.000330187, deNos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado
creta:
.
com o § 1• do artigo 223, da Constituição Federal,
Art 1• Fica renovada, por dez anos, a partir de
submeto à apreciação do Congresso Nacional,
26 de setembro de 1987, a concessão outorgada à
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Rádio Vale do Salgado Ltda, cujo prazo residual da
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunioutorga foi mantido pelo Decreto de 1O de maio de
cações, o ato constante do Decreto que "Renova a
1991 , para explorar, sem direito de exclusividade,
concessão outorgada à empresa Rádio Vale do Salserviço de radiodifusão sonora em onda média, na
gado Lida., para explorar serviço de radiodifusão
cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.
sonora em onda médiana cidade de Lavras da ManParágrafo único. A execução do serviço de ragabeira, Estado do Ceará. •
diodifusão, cuja outorga é renovada por este DecreBrasma. 29 de julho de 1992- F. Collor.
to, reger-se-à pelo Código Brasileiro de TelecomuniEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 75/92 DE 1° de julho
de 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS 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 empresa Rádio Vale do Salgado
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Lavras da Mangabei.
ra, Estado do Ceará
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor
e a estação está funcionando dentro das características técnicas a ela atribuídas 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
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que esta acompan~a
_
4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a respeito 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

cações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art 2• Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
tennos do §SO do art 223 da Constituição.
Art 3• Este Decreto entra em vigor na _data de
·
sua publicação.
Brasma, 29 de julho de 1992: 171" da Independência e 104" da República.
LEGISLAÇÃO CrTADA
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Da Organização dos Poderes

······-··············-··-····c-ÃP"fTüL.ai··-·-····-···-········-·oo Poder Legislativo

····················-········--s-EçÃõ.ii·-··-········-··-·-·····-··
Das Atribuições do Congresso Naclol)al

·······•;;:;t•49:·~-;;;·;;;;~p~w;;d~·~;~i~~~~-·d;·c;;;;:.
gresso Nacional:
~-·····-········-····----.-~-----~~----~·~· ....... ···-·-···-··-~·-···
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XII - apreciar os atos de concessão e renova-

ção de concessão de emissoras de rádio e televisão.

················-··············:riTüL.õviii·······--····---··-···

LEGISLAÇÃO CITADA

Da Ordem Social

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 1992.

····················-········c:ÃPiTUL.av············-·············-··

Renova a concessão outorgada à

Rádio Vale do Salgado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Lavras da Mangabelra, Estado do Ceará.

o

Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 84, inciso
e 223, caput,

rv,

Da Comunicação Social

········;.;rt:-m.""ê~;;;;-~-~~-p;;d-;;~-~~~-"c;".:rt~-;r;;r
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e_ imagens observado o princípio de complementandade
dos sistemas privado, público e estatal.
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§
O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64 §§ 2 2 e 4° , a contar do recebimento
da mensagem.

(À Comíssão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 20, DE 1996
(N2 177J95, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Barretes Ltda., para explorar serviço de radlodHusão sonora em
onda média na cidade de Barretes, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decre1a:
Art 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 14 de dezembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 1° de maio de
1994, a concessão da Rádio Barretes Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Barretas, Es1ado de São Paulo.
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na da1a de sua publicação.
MENSAGEM N° 1.212, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 1° do artigO 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 14 de dezembro de 1994, que
Renova a concessão da Rádio Barretes Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Barretos, Es!ado de São
Paulo.
Brasma, Z1 de dezembro de 1994. -llamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 202JMC, DE 6 DE
DEZEMBRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Submeto à apreciação de Vossa Excelêncià o incluso Processo Administrativo nO 50830.001349193,
em que a Rádio Barretes Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Barretes, Es1ado de São Paulo, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por
mais dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instrufdo de acordo com a legislação em vigor
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e a emissora está funcionando dentro das caracte-=
rfsticas técnicas a ela atribufdas por este Ministério.
3. Esclareço que a entidade passou à condição de concessionária em função de aumento de
potência.
4. Nos termos do § 3" do art. 223, da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do êongresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esla acompanha.
Respeitosamente, D)alma Bastos de Morais,
Ministro de Es1ado das Comunicações.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994
Renova a concessão da Rádio Barratos Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOra em onda média, na cl. dade de Barretes, Estado de São Paulo.
O Presidehte da Câmara dos Depu!ados, no
exerofcio do cargo de Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inç:iso N,
e 223 da Constituição, e nos termos do art. SO, inciso I,
do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vis!a o que
consla do Processo n•
50830.0013491i13, decreta:
Art 1• FICa renovada, de acordo com o art 33, §
3", da Lei n" 4.117, de Z1 de agosto de 1962, por mais
dez ànos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão
da Rádio Barretes ltda., cuja outorga primitiva foi concedida à S/A Rácio éarretos pela Portaria MVOP n•
353, de 19 de junho 1940, sendo mantido o prazo residual da outorga conforme Decreto de 1O de maio de
1991, aHerado pelo Decreto de 14de outubro de 1994,
para execu!ar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda mécia, na cidade de Barretes, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2• Este áto 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 dala de
sua publicação.
Brasma, 11 de dezembro de 1994; 173" da lndependência e 106" da República. - Inocêncio Oliveira- D)alma Bastos ele Morais.
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Do Poder Legislativo
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Das Atribuições do Congresso Nacional
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gresso Nacional
XII - apreciar os aRos de concessão e renovação de concessão de emissora de rádio e televisão,
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. MENSAGEM N" 866, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, COITÍlinacb
oom o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de VOS!õ85 Excelências, 8COI1ll8llhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 13
de oull.bro de 1994, que Renova a COI K -o outorgada à Radiojornal de ArnarriJalltda., para explorar serviço de raãodifusão sonora em onda média, na cidade de
Amarrilaf, Eslado do Mato Grosso do Sul.
Brasnia, 18 de outubro de 1994. -Itamar Fnn:a.
EXPOSIÇÃO-DE MOTIVOS N° 141/MC DE 4 DE
OUTUBRO DE 1994 DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentfssimo Senhor Presidente da RepúbfiCa,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n" 29112.000330!91-30,
Da Ordem Social
em que a Radiojornal de Amambal Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Amambaf, Eslado do Mato
Da Comunicação Social
Grosso do Sul, solicita renovação do prazo de vigên·-··-······-··-····-····································-·······-·-·-··--- - · cia de sua concessão por mais dez anos.
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
2. O pedido de renovação encontra-se devidae renovar concessão, permissão e autorização para
mente instruido de acordo com a legislação em vigor
o serviço de radiodHusão sonora e de sons e imae a emissora está funcionando dentro das caractegens observado o principio da complementaridade
rlsticas técnicas a ela atribuldas por esla Ministério.
·dos sistemas privado, público e estatal.
3. Nos termos do § 3" do art. 223 da Constitui§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
ção, o ato de renovação somente produzirá efeitos
prazo do art 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
legais após deliberação do Congresso Nacional,
da mensagem.
para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinente, que esta acompanha.
(A Comissão de Educação.)
Respeitosamente, Djalma Bastos da Morais,
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO
Ministro de Estado das Comunicações.
N°21, DE 1996
(N" 176195, na Câmara doa Deputados
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1994
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada ii RadioJornal de Amambaí
Renova a concessão outorgada ii
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
Radiojornal de Amambaf Ltda., para exsonora em onda média na cidade de
plorar serviço de radlodlfusio sonora em
Amambiú, Estado de Mato Grosso do SuL
onda média, na cidade da Amambal, Estado
do Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
o Presidenta da República, no uso das atribuiçõDecreto sln•, de 13 de outubro de 1994, que renova,
es que lha confere os aJ1s. 84, inciso IV, e 223 da
por 10 (dez) anos, a partir de 11 de janeiro de 1992,
Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Daa concessão outorgada à RádioJomal de Amambal
cretó n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, a tendo em
Uda. para explorar, sem direito de exclusMdade,
vista o que consta do Pro: e55 o rf' 29112.00033CY91-30,
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidecrefa:
dade de Amambal, Estado do Mato Grosso do Sul.
Ar!. 1• Fica renovada, de acordo com o art 33,
Art 2" Este decreto legislativo entra em vigor
§ 3°, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
na data de sua publicação.
mais dez anos, a partir da 11 de janeiro de ·1992, a

-··············-····-········Ti-ruL.õliiii········-········-··-··-····
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concessão deferida à Radiojornal de Amambaf
Lida., pelo Decreto n• 86.562, de 9 de novembro de
1981, sendo mantido o prazo residual da outorga
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Amambaf, Estado do Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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.
Brasflia, 13 de outubro de 1994; 173" da Independência e 106" da República. - Itamar Franco Djalma Bastos de Morais
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

............................................ _....................................................
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
··-····;rt:·4ii:·é-d;·;;;;;;;p~iê;;;;-;-;;;;i;;;w;·d;c;;~:
gresso Nacional:

XII - apreciar os aios de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 22, DE 1996
(N" 191195, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Arapongas S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto sln•, de 14 de dezembro de 1994, que renova, por 10 (dez) anos, a partir de 1• de maio de
1994, a concessão da Rádio Arapongas SA., para
explorar, sem direitd de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 1.220, DE 1994

TfruLOIV
Da Organização dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

• • • • • • • • • • • • • • • • • * 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._

....

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

..............................................................- ............................
·CAPfTULO.V
Da c~mricação Social

····················-·-·······-;·-····················-·····--····-······
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concesSão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64, §§ 2• e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do art. 223, da Constituição Federa~ submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado daS Comunicações, o ato constante do
decreto de 14 de dezembro de 1994, que "renova a
concessão da Rádio Arapongas S/A, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Arapongas, Estado do Paraná.•
Brasnia, 27 de dezembro de 1994. - Itamar
Franco.
. E.M. n• 2161MC
Brasflia, 6 de dezembro de 1994•
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Processo Administrativo n" 53740.000364193,
em que a Rádio Arapongas S/A, concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Arapongas, Estado do Paraná, solicita re. novação do prazo de vigência de sua concessão por
mais dez anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor e
a emissora está funcionamento dentro das caracterfsticaS técnicas e ela atribuídas por este Ministério.
3. Esclareço que, a entidade passou a condição de concessionária em função de aumento de

potência

(A Comissão de Educação)
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4. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
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legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde deverá ser remetido o processo adminis-

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

trativo pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, - Djalma Bastos de Morala, Ministro de Estado das Comunicações.

······-········-····-··-····-··-········-········-···········-·-····-····
XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994

TITULO VIII

Da Ordem Soclsl

Renova a concessão da Rádio Ara-

pongas S/A, para explorar serviço de ra-

CAPITuLO V

diodifusão sonora em onda média, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
exercfcio de cargo de Presidente República, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso
IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6", inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n•

53740.000364193, decreta:
Ar!. 1• FICa renovada, de acordo com o art. 33, §
3", da Lei n" 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais
dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão
da Rádo Arapongas S/A, renovada pelo Decre1o n"
89.592, de 27 de abril de 1984, sendo mantido o prazo
residual da outorga conforme decreto de 1o de maio
de 1991, alterado pelo decreto de 14 de outubro de
1994, para executar, sem cireito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda rnécia, na cidade
de Arapongas Es1ado do Paraná
Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-é pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
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.
Brasma, 14 de dezembro de 1994; 173" da lndependência e 106" da República. - Inocêncio Oliveira - Djalma Bastos de Morais.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TITuLO IV
Da Organização dos Poderes
CAPITuLO I

Do Poder legislativo
SEÇÃOII
Das Atribuições do Congresso Nacional

Da Comunicação Soclsl
Ar!. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade
dos sistemas privado, púbfico e estatal.
§ 1• O Ca1!J9SSO Nacional apreciará o atO no pm;m do art. 64, §§ ?!' e 4°, a contar do reoebimento da

mensagem.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnYO
N" 23, DE 1996
(N" 193195, na Câmara dos DepUtados)

Aprova o ato que I8IIOV8 a parmlssíio
outorgada à Túllo Fontaura & C1a. Ltdll.,
atualmante denominada Empresa Jomalfll..
tlca Diário da Manhã Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre.
qililncla modulada na cldadll de PMso
Fundo, Estado. do Rio Grande do SUL
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1•- Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 1.084, de 6 de dezembro de 1994, que
renova, por 1O (dez) anos, a partir de 22 de setembro de 1990, a permissão outorgada à Túlio Fontoura & Cia Lida., atualmente denominada Empresa
Jornalfstica Diário da Manhã Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora E!in freqüência modulada na cidade de Passb
fundo, Estado do Rio Grande do Sut.
Art. 2" - Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 1.224, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
_com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
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meto à apreciação de Vosse.s Excelencias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n• 1.084, de 6 de dezembro de 1994, que
renova a permissão outorgada às Túlio Fontoura &
Cia. Lida. atualmente denominada Empresa Jornalística Diário da Manhã Lida., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 27 de dezembro de 1994. - Itamar
Franco.
E.M, n• 222/MC
Brasília, 14 de dezembro de 1994
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n• 1.084 de 6 de dezembro de 1994,
pela qual renovei a permissão outorgada à Empresa
Jornalística Diário da Manhã Lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que
me levou a deferir o requerimento de renovação.

ao

do art
3. Esclareço que, nos termos do §
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito sej_a encaminhado o referido ato, acompanhado do ProCeSso Administrativo n• 29102.00070619Q-91 que lhe deu origem.
Respeitosamente. - Djalma Bastos de Morais, Ministro de Estado das Comunicações.
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ca Diário da Manhã Lida., para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul.
11. A execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
III. Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos terdo art. 223 da Constituição.
mos do §
IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
··
publicação.

ao

Djalma Bastos de Morais
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
ooooooo••oooooooooooooooo•-••••-o•oooooo•-•-• ...•-•••o ... u ... ouo ... oooo-..ooooooo

TITuLOIV
Da Organização dos Poderes

'

···························-··c:A.f.-fiüt:õ"i-·---·············-··-·
Do Poder Legislativo
••••••o•••••-••••-••••-••••••-•••--••uo•.. u•-•••-••••••••••••••-•-•on

SEÇÃOII

Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Naciomil:

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

TITULO VIII
Da Ordem Social

LEGISLAÇÃO CITADA

PORTARIA N° 1.084, DE 6 DE
DEZ_EMBRO DE 1994

CAPfruLOV

Da Comunicação Social

O Ministro de-Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no
art. 6•, inciso 11, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo n• 29102.000705/9Q-91, resolve:
L Renovar, de acordo com o art. 33, §
da
Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais
dez anos, a partir de 22 de setembro de 1990, a
permissão outorgada a .Túlio Fontoura & Cia.
Lida., pela Portaria n• 215, de 16 de setembro de
1980, atualmente denominada Empresa Jomalisti-

ao

Art. 223:'Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princfpio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacional apreci<!rá o ato no
prazo do art. 84, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
·

(A Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLAnVO
N• 24, DE 1996
(N°198195, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Globo de São Paulo
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e Imagens (televisão) na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 1• de agosto de 1994, que renova,
por 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de
1992, a concessão outorgada à TV Glolio de São
Paulo Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 615, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos tennos do art. 49', inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 1• de agosto de 1994, que Renova a
concessão outorgada à TV Globo de São Paulo
Ltda., para explorar serviço de.•radiodifusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasnia, a de agosto de 1994. -Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOnVOS N• 41194-MC, DE 20 DE
JULHO DE 1994, DO SENHOR MINIS.TRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 29830.000876192
em que a TV Globo de São Paulo Lida., concessionária do serviço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, solicita renovação do prazo de vigência de sua concessão por mais 15 (quinze) anos, isto é, a partir de 5
de outubro de 1992.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de acortlo com a legislação em vigor
e a estação está funcionando dentro das caracterfsticas técnicas a ela atribufda por este Ministério.

3. Nos tennos do § 3° do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos·
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo admiflistrativo
pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.

LEGISLAÇÃO errADA
DECRETO DE 1° DE AGOSTO DE 1994
Renova a concessão outorgada à TV
Globo de São Paulo Ltda., para explorar
serviço de radlodHusão de sons e Imagens (televisão), na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos tennos do art. 6", inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983. e tendo em
vista o que consta do Processo n• 29830.00087619266, decreta:
Art. 1• FICa renovada, de acordo com o art. 33, §
3", da Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, por mais
quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992, a concessão deferida à TV Globo de São Paulo Uda. pelo
Decreto nO 30.590, de 22 de fevereiro de 1952, cujo
prazo foi renovado pelo Decreto n" 80.973, de 9 de dezembro de 1977, e mantido o prazo residual da outorga pelo Decreto de 1O de maio de 1991, para executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radioãfusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A execução do serviço de
radiodifusão, cuja· outorga é renovada por este
Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
• tennos do § 3" do art. 223 da Constituição.
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Brasnia, 1• de agosto de 1994; 173" da Independência e 106" da República. Hamar Franco Djalma Bastos de Morais.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

..
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TITuLO IV
Da organização dos Poderes
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CAPITULO I

Do Poder Legislativo
.ooooouoooooouooooo•u•-••••••-••o•••••on-oooo.;•••onoooooo-OOOOoooo-oooo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

···-···:;.:rt.••49:··~·;;~·-;;~;;;iê;;cl;·-;;;~~~h;~-d~·c;;~:
gresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados
acordos ou atos internacionais que acarretem en:
cargos ou compromissos gravosos ao património
nacional;
11 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que torças estrangeiras transitem pelo território nacional
ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do Pafs, quando a
ausência exceder a quinze dias; ·
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sitio ou suspender
qualquer uma dessas medidas;
V - sustar os atos normatiVos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI -mudar temporariamente sua sede;
VIl - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura
e para a subseqüente, observado o que dispõem os

arts. 150,11, 153, III e 153, à 2.1;
• VIII - fixar para cada exercfcio financeiro a
remuneração do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 150, 11, 153, III e

153,à2.1;
IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios
sobre a execução dos planos de governo;
•
X- fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas· Casas, os atoS do Poder Executivo, inclufdos os d3. administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislatiVa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;
XII ·- apreciar os aros ele concessão e renovação
ele concessão das emissoras de rádio e televisão;
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciatiVas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
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XV - autorizar referendo e convocar P!ebiscito;
_ XVI- auto~zar, em .térras indfgenas, a exploraçao e o aproveitamento de recursos hfdricos ·e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
d9is mil e quinhentos hectares.
TfTULOVIII
Da Ordem Social
CAPITULO I
Disposição Geral
CAPITulO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princfpio da complementaridade
·
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso NaciOnal apreciará o ato no
prazo do art 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mfnimo,
dois quintoS do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3" O ato ele outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,· antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5• prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e ele quinze
para as de televisão.

o

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAnvO
N"25, DE 1996
(NO 162195, na Câmara dos Deputados)

Aprova o alo que renova a concesaio
outorgada à Rádio Globo C8pital Lida. para
explorar serviço de raclodlfusão de sons e
Imagens (televisão) na cidade de a8lo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto stn•, de 28 de julho de 1994, que renova,
por 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de
·1992, a concessão outorgada à Rádio Globo Capital
Uda. para explorar, sem diretto de exclusMdade, serviço de radioãilusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 609, DE 1994
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1° do art. 22a, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
decreto de 28 de julho de 1994 que "renova a concessão outorgada à Rádio Globo Capital Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão}, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais. •
Brasília, a de agosto de 1994. -Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 42194-MC, DE 20 DE
JULHO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 29710.000357192
em que a Rádio Globo Capital Uda., concessionária
do serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Belo Horizol)le,,~;stado de Minas
Gerais, solicita renovação do prazo de vigência de
sua concessão por 15 (quinze) anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em
vigor e a estação está funcionàndo dentro das características técnicas a· ela atribuídas por este Ministério.
a. Nos termos do § a• do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que esta acompanha.
Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.

gens (televisão), na cidade de Belo Hori-

zonte, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 22a,
caput, da Constituição, e nos termos do art. 6°, inciso I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 188a,
e tendo em vista o que consta do Processo n"
29710.000357/92-09, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art.
aa, § a•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
1962, por quinze anos, a- partir de 5 de outubro
de 1992, a concessão deferida pelo Decreto n•
a5, de 12 de outubro de 1961 à Rádio Rio Ltda.,
posteriormente transferida à Rádio Globo Capital
Lida., através do Decreto n• 62.194; de a1 de janeiro de 1968, para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A execução do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § a• do art. 22a da Constituição.
Art. a• Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.
Brasfiia, 28 de julho de 1994; 173" da Independência e 106" da República. Itamar Franco Djabna Bastos~ Morais
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPíTuLO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃOII
Das Atribuições do Congresso Nacional

Lt=GISLAÇÃO CfTADA
DECRETO DE 28 DE JULHO DE 1994.

Renova a concessão outorgada à
Rádio Globo Capital Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e bna-

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
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11 autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente, ressalvados os
casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a
ausência exceder a quinze dias;
IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
V -.sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI - mudar temporariamente sua sede;
VIl - fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura,
para a subseqüente, observado o que dispõem os

arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2", I;
VIII - fixar para cada exercício financeiro a remuneração do Presidente e de V~ce-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, observado o
que dispõem os arts. 150, 11, 153, III, e 153, § 2", I;
IX - julgar anualmente as contas prestadas
,pelo Presidente da República e apreciar os relatórios
.sobre a execução dos planos de governo;
X - fi~izar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos
outros Poderes;
XII - apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão das emissoras de ráão e televisão;
XIII -escolher dois terços dos membros de Tribunal de Contas da União;
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo
referentes a atividades nucleares;
XV- autorizar referende e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a eXPloração e o aproveitamento de recursos hídricos e à
pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

.

---

·-

-~-

-

TíTULO VIII
Da ordem social
CAPITULO I
Disposição geral
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CAPITULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodHusão sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ .1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo de art. 64, §§ 2" e 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2" A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominaL
· § 3" O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou 1Jermissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
· § 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•26, DE1996
(N" 207195, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo Interna-

clonai do Açúcar, de 1992, assinado em
30 de dezembro de 1992, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova

Iorque..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo Internacional do Açúcar, de 1992, assinado em 30 de dezembro de 1992, na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim cerno
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.
.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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· MENSAGEMN° 814, DE.t99's
-~ ~brai!I\IQJa..- Naçloaal, .

r

De ~ caa o cHspooro.IIO lrlip 49, ~.I. ela CG• "' m!ç~ ·Fedaral.
m l elmita C•wLh a;10 cie V-. Escelend•l -lcomptn"wlr; de P'i """ c11 MoChai

do s.bar Mlllillnl de E..-. . ~ Esll:aiuieli. o llaiD do Acaldo I
de '1m .,,. .,;. ~ 3Ô
de 1992, aa ~ec~e e1a era
c11a
Nova Yodt..

""i• .

de ' · · .;..,

Brullia.

u

I

•

e! do Açdl:lr•.

~. '1lklll. •

de . J..U..

'.

dt 111!15:

LL_·,~Lr
EXPOSiçAO DE !~O'l'IVOS N9 425/!·IRE, DE 27 DE JULHO DE l995, DO SEIIHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS

RE~ÇQ~

EXTERIORES

Excelentissimo Senhor Presidente da
o

Accràc

Internacional

de AÇ\lcar.

Rep~blics,

neqoeiaàc

1992,

no

ámbito
da conferencia das Naçóes Unidas para o COmércio
•
Desenvolvimento (UNC'I'AD_), entre 1991 e 1992, sucessor àc Acorde de
1987, foi assinado pelo Brasil em 30 de dezembro de 1992.
2.

o referido Acordo teQ.. ".

Internacional ·do

aéri~c.

de

preser:v~

a

Açúcar como -hlpcrtlinte·fcro · de · consultas

sobre

sucro-alcooleiras. Ao lonqo de seus·.~ de existãneia,

questões

Orqanização
cooperação

Internacional

do

AÇ\lcar

(OIA) .. v. . .: >JirOIIOVendo

internacional entre paises produtor. . e eonauaidorea.

orqani zaçio

peraanil(;e

c...Ío . l!Ú'ti tuic;:ão de : incentiv:c

àc consu.o e àc comércio. do

compilaçllo

divulqaçlo àe' lnfOrllllções ·· estat1cticu·,

e

e

cientificas

sobre o produto.

6.

a
Â

·.pela

ec:on6ldcaa,

A Orqaniz~~

funciona

também co110 apresentadora de projetlo$-.- Fundo . ~ de J>ro4utoc

Base.

a

expana6o

~~r,spo~ável

internacional

. técnic&s

orqanizaçio

de
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3.

•

novo
aa

I

:

, : . ", ~

• ..

suas

politicas

nacionais

,'

'

~

'

"' ~

'

' '

I

;

• .

todoÍI' ·a· ·

peraitincló' 'à :
aunelia~
.

elo

'. ~. "',"

o

Acordo · incentiva oa aeua . .lllbroa a 11r.oca- el!ti ~CIZ'UQ6ea . IIObre

atualizaelo ela aituao;ao··ãÇucareira
4.

Abril de 1996

Ao preservar o di6lo90 entre proelutore8 e conala1clore8,

paB=-

.

t

•

-

..

---

•

.

... --

Manter a preaenç~ .elo
Brasil
na........
OriJanizaÇAo
"
..
.
-.
. . .. .I111:41rn&c:l.onal
. ~ Açúcar • a coopel:aç4o , eà"11eU 1111:11to. entr.. paiea proclutorea •

.

cona...:Lclorea

conátitu:l.

aucro-alcooleiro

objet:l.vo

· · eletêtidiclo · , pelo
aetor
·. .
~ : .
este Miniat6rio, bea co.o pelo

nacional, · por

..

' '

Miniat6rio
do Coa6rcio e do TUri. .o._
.
,,ela.. Inel~~tria,
' ".'
5 .•... ,. . . ll. . .ot,&. condiçbea, creio que o Acorclo · IfttVJiacional:.• do

AÇ<~Car ... -ncer:L• ••r· aubllet:ido a aprovac;:Aó :da· CoftiJr•••o · !fácioii~l.
.

.

.l'

~

•

caso· Voaaa' Excellncia
aubllater
cdpia'-cio

'

•

.

• ...:·,:....

conco"<Se

coa

o

o anexo projeto de Menaaq. . ao

t - . do ·Acordo· . .

que. precede,
Conqreaao~

:.:<.

peraU;o--

aCOIIpiUihaclo

apzec;:o.

R. .peitoauente,

LUIZ

PE LAMPREIA

•

Kiniatro d~ Eataclo dàa Relac;:õaa. EXteriores

.

ACORDO INTERNAcioNAL SOBRE AÇÚCAR. 1M2

INDrp;

CAI'inJt.o I OBJETM)$.

CAPÍTULo u QEFINICOE$
2.

Defiêç5el

éAPfnn.o m OBGANJZACÃO JNIEBNAÇJONAL DO AC!ÍCAB
· Cqntjn ;M,Iedle....,.....Orpninçlor-1 'nas! do~.
4.
Alie · ;' • Ola · ;I?
5. Aa: · ;' c1aóii · ;!a··a..aowa • miúe
6: . Pririi#J. · - ·t dti .
'
3.

ote
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. CAPinJLo W

·-i· · ·

CONSfl HO !NIEBNACONAL 00 AC(rçM
t' MiÇ1o elo ConwAo lmru cioMI elo Açiar
·

C

· I. ' . Pôc1êrés e~ do COIIIdbo ·
9. .
Q Presicleale e-o V"a-Ptaideaacrdo-Coaselbo . ·.
'*- Seulla do Camclbo
· 11.
Votos ·
12.·. · -l'nl: r' •opaa u Vot.çM cli>t!&i"ülliô
13.
Decililel do Camclbo
14.

15:
'.16.

Admllalculea•••llllllcns •

.1"

~~oCOIIIIIbo

.CAJ!jm.o V CQMIÜ ADMJNJSDATIVO'
11.
Coalpoliçio elo Comili Allmillilnliw .
. 19.' ·:·EIIiçlodoiiDoulbcwelo"CamidA' .j,i•toiivó
· %0.· · •Drl aoçloãpodlnaeloCoaidbtntoCamidM . '••ciwl,·
21.
~:·r • wo.,lraa~eclecilecldoComilfA*'"*'Ji'•llivo
22.
~ ,_·ocamid AdminiJtnliw
.·

.

.

cAPinJLo yt D!REIOR EXECUTIVO E PESSQAL ..
23.

~~.,_.

cAPtnnn vu fiNANÇAS ·~
24.

· ·• aiwo e~ elod.S!iillbtw

25.

Âcloçlo elo oocrç,-•'too •'

26.

p._

21.

AuditoriupAIR ;' • -

21.

Cowpo 1 • !' doe M!iillllcw
Nota.lrlli ....

de~r.,

c•ptnliD vm CQMPRQMJssos Gf' !JS DOS MQQUtos
29.

. lO. . ÁlpJ;iOI I •
· 31.
• ~~ 'T' •

'*

fiB-Dflil:'uudoiMembrw..

C6 rtmw 1X INfOBMAçap E unmos
32.
33.

r.A;.............

Awlilçlo de ..-cedo, coe-._ e estajstjc:aJ
CAPjnJLo X PESOtUSA

34.

Paquiae~

EDESEN\f()LYJMENTO

Offl67
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JS.

CAPÍTULO XL !'REPARATIYOS PARA. UM NOVO ACORDQ
Preparativos para um llOVO 1e0nlo

36.

Depositirio

CAPjnn.o XII p!SPOSJCÕES fiNAIS

37.

AuiMtnra

3..

R"ÍfiCCçto,ICCitaçlo_e lpRIVIÇio .

•39, . Notifkaçio de aplicoçlo proWõria
40.
Elllnlda em vigor
41.
Maio
42.
Deaincia
43.
Acato d e 44.
Emenda
45.
Dunçlo, pOI"I'Ojjaçlo.e térmillo
46.
Mcdidu IIUiitórias

ANEXO • AJocoçlo d e - para os fins do. ~~!!!ao 2S ·

CAPin.JLo I. OBJETIVOs .

Os objcliww do Acordo Ida ; "' IOin ~. 1992"(dam-...
. •• o
J l l - Acordo). i luz doa da reri'ÇIO 93 (IV) IICiolada J* Cou&iltida da
~ Uaidu IOin COIDI!n:io e De aeaii'IIIYimeato, sedo os

"!JJI......,.

(a) o.nullir 1111!11, maiac c:oopcr&IÇIIJ intemw •01111 em maréria de açúc:lr e q~JI'#&II
rdec:imtedltiO ~;

(b) Crilr um bv p&nl - - - intenilc:iolll& IOin qi'Citlle« reli . nr'q ao
AçiXa" elllln ~de~ a c c01>Miial&llllldill• ._do açúcr,
(c) Fldlilar o ......... 7 r Oe • cclela e cliwlpçlo de iaiawaçiiel IOin o
·.

llldcado l&llllldill do~ e de 0111101 idCI c

(d) Earima.Jar Jlll!lllllliar d•m• •
trwt+ "OII&ia do-~.

•n;

por~. ~por

m= ;rn IIID-

CAPin.JLo fi. DEFINJÇ()ES ·
ArtjBP2

Pc:finM>"'

t.
o 1aDD •Ota• · rw;ao• designa a Orprú"(Jo IDtaa•ciDMI elo~
IDamFl;

1
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2. I O tcnD.) "Comeibo" delipa o COII:ICIIbD 1a1cnw · •• do Jlt;iar m n :M "Wh .no
lftÍIO 3, puisnfo 3;
I
3.

O termo "Membro" designa uma Plrte do JKCSUlle Acordo;

~ · P termo •vp~o espeCial" ~sna um wto que .edse pelo doia terço~ doi
1
wco& ele Membios~e'..:-es. desde que esses votos iejcl dtp ·, •,. por pelo

~doia terços dO lllmelf de ~emblvs presenteS~YOIIÍIIel;

5.
O termo "wto lllljoritário limples" designa um wto que edge pelo _.
do toai ele VOICC depositados par Membros ~ e •WIIIel, delcle que llljam depositado~ por pelo niiii!Oi mebde do lllinBo de Meubros 1 * -• 'riltli!l8i;
6.

O termo •ano• delipa o ano cMJ;

7.

O termo

"IÇÚCir" designa IIÇÚCir em cpakp!CI'

de -

fora. ca~mil

reco....,.,. derMdu da ~ ou da betimbe - a , m ·
oameodwis e ele ll!nlaia. IIÇÚCir em Cllda au em qne!cp!CI' auua filnra ...... inchrindo ~ &rllil cu tipos de IIÇÚCir lllo:cll!lrilbp ele cpqljdtde inli!riar..
por uM ~CI paiwitiws;
I

. o-·---

.-.,.

lllo
0
I

viaar" claipaadll:aaqulli o ..- " - * ' __ ,...

.. avil6tà ou dclniaiv....a, como previlto ~ Mi&o 40;
9.

..

0-"1MwiiiR8do"daipao-tGII!Idli~.,.._doiiÍIIr '
. . t c.,

no C8pilulo IX do Aaxdo lláo1

·

wIObre Açúclr ele 1977;

O tenno "mertado amdial" designa o men:ado illtenwcioaal do IIÇÚCa' • inclui coma ·findo 110 IMe men:ado·qu11110 o IÇÚCar comer i•tizMo no IIIIIJito de
_CIIIII.IIIWMO- r; · ·• definü'ot 110 eepilulo IX do Aaxdo lzU= ·c IIII IGbre ~ de
1977.
lO.

o

IIÇÚCa'

CAPiTuLO m. ORGANIZAÇÃO INTER.NACIONAL'OO At(lcAll
Anjsol

Cmtjnr'K'? ·:rn~e c ãtruan da·ºmnizeti6hiriw · ,., do "sim:
I.
A Orp•inçlo imenwi:io!IIJ do Açúclr est~:l:ciia pelo NOrdo lalà 'co!ll
IObre Açúclr ele 1961 e mimida em exill&lcia 110 lmbito doi ~ lnla · ••"alobre
Açúclr ele 1973. 1977, 1984 e 191ic:onliauará a exislir com allntlidlde ele •' · ··•• o
1 * - Aaxdo e IUpCr'lisiolwr sua apençlo. com a~ poderes e llmçOes
no ..-e Aaxdo.

2.
A ICide da Orpri=;fo Mri em Loodra. a ·--irio par..w, ápecial.

pr•••=-

que o CCIIIIIIIbo cleeida -
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3.

A

O>s•• ·

çl? fimcioaará ilm'á e1o c~

Abril de 19%

JaraiiiiCÍGDMI

e1o Açúclr, 111 -

COII!ibl Ad • i•hilivo, de oeu Direlor .Execulivo e de- peaoã.

Anjap4

A!'?Cir'P i

0. M'i "'?

Cada PMne do preseme Acordo seri um Membro da Orpninçlo
AniapS '·

Amd'Cio dcnrsenjnCW jptomtg••"± ,;,
Qualql.- 1daào:ia feita DO praeare AA:ordo a wa "Gowlm' au •ao-•
Comnmecle Econcimica Européia e qualquer ouua Olj · ;'
iul&ao.- · u• quo leaba raponllbilidecl em rellçlo • .,....; ;h, .._..,., •
apr ;• de ICCII'dol illtanacion•i• puticu1ummte de acordos m · .,,.. " a produloa

iDcüri a

1láical. Da lllmllila, qreq. n:fuãw:ia &ita. 110 1 * - AA:ordo i
.,
tMift eç'o, reit•;fn OU ~ DD'i6 r,• de çticw;"' pr'O'f'Üi6iia CM lllilllo I*"'"'* Acordo iDcluiri, no que • refere a essa· maau· ;eea ãataaov.,.
• ·•. a
.w •• •ra. étifto
ou aprovaç:lo. Dlti& eçk de q+i ;to ptuvilória ou
.adeslo., ptew:ute Acordo por parte deau CXJ•'Iinç~l intetgowa •
• 1 ·

acei.....,

er,"'.

Artjgp§

PrMiéajos e lmunjdada
I.

. A()rglninçlo teri.-de JIIOSSC&juridica imemiciOIIil:
.

•

•.

•

competblcia

•

~

....

~

1

•••

2. ., , A OrpninçJo t~
pua c:ontrMtMr, idquirir e ~..,., .~ bens
mcM:is é imó\oeis e pua. illstM&nr
processos
juridicos.
.
.
-- '

-~

o-.-.

.

-

3. ·
privilêgiOS e imunid8des da OiSMIMMçlô nil temtõrío ciO Rciaó Unido
...,.;........, a ser regidos pelo Acordo de Sede eiltre o·Gowlm do Reino Unido· da. CitiBn:tli!ba e lrlada do Norte e a Ots"' ·.. ;• MundiMI do Açúa!t. Muinido em Londres em
· 29 de mMio de 1969, com .u """""u necesáriu ao fimciaoeme11tO idequMclo do

Acordo.

. ··.·

..

'

.,._e

'

'

· 4... ..... 5easedlda0rg .··eç'?fer;d ·• d·para·um.paisMembtodaOrp" -.·.eue
Memlxo "' I !leceti, ,. maior ~ poaivel, lllll IICXIrdD COIII a ·O>s · çl? a ser
ipiu4do pelo COIIICibo IOIIre o . - , priviiCgios e .•m•+s-da Orgl•" ç' , de ICU
Dinlar Executiw. de IOU )leiiOII e pcritOM e de ltjA • lllinle, de Memlx01 ' l ' i p ~CXCicwdciSU&M:jimç6el-pál.,.•
S.
~ IDaiDI ~ ~ imp'e m. ,.,.. OUirOI .... e i• I ~ DO iiDbito do
acordo previsto DO ~ 4 elo~ lltiao e na p:MI'n i• .da conc1us1o do ictaido.
accrdo, O DIMI Membro llllitrilo clewai:

.
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remuaençlo Jlll1l pela o.pninçk a ICIIS
empiepdw, com a raA1va de que tal ileDçlo IÍia ptec:iwt .la' lplicada a
seus neciõM?•; e
·.
· ,
..
.
-~· .

(a) Coaceder üeiíçlo mc.J i

. ··' .,

6. · . : Se ftlr tomadl: uma .decislo 110 sealido de dcsloc:.r a lede da Ola · • ~ pn. um
pm que 111o seja um Membro da Ola•• · "'i'h o Cocaelbo, ..á·deSie dei'a onwao,
dnai obcer uma pnlllia pai' eecrilo do <mwao deae plilde

.-=

(a) ele aoobe'o e i, .. moiar breWiade poaiYel. um .cardo·- a Ola . ;a.. em
c:aalixmidode com o dilpoiiO 110 paáaralõ 4 do ptewte Aniso; e
(b) na pendência desse acordo, de concederá u isençilel fiscMis previsw 110
porásnfo s do presente anigo.

7.
O Conselho emprealderá os esforços necessários para coacluir o KOrdo descrito 110
parisrafo 4 do presente anigo com o ao- do .,.;& para o qui a oode da Orpninçk
será uansferida ames da efetiva aansti5incill da oode.

CAPÍTULO IV. CONSEÚfo INTERNACI!)NAL DO AÇÚCAR.
Anjsp7
Cgpw:iclp dp Cgmrtm "N•
1. .

O COI!IIIho lulawiooal do ·At;itar

i1 "'do •e-.w

sat a allaridlde IIIMfma da Oljjiitiz:lçlo e

llri CCWüpOSlO pai' todos OS Membros da Olp•i ;h

Cada Membro desigàorá um aeprw••ome para compor o Ccmselbo e, se clesejlr, um
lim. Membro poderá desigiW" um ou mais consultores para
os1essonr seus~ ou supleates
2.

ou mais suplentes. Além disso.

•

.~

Anisgl

!

Pr+zj:j c fbnc§es do CgRII!IM
1.
O Conselho tesã ~ os poderes ·e ~ ou ciCJisaaori todas u fimç&s
necessúiu i implemo "i"'i'o do c&sposto110 ptewte Acordo e i liquidaçlo do Fliildo de
y,M,. i• ,kmo :.ae-'%.,iei e..a..erowj~ Do lmbito do .anigo 4i;clo Acordo latm.ciou.l

101n .Açúcor de 1977, ddep.io pdo tóniÍ:Ibo 110 liíabito ~ 'A&ionki ao
~- 110 Jiiibito do Acordo. ~ IGin Açúcc. de 1914 • do Acordo
l'laleruciONIIOIJre ~ t,,l9J1, ~ c:nofonaaidade com O.l!l1iao I, pll'aiidà•l, do

-··

réiia•"""""" , · ·'

Por Wro apecill, o COiildbo ~ a ..._ e
iol i
..,...0'Çio do dilpa110 110 pcewte ~e que iej.. compoliwia CCWD o - . iri · •

·2.

-~·pr~

r

fn,..o~·--c:omitfa•osfl9''

••.• &. àiUiede
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•n. O Cgneelho pocled. eMd ~~ BcB

•o rnediente o qual pocJeq tom1r d ·gcw IOI:n qsatiJer ,eJF* ifir:a•

IGID

reuail:-.
0 COOidbo 1DIDteri 01 arquivai IW
5 io; 1D d
'( 4 eJ: • de lmbito do praelft A<:ordo e -lrqlliws que cousiclere adoq11wlol
3.

füa#5* DO

equaisquer ourií ~ que, .....

o COIIIdho public:alá um relatório anual
c:rilério, c:unsidetC ldequadli'

4.

.

Anisp9 .

o Prcsütcmc
.
. • o YJÇO:Pc
1.
-

.

•"

•c dp Consl'r
.

, Pila'cada ao. o ComelbO e1eaert um PteoidcMe e um V'~Pnsidailli sd'ào w1ot
~das ddqpps,_ 01 quais poclcdD- rei_ bas 1IID sedo~

e

01

pala Orpninçto,

Na m&akria cío Praidcnte,·· as fimç6es c1o cuió sÕrlo d
r • *" pelo v._ ,
Pitt...,_. Na ,...a..;. tempadria do P1esidalle e do V"a Prélidente ou DI •,.tncit
p e r - ele um~ ambos, o CooadbD poderi eleger ouuu pe1110111d: :in•"'u eaue 01
ili6illb<01du
1 ;l!es, em carilertaap01irio ou pel'"'"'e''tecomO ~- .

%.

E

t

3,

'

O Ptesidode ou cpnqa outra peaoa que esdnr pesidilldO rami6es do COIIIdho

111o hri diftlbo a wto. ·Poderi, DO aamo, d

de voto do MalàÓ

que.. ..,'"'

·s • uma outra pessoa para exercu o direi!o

AJ1jsg

10

s='t3 do Cgnrlbp.
I.

Como- pnl. o CooadbD tai uma IISIIo ordiDízia a cada &DO.

(a) Qn-isqo• cinco Meaàos;
(b)Doia ou mais~ que detenbam, ~ 250

ou mais--

.lmbito do anip 11 e como d :1 miuado DO .nisO 25; ou
(c) Do Comi!! A"•

3.

· .• ,uii/0.

Otlwi&Dixw .-o w·• *clldn a n•r

a*ima ele 30 dia "*'idos, . - , em

eu01

;to de léia5ea caa uaa 1 •

I! •

de majl6ic:ia. quiDdo t111101idl ;'* ..t

aMaded - - - ••oced' cia llliaiiDa de dez cliu CCNiidos.
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As Scssi!eS ocrio Mlindes na sede da Orpninçlo,

•

•• . • ••

-.

••

• '·

-

•

.
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a menos que o Coaelho decida
. '

' ~.

••. J'"!1,·

em~ por wto ~ Se qualquer ~~.solicilar..ao. ComeJ>o,~ .e~ t111
aJaUni iOcaJ qile nlo Seja ã lede da Organinçlo e. o .Conselho
acuar .tal .~ C!I!O
·... -.
. •Mcmb!o an:ari com os custos adicionais envolvidos.
).

~"

'

.

Artjsp- 11_~

. Y.o.Ull
I.
Pira fins ela WI8Çio 110 imbito do praeme Acordo, os Membro~- ledo uiii ·tocai ela
2.000- dillribuidol !la fixma previsla 110 ltiÍ80 25.

2.. , Sempre que I!ID Membro IMr ~a~ direito ela 11010 .,spemo 110 imbito do aliso 26,
,.qnlb 2; do pteade Accxclo. ICIII wtos teria clistribuíclos- os~ V hos ela
previao 110 .niso 25. 0 - ptC ri I
lai lp&c.clo
...-o t.kabio recuper.clüâlo
e1a
wto'e
tor
indulclo
•
dillribuiç.lo.
. ...
.
. -

-*»---. -

•o

-'

Artjjip 12

.. 'J]. fi'-"0 P"1 U_'0"'*" dp éo-Pn-:
1.

c.da Mombio tat dáeilo a deF ae

o IÚIIIIJrO de \'0101 que dclém 110 lmbito do

~ u ·-detei~ 110 . . .25. Ele alo podlridMclr·-2. · · ·
•. ' •• a mpeiro por -=iilo; ·.......- r.liuáo JIOIIIIi
•· :iaW 1 't•oiunldaat.oai;p:casuta ~a~~ da
• .., · ... VDIOI'P it- naailo oa . - . d o Coneelho. u- cópia • ....iaaQI!el-. ••
- - ·••""• por 'P a'JW Cllllllililde aalo• .,, que poua • ewlll eh 'ta 1110 imbito da

a.·_.·

- d e llftl

•o do Cmee!ho

.r

=

3. · ' ·Um Mombio - · h por
auao Maalxo a fi!' a .,. a. do Mulao
.....
ao-lalbile.clo..., 11 • - . . . . . . do 110 . . 25 podlri llf: .•• -·
de-*'temOjMiijpadi>2dop I Nlllitll.
Artje>,ll

Pn;jl'ln dp Cmac!hp

1.

Elll piadpio, toc1aa a dec:iiO«e elo Coaelho e todaa a -

Nlo.....,

...'·.

'"

4f
c~-n
u•! •
i
;C'• ...,
.
.
aclocadu por -o majorilirio simples. a menos que o presente Acordo prewja \'010 especil1

ld.as

f

I

c

••

I

pua a matéria em~: .•.

2.
Uma ..U ak:ançldo o número de -os. necessirios i tomada de qualquer decislo do
Contelh!t. os vatOI deis MemiHO. que se abstiverem n1o seriO COIIIIdos e esses Membros
n1o 11r1o cot!Sider8doa "vooaalles' para os fills do aniso 2. detlniçiO 4 ou clel!tUçlo s.
coaforme o caso. Se
Membro recorrer ao clisposlo no artigo 12 e seus 110t01 forem
dcF oi!lllol- rmailo do COIIIdho. esse Membro seri considerado pte5iJille e YOtante
,... os filll do.jMiÍI8iadi> I do pesence aniso.·

um

·
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3.
Todas u decis6es-tomadu pe!o_ Conselho no imbito do. praeme Acordo serlo
obrigatciriu para os Membros.
Artjsp 14

. Q1gpq *1?- 9YPII qrpnind"'
w'elppdps para o ecrhl_ ." •mo. de rMPJJcN ou
éqlas. piriÍCUIInllelle com a Cuuli:aêuc:ia du
NIÇ&S UsÍicru .'CciniéiCio e o·~·i ~·a.;o._imeulo. coma OrpniriçJo du ~ Uaidu

O COIISdbo c:riui m

· •

1

c:oopcraçio com u Noçilcs Uaidu e -

pirà -~ e:V.&.i,; ç..i"~ê ·oüüõ~ ;.p. ~aw. ·eiF:
•.••

UI''

, ..J;r~ r ... • ·

'~idteiSOY& 1 W 11

1

•••·

'·····

,

•.

·•-·~

••

1,

f"j)tidliWUiS.

1

·e'izeét4
ciU Naç&:~ ~· ~
r..
" •
. •
-·J

.-~.,<:

..

O Clllllllbo, lado • 'lilla o P1P1i eipiiCill da Cualislucia da Naç6el u.-..
ICibre Ccmádo e D rdw~ 110 wuáciu iuta• •. '11 ele proclvlos de bae, - *
a Cuuli:alucia da Naç6el Uaidu eDin Coaáciu e D III voh~ iafilnl..ta a Allplila
2.

,.w ..

a..........,.e ..

ub*l·

3,
0 Conldho podai ambáD- toda a J*OV 'h . 1 t: • ia i
ii iÇk
de· UJa. ~ efi:li\'0 ·IX$ •. Ç$eii iulâ . . IIIIÍI de piOdilrocw, 'eadlilicnt 8

Mif

.. .w:~.

,. ·. '·

J ;:.....;·.... :

.• •• _...

• .0•; i

. '

.

. •

,

I

. Arljep·l$ .. • .'

r'.:..~.-.~

.". ;;"'s.:a..~:.-=:

•;,.o., , ', •

-·

...~t.~·.

,....,., mn o 'in* Onum • llmde'P' • em

I
A Ola• • ;h +Cru ··~i.:.~~ &i;l;clilje oil:ô1. pelo Fuaclo Coaua
de Plodutol de aa..

. ' ' ~ ....

·. ..

~--

·'·- ·-·

. -~ --. __: ·. ,; . ;.

. . :~1.,: ~ .

.·. ·'

;

No~·l!!.~~~~-1!! ::~.~~~IIOilj~~.do~ I~-.,
praaa IJ1ijo. a Orp• ··oç!J? alo II1Wá como órjlo eweadiX" a tampouco . - a
2.

~-~~ &';" ... e_h~~.!;'!;f" ·~~~tf.., 4f'31~ou r
ouuu
Nealua .Mc:wbco
de . . ~.
. aJlidwles
.'
. . .fic:ui respoasiwl,-.. em ~
.-.-r,,.,,
.. --~·-.
Ora",,_· i''\ por.. quãpr cWbilo
dtwaeute
de
empéstimos
~ ou tO'I'_,os 1M'!
'-·
~, • •
..,IU...4~.
·-·--.·
qullqucr OuirO Maia ooia a•H 1: 110 lmllito deaes projeto~.
·
. ;,' . • -· • • • t. ~·. .
'
•
...~ ••• : ••:..:rw:.....

*

Anjm 16

A' ··hdc trm< a.
I. · . O Cnadbo podai ......idar cpnkp•. Ell8do alo-MemJxo:' paniciplr de qáilqi'ii ~·
da -nwiilei.CIXIIO olllcrwdor.

2.

o Coatelbo poderi 1llllbéat coavidlr qullql• da Oli' ··ecM

d•• ao

aniao 14, ptriarliÍ I, para pttliciplrcle.•lcpllll"de -reuaiiia-.:i ~vedar.
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17"

.g.... . . o Cqmelbrt
O;,...- Jlll1l cp•Mqur ramilo do COIIIdho 111t a jHWIÇII do llllis de daà terÇQt
de 1aclaa 01 Mawb;OI, clade que 011 4•01 ..
........_ pdo daà taÇOI
f

do 10111 de WU11 de toclol OS MCIIIbrOIIIO lmbiiD do IIÚF li I dei iiiÍiiillli 110' ·
lftiF 25. Se a l o - - qMGrWM 110 dia de obenura de qom'quer -.lo do CoDtelhn, ou •
110 deQxrer de qom'q!xr seulo do COI!Idbo alo bouwl' quarum a11 Ir* nlllliiill
~ .O Coalelbo 1C nuairi diaa depois; aesa ramilo I ali IOdu U deallil
IWIJi6a deaa .aio, O qMGrWM lllt a presença de mais da ll!llllde de ladaa·OS McmbJoe,,
dade que os Membros presenteS detenham mais da melade do total de votos. de todos oi
Membros no imbito do artigo li e como determinado no.anigo 25. ~ de
acordo com o artigo 12, paragrúo 2, ser1o consideradas presàtçu_ ·
CAPínlLO V. COMITE ADMINlSTRATIVO

Arria<> 18
Çompnjclp M Comjtê.

Admjnjmirlvo

o comita Admiaislraàw será composto poc daaifo llitiiDoso Em priDcipio, de&
deles serlo os de& Membros provedores da llllior COIIIribuiçlo fino....,. no - a11 quada
e oito serlo eleitos emre 01 dcmlis Membros do Comelbo.
Se um ou mais dos dez Membros provedores da llllior COIIIribuiçlo ~ 110
em questJo nlo desejarem ser l!ltOI!!a%ic:lm cfesipeclm p1ra o COIIIid
Admillillrlliwl u YI8U deind•s a11 lbato serlo jHte bidu pelos Memlxal pnMdolea
da lllliar -mbuiçlo 6nmccira !!pós os mesmos ou poc Membnll' j~- de-* 01
clcmail nesa capeàc!ede Apcis a ·clesipaçlo d11q1 '
de& Membnll do COIIIid
Acfui 'a"'liw, 0 1 - oito uwbl01 do Comitl1 serlo eleitos emre 01 clcmail Membros
do C:CIIIIIIIID.

2.
-

3: · • ·A deiçlo dos oito uwblos adicionais será realizlda mm'-" c:om bue- wros
~ 110 atiso 11 e' CCMIIO cletcnaiDado no aniso 25. Os Membros cfesipeclm s-a o

poderio--

COiilitt Adlaillisln!tMI aó lmbito do disposto 110 pedsrl(o 1 ou 2 do ..-

anip alo

tilci;io.

4. .: . Neal!um Medico podai oc:uper uma YIIP 110 Comilt A' • ·anlli•o • alo tiwr
pep -~ I I I I - tc!U6cfede de aconlo COIIl O aniso 26.

UBII.

--·w •

1 tieUIDGU
5.
-CidaiiitiiàodoComitt.A I i••ativo podaidc:siaaM
llllia • .,..... é -.~~era. AJál· diao, toc1o1 01 M&abicx do Caaelllo poderio
a

pli1icipir. das
oblawduaeae poderio
alillr.
. nuaillel date COI!Iid.
'
6.
O C~ A • *"Ê4'•ivo ...... te~ PI '" •• e Ya Pt '1
pa ada 1110. Q
alo dinilo • • podai - zcellilo. Na •
do .. • t . . "11111;1111-so'lafa' ·e pdo Va PI ·sue
0

..

0

I

S
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s.:.·. OComitf A·••••Md••ati...o se l'eUIIÍI'i na sede da Osga• • ;h. ameJI3Í: que decida •
=--

COidláio. Se qualqla' Memlxo salicilar ao Comitt Jul • i•nllliva que 1e núaa aa af&um
locll clifaaa ela sede da O.s" · çl?, e o Comiti A" · · • •a&ivo acatar ta to~iriteç"" o
Meuào.-q~a~~o--* com os~ .... ,

H: ..;, eawlvidoe' ·

Anjm li~~

Elcis'P doa meJJ9m do Cgmjtt AdPPjnjfplljm
1--:.. O..~ 'r· w'01 ea1nt
"
· a-Cida-110 lmbilo do pra
7

01

Meuáoa-pauu J;w

r1

àlllliaf·~

• ....,_,- i*•ala:toa2clo llliiP•

ciezD&oJG~odesj.,.....,.iDtliilbiw4DComàiA t • · · . . , . .:·' .

2. ·' · 'A elciçlo doi oitO memblos ldiciolllis di) C'omitf ~ ·m reoilz.da 110 ·
comdllo: Cadà Mcmbni qualificado de aconlo com o cli.,sto n0 artigo ii; pai-igriros 1; 2.
e 3 depÔsiti t todoi O. VOIOia que tem direito 110 imbiio éfo Ütiici li e cOmO detamiDado.
110 artiso 25 IUil ÚlliCO candidato. Um Membro poderi deposilar quaisquer VOIOS que
delmha em fuDÇio do disposto no artigo 12. ·parágraib :Z. em outro c:!!ndidalo. Os oito
mx'id"'M que au:ebaem o maior. número de votos serlo deitos..

Se ~ membro do Comite Administrativo tiver seu direito de VOIM suspenso no
imbico de qualquer disposiçlo penineme do presellle Acordo, cada Mcmbni que tiver
vocado em aeu 1101118 ou designado seus votos 10 mesmo de acordo com o pcCI8llle artigo ·
poderi, dunmle o periodo de vigor da suspeuslo, design~r seus votos a qualquer 011110

3.

lllllllllxo do~

.

4.
. Se UGl ~ clesipdo fllii-O Comi!C AdmiDisulllivo de acordo com o dispoao
110 pldaniQ 1 ou.:; do artigo 18 deixar de ser. UGl Membro da Oqpnjzaçio, de llri .

11rbllitlaido pelo Membro jliO\IIIIor da. maior CODiribuiçio. fiM'* eilalpós o • que •
dilpoaba a fáz6.lo e, 1e •o 'rio, scri realizada.UGSa reuailo pua uld o111• um memblo
adidonal deito .elo Comiti. Se um membro deito do Comila deiXIr de • um Membro da
Ola•• · ;b, roeri realizada UGla deiçio pua substituir eae Membro 110 Comitf. QualqUaMembro que tiver Wllldo 110 Mcmllni que deõxóu' de ser Membro da O.aé ;ln ou tiver
d ·a w'n seus votos io aamó e 'que nlo tiver ·votado oo MemiJIO deito pua pceeacber a
,..:-deiXIdá por g salda do E:CIIIIita !ioderi diosiar- seus ~-a· Outro n-.lxo do
CCIIÍM'

5.
Em cimmsdri" espe ·;,e após c:onsnlu!r o memtw:o do ('omita Adnsiujt4FitÍW'CJqual wcou ou ao qualcleápno.J seus votOS de acordo com o dispollo 110
Memlxo poderi reânr. os votOS que depositou.IICSIO membro~ .resto do-..&.

.,......aniso.-

Meaíbró pc)ciert_eado ~~votos i um 011110 membro .tP,c~ ~.
- · poci,ri reârR - · - deae membro'pdo resto do - - quadO. o~
do Comitt AA• ~,•••Clivo do qual os vocos forem tdiaidos WiltÜiJili exacaadu IUD ·
· filllçilcl110 Caarjat A I • • dlliiÍIIO dunDre o resto

delle - . QriÚI''II'Jiledida tomada CID
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c:ouftwmidade !=011t O dilpolto DO p - paallgndO IIIi eleito'~p~~t o Plesideule doCOIIId
Admjuja•mvo ..- illfuunado a respeito da mesma por escrito•
.Anjm20

· ...p '. r'? do:n

'"".4o Cnmcfbt IQ Cgmit1 AslndjdehGm

I.
1'« Wto 'III' ial, o Conselho podai ddepr 10 Cocnito! A•! . ·a alivo o aXaác:ão
de qualquer ou de todoa os 11111 poderes, com exceç1o do qrime:..
(a) A localizaçlo da sede da Organizaçlo no imbito do
puisratõ 2; ·

amF l,

· (b) A designaçlo do ouetor Executivo e de qUiiquer ftmcionirio
superior no imbito do artigo 23;

dé bknrqu;.

·. (c) .üdbçia do orçamento administrativo e a awlilçl.o de coatribuiçilel110 Àmbito
do

mtis<l' 25;
~ da Cou&t&icia du

(d) Qualquer solicitaçlo eDC&IIIinlwla 10

· NIIÇiles UnidaÍ sobre Comén:io e De:mvolvimemo pà a -ti;nçto de -

c:c:n=ÕlicW de negcic;açoes no iÍÍÍbito do artigo 35, pujsniD 2;

.

·

(e) Aiecon..,."oçlo de uma emeuda 110 imbito·do lfti&o44;

(t) A ptOIIopçlo ou término do preseme Acordo 110 lmbito do artiso 45.
2.

O 'ComO!bó· )ioderi. em' qúalqucr tempo, revopr

qualoja.

poder d '

1~

10.._

CoiiiitfAêtnjiljwualiYó. ·'
Anjap2J

Pr c fntaltQ IMA 1 YP"C'9 e "ncitftn do Çgmjtf A I

"

"ftwim

·Cicia a.ablo do CÍimila M • üa•alioo !ai o dinilo di .ile~ . o IIÍIIIn di
- r •·t • pelo ....,110 lmbito do artiso 19e alo podert diWIIr - 1.

2.

• Qnahp- deciiiD do Caalàt A!lnó,õ••alivo cleoa* -IOIIIUa Cl!lll._. • r ia.-aatomldadeM:ie!!oldoCon-lhoam• hmC
,

IIIIÍaliai 1C

3.

i ota•

d

•

:

f;l!el ia'!l:rt" pilo c

u•• ... •p•ln;r•·•-- de

pn E •• , cp...•.Maabw hri. o• lfiniia·de ... m C
dlciiiD do Cciliiilt A ., · ··•alivo. ·

Mimi;
·..lJJpwe Pin ÃCmijrt &•

o ...... i
..

Oillllà I

'

7
(

.

•w
7

7

lo ......... rauailo do Cciliiilt :•
Ilho . . . .
di llllil c1a ~ dlludol a. uaaàa. do Caalilil,..... .,. a.
rw
r

•
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de todos 01

dais laÇOS do ·IIÚIIICIO IOtll de -

dWIIbaw do COIIIiri.

CAPiTÚt.o VI. DntETÓR EXÉctfnVO E PESSOAL
·. Artjsp2l
Dimgr EV'MiYo c

I.
1

.,,

Pmsze'

O COIIIdbo ·1lesisnlrá o Direlo Execuâw por ~ 1; .... Oa
do Direlar Execuâw lll:do dera mi w'DI pelo COIIIdbo.

rcr-

2. · o DireJor
ItipObli-.1 pelo
i*
'eAaxdo.

Executivo iai o .. ~ ·ofic:W ~ da Ora
1

• ·,;

nhn

elas 'fimç6es que lbe

forCm 'lllribuidu a

;"' • _.

•I · · InCio do

Após mnp•ltv. ÍJ .DireJor Execuâw e par WIO iii ·•I O COIIIdbo

].

qrekp.-G••cic
ilio
de bienrquiuupaiornoa tenDOS que~.
.
.
' ..
.
'!"~

•

1

·a • i

.. .

4. . o Dinlor ~ claipui ÓUttol fiml:ioaarioa de ICOido CCIIIl 011'191
1

da

;•

••••••

"a do COIIIdbo.

5.

.o,..,....,., em cOafixmidade com o aniso 8, l!dotari-- e •*

....

ilaxpcwE aca fçlla l!mrfi""'JJIIÍÍ do lel\'iço e 01 clireiloS, obripç6es e ciiMns . . . _

de todos waaabtw da Scxaewia.
6.

iala

Nlo m pennióclo ao DireJor Execuâw ou a qualquer G""'Í''!Í!'i' ter cp•'qr•
&aocuiro 11a ÍDdúllria açr eira ou 110 comércio de IÇÚCII'.

7.
Nlo -* pennióclo ao DireJor Execuâw ou a qualquer fim-' Mio procvnr aiJIJc
ou na1wr iulaiiÇ&i IObre fim;6es 110 imbilo do pwaa ~. de qekp•
Maabto ou lllloridede-iOra" · ;lo. Ela alo~ qekp-~qua..,_
- ,.,.
lei clelfawriwia em ... CIIJOI ~ o6:iait iuta • ; aia ......
e
'"' .....- .,.... ~ Ota~· · r;1o. Cada Membro tespeiraai o Cldtlr ~
a ..ociclllllcllanr,a aehffi11tdoDin:torEnoatnvedoll 6 · +iwe~pa: ai
lal DO ~cíc:io de~- ,..,.....ehj6dedes

*•

w;. •
r

CAPiTuLo VD. FINANÇAS
ArtjspZf

r
Aa r •• de
qrr''f• ..-..do C

1.

.... 1

1

.,

PiL

1
•

1
"'<I

;a• ' .,

+••• ·,

1 ao Oc • •, ao Ccaiif
lllwrou a
ou do C-*',...,..; • Miwo Ido oabena pilo& Maabtw
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ia • achl • 'MRÇic) do .,.,_... "-do .-lo ccbaiU por
I ~.,,_ !b M. 4 CiiP; a ti . , di _._ COID o Ar1itD 25. S.. 110 - . 11111
I o IDkillr II!Mçalt1J1 • · , o Coa.?bo Podai IO!iciw que - . }ofcmblo .que

-

U " j

2.

/!.a ' 11 IJH

r

L . . . II!Mçai.

"AniM2S
! *'W'd

M

. . . . . . . . . ., . . . .

c

. .! h l .

I.
2.

'AIIiF.wU

Pnoa'-dopii

I w..S0200Chal01...

I ollliolliiDncll-•111 ., ' ao-,que..t.;"""o

(a)CidaJ'

._._o•bp ...dJ(cl)....._
(IIJIT 1 •v

e ollli-cllllil-.

(c)NID.,.._a · '1 Sápa .., oas I I
. ao~a
1
dlclllo epaapralir a w ; dÕIÚIIWOUIIII di.-_

(ci)On-.-álllaam-quelllo&x.. ·
-

,._ dD pii

Aaantualo

...,?

di

• e m - - di_...

'h -

2 w iadM I •

V

_..._. . . . . . . . -.._ · • twao..ia.OI-11111
III I ldD ' I a: di lallo a pii i çlo do ..... de -

-.

m-, -~•lll'alrollllllcll-cllllldaaoa

'' 2 .............._

J.

01-ldDmillw---·--~OIII.IePpiinlaadSillll-

(a) Ao ada

in+.

. . . dD ,.pii_.. Aoaanlo, ID
- - • •,. br :· c1o A· •rip • !dizr,. o.a ;· t~-. · A
· - ·Aopíclr, lá n1 I ' .,_
di
paa ada
'?'... i
I ..

..
;s

WD,

110 -

di ..... -

r

J5por-ciiJI;w!a;OwdDU

I o-.-napaao- 'livre,

15por-ciiJGjlilil8ijAiwtalliadaaat' I

35 por -

ciiJ Ímpaua;au do -

o-ftllimu

p • : IIJiia,

do rm. mf 1n por- M

2 o,

IIIIIÍI

15 por- da impCIIIllr;llw tollil._ Memblo aftllimu-upwdail,
01 dada& •CW dM paa cllc:ullr a bllle

COiiipOibl

da

i;

I3

de cada

~
..
8

.

~

. ·. ,·
fi'
' . . •~~ .

III'Jtl"'
f

t
III"'
t' ~

'

..

~

l·~t

.

li

~

i

lil! .llflt~;~·:·it·
. l.H il1:i f I ,J-I's:
Hf !!tu!ltf
ti l 1 ~ .,.. 1.· i! j !11i 1~. ,.
I
I··~ r!:.._a.t'~
a:~ ! t1J I 1IJJl ~ .
1. . i r! rt ~ ~ -~, ~:~ t 1!.f
f f l Bl!:! I . _
;~ I t f .! J - 11' I I f a.
J8
.ft

.

1 _._

a a
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!

JJ i!' t f !:~~·~ :., _· ---·~ _
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:
:
.
!'{I!. fi'~~ _
a
~ ! ~ .t;- ·I f
.
I f.
I
r·· ~ ' ~ ~ ~ :..t r B1 i i r_·: t
J

·'

o

1

BtBa.

B

J.J. J1t

f

f1 ... 8'_

.

a

'·

lar
êfi
I

L 1d,d

_ •J:
8

8

I tf

1 :s

B-

~ ~!ri i I ~

_.:,-a:

g. ...

f1,~.
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r
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Sendo assim, U ~ por VOIO sedo delel'llliDidu com base 110

.
reduzido.
d.
e~.toCais<

•

7.
O dispoiiO oo lrtigo 26, parágrafo 2, relacionado
~do "e•, ;q•inailo de abÍigllç6es, aplicat-Se-í.IO

8.

'

à""'""""" do ctireitO cie vot1t em
peSeute 1111Ís0;·
~ft

Dunnte o segwxlo semestre de cada 1110, o Coll!dbo adotará o otoc:cçamem"""'lll'o

admiDúllrlliw'ÕodacOts•' • çl? pua· o

1110

~ e ddérmiiiai a ~ por -

dos Membros uecesÁiia pn fechar este on,an •o, apóllevlr em"'
110 pmájpidi> 6 do j A -. . . 1101 dois (Aimeinls 111101.
A coattibuiçlo do cada ~ 10 orçam I ,
nwdtiplicando-to a coariuiçiD por voto pelo IIIÍIIICIO de do jAelellle . . . . da lqllliDle maeira:

9.

••

•

·• -.;lo o cliop •

··aatiwo . . :

!

r 1

. _ MwiNo 110 lalllilo

os que forem Membros 110 momemo da adoçlo liMI do
:admiaistrlliw, o DÚIDCI'O de YOlOI que detim neue mam •••,

(a) Para

01~

· (b) Para os que oe IGriiiRIIl Membros apól a adoçlii dO 01\1"
"''admiiiÍIIIIIÍv6,"o
aúmao ele votoa .., •....,.. . .., •••• n ~ qu1 • awia-.: ti

-+

em relaçlo 10 rato elo periodo ~pelo OIC'" '''·OU
aVIIiaç5eo &às pua ouuos Membros alo oerlo alta f

w,

•· •

Se o prescate ~ enaar em visar IIIIÍS de oilo do ialc:io de aao COftl!'lelo, o Caaoelbo adollri, em - jXia.U. .lllllo, ID GIUIÇC-1110
•• mjnjdcaâ"'o que cubra o período até o inicio do piaáa 1110 C:U"f leiO. Calo cwailiot "o
pimeiro OlçaDICiltO wlnj • ativo cobéri 111110 o periado iDic::ill qa.-o o l*iuw:iaO , _

10.

jAimeiro

o• ,Kto:
criláio, toda a
E' r
"•iaa para lllilip" 01 eteàos IObre u ~doa UWiiibiw •-• •• de6liaçlo poaiweimeale lin*ada DO ,.,.0 da adoçlo do G 1
4** wl • • aDvo pD O
.primeiro &110 de openiÇio do ...A=nlo OU de .,...... d . 1
...
• I
ocorrido na liãçlo ~

11.
••

Por voto especill, o Conodbo podai, a -

Artjsp26

be•e .... • Pl"'rit!'ieO=
1.
Os Membros peprlo . . . ~ ., cÁ i a ~ •• •• : •••lliwo ele CICia . .
em coafon "1 de COID . . . i p tiW'OI pra CBF 4•+ mnfrin". . :. Aa 09i*i ";511.
CHÇ 'M 44 * wh • À41 itiYo de Qda IDO ledo plliwiltiDJDDIIdlllivi
i OLWW&áMa e

iKila..av dia do 1110 em.,_..,; a

dnalo -IMID 110
1110 110 quiloe me: • r l
ManblôL.

o.a .·

;h dcwdo -

-a.uiçila • U ••w pa.o
IMID .ia ela ,. qull • ...__
.
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2.

Se, ~-••clllaN~~MrpnoPfl

_ . , - o paipalb I
eotnpleta ao or;•m

do~ lrlip, 1liD Mtalllto alo

•-w'
IMr,.--•

';f •

S..--.. ';la

••u , ' . . âwo, o Diiaar &=cho IIOic:itai • M • o 1

quedo que . . -....
• •lllliar bm'l
poiiMl
IK"'cit"ÇÇo do DntCr Exlculivo, o Mliilbao aiDda alo IMr,. a -

din!iroa a - a o Come!ho •ao CGIIIilt A I · ., iiâwo ..tio
.... -mbuiçlo o i f!'in

ti ';h,-

. . que • , . . .

0

3.
Par WCO erPrcw, o COIIIIIho poclaá decidir que um . . . .o que alo 1llllla,.
.... comribuiç6es durante dois .... caGIIICIIIMIIciliu de . . _ . elos dinirotl.lllillçlo .
e/ou deixe de • &YIIIildcl pn filll ~ &. Maalao "'"rinwt abi'J '7 a
cumprir quailquCr oua:ru obrip;5al .&awn ,.,. . emméda DO illlbito do pcewdlt AcaniD.
QuiWido

•'Ido

seus Jllll-01 lllllldol, o Mllllbro NCIIpllá -

0""1'• P'l ••

!lo

XR de

p;ll"

Mcmbia cobriri l*iawit

dinirotl • lllil;lo.
• C&Ail ";hl

att edt• e nlo CCdribuiç6el CG&Jtulii.

Anjao27
Audjtgria e publias'c de sgpga

..

Tio logo seja possiwl após o eiiCCII'IIIICIÍ
o l*aaço
ela
. . de
' cada 'IDQ,.
'
. ·-financ:eáo
.
~ ciaqucle 1110, calificado por um'~.·
IUditor ~,w
~ IGá • • • •wlo 1110
Coaselbo patupooaçlo e P'IJI'nçio.
'•

'

~

t

C•4f1Mi"' ·,,

I ..

Mmebme

01 MembtOJI QAbpi!Mikfb 10 & .._.DIIIIIIJC!Ui j f . . &il,'í*'i+.'....,. !lf:.'.
suu ollria: ;'ea 110 lmbito elo Pestilll!" Aaxdo • a cae~p íuaa ,.,~ u 1• 11111 CDIII • •·
outros pn pr&11lir a JWii ;la do&.,q,,i-.do
• Malde..
..
. pi
1

ArtjBp22
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IIÇIÍCir, . ;.,.t.ll\'leall••ww

Em todos os esiÍiliCII da procluçlo elo
c:ouiclaaçio 'tpeetOII •• ftjt
.-.

..

~

I

...

.

,, :;.·

Bmons"iljdadc,1 finençcjru dO' Mcmhme ..

4

•

•

...

•

•

•

.•

~ ·,y:·
•. .• - .• - ... J. •

.dMda

·,· · ·Anjm l i

•l ' . , .

•

-....o •

-

.

•

1' •

.

. ·...•

.

•

• • -.

-~ . . .
. ..•

· ,. As-respo!IS!!hiljdwfes finiDccúu de Cicia Membro per1111e a Of&minçk e OUIRJS
Membros limillm-se is suas obri~ dê. c:aaaibuiçiO
IX9' 1M ••os ~
odotados pelo Ccmsdbo 110 lmbito do praeme ~; . . :.: , ~
.

a'

..., •.• ;

....

•• :~

:·

.·..

•

,---~ ... .)

.

. ..

t·

• :: , .

..Wtm.o IX WORMACOEs E ESIUpOS
-~ ~E)·t..rt.l.''!"'~:J. '~":' ~

Artjsp32_ •••·.:!)'E

.. -:. ;_

•

:

Jpfin r . , , c asndm >:.o:r :··

:;.(.•4_-:.~'':'(':; -;,"'1~~;;.,

-?:

··.r..

1. ' ,. A Ots• · ;" IIU&Iá ecmo um' cenao pua a eolaa"e.. pUblt ·;sõ· de·~
•• ,u,·-.. é'

~-

em 111w1 mmcfiei, · so1xe

a

~ -~

e

exportaçj5el

e

impci!IIÇ&s; mmiu~ es111q11e1 de açúcar (ii I . maçUc:ar deine.ira iihdõ) e ouuos
~~~aça-,·beat- sclninlpo-. rrfi·nd"' IC!Ino içúcare ~ idoçautea.

·s.

--de

2.
Os Memlxol c:ompcomelwl-1~ a f'ot
!r, .1101 pnma 14
rdoir
-prc ri.-n "' s, todas is ew iiwtir;e• e iu&xnwc:&i cliiPooiveis iA •i' ·da aeau 110111111
coma i
: ia 10 1
"I nho da 4IIIÇilel da Orpnizi.çfo n0 lmbito do praea~e
Aconlõ: Se WYs
ici; .• Otg ~,.;ln utilizará iadbiiiiAG&S patiÜwlea dispoaíYeis cm
r

"""'!!DI

que poaa servir prra
idwlificar as openç6es de peaou ou empresa que pmc!n.;...,, proeei'lm ou
OUiriS fontes." A Oigsn! sçM nlo public:lri

comen:illlziiãiiíÇúclr:~

ÍllfOIIII8Çio

...•

. AnjspP
Apf #R do na

+t sggpgno c nt"hrisn

I.
O Cmoelho aeM.-slbelemi 11111 Comit4 ciO Awlilçlo elo Mcn:lc!o, Cona!!!!C) e
EFII•IIIMIII1MIIi'icnn elo Aç6car COIIIpiiiiD pôr tod6i' a. ....... W. . . a pÍe '.Y"'U elo Diretor

Ewuliwo.

nh; · • illbawt u. Membiu. IObre o'"",.." de . .
P n - ... i4i!llizÍiiiiiÍIIilla, ialllllrDIDe c!uu YeZa par 1110. Em ICUI
- . o CGPIIilt IMii- a e.t.nçlo toc1n n iabiiiAG&S JIIIIIÜWDIU colo1"'n pela
Oij ... ;ii,dit. . . . aáaiõilíiiólt''
- . .'
,
do içúcar • • ' Csa;&L
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o Comiled~DU seguintes in:u:

3

.

· (a) EWionçlo ele es!otjstjc:u sobre ~ e anilises estlljstjc:u à
' '' ' .
.
comércio imerDKionll e preços do~

-·estoques.

produçlo,

dO coa.pQ.tamaito de> ·tnei'CIIdo ·e fitÍores que o .Ceram, ~ em
,~ ~·a 'píiticlp.çlo'do'i ·jÍoács em·~ 110
.
..

(b) Anilise
' '

~ nimcljjl•~

I

~:

por

(C) Anilise da clcmncl&

~.

Í"ri'riMo OS efeitos CÜII"ffi çi" ele qualquer

forma ele ·""""- IIIIIUnÍS 011 llrlificWs do ~ 110 c:omén:io lllllllllill do
IÇIÜ&IIO--PM: ,.·.

-· (d)OW..,...,.._çróv.daa·pelo·,._.,.,.,.
4.
Na......... o Cclalellio c:oasidaui um projeto ele pmg~w ele lnldloà fiJiunls,
.,. induiri- eatiawliva dos rec:ur-. JleCCIIÍriOS, elllbcndo pelo DiRioc Euculiw.

CApinM X PESOUJ$.4. g PE$EtNOL\1JMEN]'Q

AnjapH

. prn;ecd

.

nqtvja•da-~

.... lll:m;lr os aiJ.jelivw ... ~Jecida. 110 . . . . . . . o c
L

•

~,,

•: z;-

~

'L poclcd III

••

"··•

1 w.~v·
:aa:ina c1a
• da IIÇiiclr • •·
dl--'s ;• • . - • ':rallâdos-ampe.l'ln-liar,·oc-hpodlltouoper••
cqllllill~Çiki& Ílllilllllll:iolllia 8 Í""Ítniçftcs ele P""Pâa, deNcle ... Cll& ouopera;lo alo

PIMad!tQipn um DPYP ICQidQ
O Conwlho podlri _ . . a WibiJidNde ele
pouM:IIICCI'do

1.

Bl :illr um 111M> ecanlo iulaad ctl&l
' • ' iafiwUWildo a.
1. ,
~a-~ e '"4FIW' • toc>'('ll cpa. c w•• r T ~~ - -

M . . . do IIÇÜCir. ãrfuieda. UID
••

:.

•

•

• ..._

«a
...1

#mela O

• ...

••e ''

z.

O Coasc'L podai. ·tJo loso .considere oponuao. IOiic:iw ao Sccnârio<(;cnl da
~e · , ila "Naç6ei Uaidu sobre Comércio e DesenvoMmemo que COJMICIUC -

ANAIS.OOSENADO FEDERAL
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CAPITULQ XII DISPQSICÕES fiNAIS
' .

AniMO 36

.

-

-

O pa
1 .o\c!lrio fbri.~o .,_ usinllwB ~ Sede das Naçiles Unida no
paiDIIo- 1 ••~oe li c!e •~zemln cle.lm.. I;Jf·JI!IIIeó
por 'l'"'qoJer
Gowllllo "!A fi
8 panicipW' da Çon(afnda das Naç6es Unidas sobre t\çúw', 1992.

•lllil.*"'

1

• -=-lifl"
~m
•

'

1.

.

45

. .o pa
i

4

;

.Anj!'Rll •.. ·.
- Q, 'r"J!RP
• ---- C 'ZWZ'Z'.
--~- ~.

l.a .~ b i .IUjcico alllir~.

--~---~ . . Cco'i

Keil•

4

ouiJI('IMÇiodol Go\--

"'"OICMMi'rrinnlit.

.Os •
; Jaa da;.r ;I~. Kei'eçlo ou lfiiD• ;Ir .ido dEF: h"os juDio 10
fep ,;,-.. .• ..-. e.dir IW Jl da d e aáo da loRl. O (mwlho pocleri, - - .

2.

fiG I.... O . . . . . . . Gowl-lisnalirias que iiiD ....,._ diFIIÔIW -

i:lsi-

IW .....
" .. -..
.. l· /

. .Ngli'kr!n.flt ·o&5r'n
. gprjliJria• ..

e·:

..,._......,,.*

- o.v..t,.. o ...a

Jwio-Mdeíar;elllifil:lr.-.r•..,.VV...o~Acardoou
o CCiillllho tenha eciWeleddo ccol";ka para ...., ns que ·

llinot.llld...a...-.io·teF
clepoiÕ'iriaJ

ww _..._podert,_ ,•aLpaer·~DGillcaro

* ....... •

FI

· • Acardo fiDUÍIDiill

"quwldo o...- cnJnr ..,.

~·---·~40ou.•o-jied1Mra~~Yilaf,a·4
2.

·Úial a..... ........ DOiill d • •lanbllo

S ,,

~

do.,.....:, fdo 'jíie;au àrtiso.

quiÍ .

..... opa !'11.-..quwldoo-cnJnrwnvipou,ae~:t•viaor.
~~ .?.·. -·~· !!!.~~.:f.a~~"K • • ,·~MuaaiNÓpravil6ac; .fi\,.o., .a
ioitr
•

·• .., cie

"' • ;r

·

• ;rI , ..-a•v,ro
ou wlealoe, JIIIIÍiil,.
I
.

llill M1111bu;.

··-

·
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Artjep10

EmwàcmYispr
O pi
1"-*telllrlriaaviear .. ' .,,,_em fdejm!So.de 1993 ou em
... I J I lai 11, llé aa clala, nla liwnm lido deF ...;, ri 4 inslrumeDios de
i i
aM'd :' • · f' ;, , +o• ;Ir cu adCIIa em DXM de Cia-IICDKJI cleteatora de 60 poc
.,,.,I li :'daDOmemdop-Aconfo.
i.

r

---•-*-•clbttitl .
o

2. ·
Sé até i de jlndro de 1993. pe...U.. Aario alo tiWrl".~
em ~-em
, ...,. .
. •
c:oalixmidade COIIl O poQarúó 1 deite lfti&o, e6e - . r i IIII \'ip ~ 10 lâ
aquela data tivaaD lido itcF c.,.':'I~ de •••m ;·aw IC "'tn;"' oú aprou ;' au ·
1101j6MIÇI!el de 1&4' ;b peowil6ria-aowr. ..
-·· . de
. .
- ' . CjUI ... c; .. .,.--.
1
preYitlos DD p1146 I' dO pi . f ····'. ~.
, ~ ••.
·--~

.

3,
Se !llé 1 de ,iiDeinl de 1993 .. .... • gis . . .
VÍFI' do
p i - Aconfo lllo lbnm 1 1!' 5 • 4 de -.lo lliiiiÍ O j*otaiii&J, .1 QU . . . . . . 2 do
piCIICiilll . . . d ~da Nllçéa'Uaidis dcita4- ~ii['ii1,i.:..;.. dai
quais liwnm tido i:lep c-i• ' e . . . . . _ da :s•", ;7 ,
"7 ;'o 08
Clll
1

I

.... - - -

+=• ;'

nr~"fiteçl'esde'\

5

JWCHil6tiaa1 .... ~.o~__.-vilorf ' .....
peooiloriamaa- a.
DD tDdiJ C. pil ·
I , em.._ por ... c*nillldL
;'

I

Se o jiRllllillD "-do - - VÍFI' p i O W - - - ,..
'I
.-ásiadà.ele-.memvlliar · , :r....aa·iràiá · ..c.;.._w'fA
C

1 dopl_..., _ _ lido M c • 'iila.

1

o r.

-

' I ..... _.~ '•' ,,,.,, ·:~
qc>'~f;f~

••

* .. , Ç..... ii*O~ Gil . . . 011- aQe"'. ...

r

'if .,..._.
· ·•

l ...... -

di 'ff ;5 JIUUÍIÓiia lp6l a IIIDda

"-dd--.'r"fitm','.;'ieoii.;&'~-...- I, 2 CIU 3 do Dpi-lftiso, o~ CIU mci'. ;' lllri efi;iro • - . do '1; !oi1a ., ao qu~• mrar. i

-

vip do pn:sau

II!JCil!. ;h' .• 'lps ';5 ' piOWil6afa; tJÍl 'caalãrmidijji ·•• O ifl:..~~ IID_

pariaaadb 1.

.,

.

.., '"'" < .

- .'

~·"'-'~·-

39,'

. .- ........

.

-~"~ '-~ ...
. r.r.~ .....
'\

..

• •• 'l •

...... :!J!

o .,._ Aario tlclr4 aberto .. adeiZo de GoveniCII de todc4 01 ElladOI -

o••N;t'el eotatl'a Has .,. CCI!IIIIIbO. ApÍII a ~ o Elllllo - ClllllliD llri.
•••""endo iDcllddo aalilra OMIM"'e elo mexo elo preseaKt Acordo. j••• X CGIII-:
- . clef!nüWt aa COI~ de ·ldcdo. A ldcdo lllri efi:ito
&e •e o d~ r.ilo deÍIIIII'UIIIe!ll de ldcdo julllo ao daF IAÍii!io. O i - . - o de ldcdo clodliiai CjUI o
ao-DDaitatoclllla ranlli;i!el"'etl'l 'dapaloCaaaelbo.
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' .•. ·.--.....-. . . _.·_:o.:'·!..~.

.. ':. ~ . . . . . . t

·~

1.

_J.

.

._f~:~.'l

~-:·

.

Qullquer Membro podlri c!cnmcjor o JNCkide Acordo em qualquer tempo Çólsua

~ em
depositirio.

Yiaor "

'i • ·

Sjmdce

• 1 ,.,e o

o eavio _do uma Dt'*ifi~ por ac:rito:t&r . . rapaito ao
~ cm. que1t1o iufw~i. OCcialelho par acrito •

.
2.

00787

··-

-:....
t

. A +n•...;. t.i eleito 30 dia lpól O ror,el.

.

.. --

~~{
,....

••t da QNI4

1& 4

t

.·

!

.~

-.

:-

DC*ffii ";&pilo

dll!l ··•·io.

I. -· · O,........... ddauáwi qnMp•- ele- que CCGiidae iull!'- ~a
Memlxo que 1lllba ..., • t o p - Aaxdo au que por auao mo1ivo 1111ba
deixado e1e . . , _ do - · A O.s • ;h ~ qmisp• qullllia ii p.pa pelo
Membro em queollo. Es. Membro terá a obrigaçio ele Pl8&l" quaisquor qiWIIiu que
parveatura aiDda dcYa. Organinç'o ..
11111

2.
No termino do presente Acordo. nenhum membro referido no parágrafO I do
presente artigo terá direito a qualquer parcela do produto da liquidaçlo ou dos demais
ativos da Org•ninçto; tampouco terá que arcar com qualquer parte do déficit da
Orpninç.Jo, se houver.
··:40 "'

Aniso 44
Emendp

I.

Pac-voto upr ·,1, o Conselho poderá recomooldar aos membros uma emenda ao

piesàlle Acordo. 0 Conselho poderá determillar um pruo lpós o qual cada Membro dcveril
notillcu o deposiláio soln a sua K;CitiÇio da emenda. A emenda_ terá efeito dezO diu lpós
o dop DSitítio ter riCIIIido ~ ele ecejtiÇio de Membros que totalizl:m pelo menos
ãóia terços a·weo. tataia ele todos os Membros 110 imbito do aniso 11 e ·como
cliaimiüodo 110 lltÍII) 2$, oa em data ~ esnb+cid• pelo Conselho por Vo!o
'IF · 1 O Conselho poderá determinar wa pruo c1entro do qual cada Membro dewrá
lllllilbr o cfeti Ailitio so1n sua woejtiÇio da emenda. Se a emenda aio enttir em visar até
o .&a ~ prua; ela rat relinda. · o Ccimdho fõu
' 10 cleposiwio todu u
iulwwaç&ii a
' ias J*'l. ~iiiÍiW • 11 DIO"fflceçltei de K "t-;'f recebidu slo
..a w ta p11a dar deiiD à Clllalda.em quedo.
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2.

Qualquer Membro aa ...,. do qulllllo tiver sido opreoearada uma IIOiificaçlo de

vrit'Çio IIII a dila aa qual a emeada palia \liplr deixari de ser uma Pane do preseue

Acordo a pirlir <'- dáa, a que o Memlxu apcesaltti raz6os saâsfalóriu 10
Come!ho pn lllo ta' ap:
•a a - llll'i+.t;lo de • ·, ;1ft deaào do pnzo previsto
devlcln a mil ,1c1.,_ • ' · ,.,... - JN c""'&
• COIIIIituciólll e o Coaaolbo
decida iWO'ftljjW o pnzo detawilwdn pn • .,;. "'.., por s-e deae Membro. EsJ.
Maulxu ala ficá IUjeilo i emeada- de ta'nr•if!nch- IM•e;"' d a - .

Oi*

i.a~:.ié3Jde1

•code1995.aaaaca. ; . JNOil 1
de - - COIIl o JliÚijiidb 2" do ....... ~ ou IC$wilwdn c:cdbi "H•COIIlopii"ÍIIáb3 elop. . . . . . . .
I.

'*AcardopeiP•

1

2. '

dois--

Por- esprc;at· c,c-comdbo .,.;déri ..orrup. a c!Uiaçló e1o ....... Ao:onlo IWnt '

da clà de 31 ele !e ào de 1995 por periodos w :=Úivós 1110 iu,.eaiaau a
cac~a ocuilo. Qualquer Membro que...; iiCCÍiiir. jNOiillpl:io illfixnwi õcõiiiei'iiiiããã
lespeito por acrito e deixari de III' uma Pane elo ....... Acordo a
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 27, DE 1996
(N" 200195, na Câmara elos Deputados)
Aprova o texto elo Acordo de Cooperação CUltural e Educacional, celebrado
entre o Govemo da RepObllca Federativa
do Brasil e o Governo da RepObllca da
Namibla, em Brasnla, em 7 de março de

1995.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. 1° Fica aprovado o texto do Acordo de
Cooperação Cultural e· Educacional, celebrado entre
o Governo da RepOblica Federativa do Brasil e o
Governo da RepOblica da Namíbia, em Brasma, em
7 de março de 1995.
Parágrafo único. FICam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacional.
Ar!. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 857, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De confonnidade 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 de
Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Namlbia, em Brasnia, em
7 de março de 1995.
Bras~lia, 11 de agosto de 1995. - Fernando
Henrique Cardoso.. .
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 443/MRE, DE 3 ÕE
AGOSTO DE 1995, DO SENHOR MINISlRO
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Excelentlssimo Senhor Presidente da Repi)bUca,
Elevo à afta consideração de Vossa Excelência
o anexo Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Federativa do BrasU e do Governo da República da Namlbia, assinado
em Brasma, em 7 de março de 1995.
2. Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Governo brasileiro deu infcio a tratalivas para
elaborar o presente Acordo após a assinatura do
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Acordo para a Criação da Comissão Mista de Cooperação (Artigo 11.1), em 1992.
3. O Acordo que ora submeto a Vossa Excelência culminou em esforços, desenvolvidos no âmbito da África Austral, no sentido de ampliar e dinamizar as nossas relações culturais e educacionais
com outros pafses da região de interesse para o
Brasil, além daqueles que integram a Comunidade
dos Palses de Lfngua Portuguesa.
4. O documento contempla uma série de iniciativas na área educacional, a saber: incentivo ao estabelecimento de acordos interuniversitários; instalação de um NOcleo de Estudos Brasileiros em Windhoek, com o propQsito de promover o estudo do
idioma português e 'da cultura brasileira; promoção
do intercâmbio de. especialistas em educação de
adultos e em alfabetização; e, por fim, estudo da
possibilidade de abrir vagas para estudantes da outra Parte nas suas instituições educacionais e de ensino técnico.
·
5. No que diz respeito à Cultura, o Acordo estabelece que as Partes Contratantes procurarão fomentar o intercâmbio e a realização de iniciativas
nas áreas da mOsica, teatro, literatura, cinema e artes plásticas, bem como na área dos desportos, especialmente "o futebol.
6. Tendo presentes as razões
expostas,
Senhor Presidente, bem como o interesse na progressiva consolidação das relações Brasii-Namlbia,
julgo o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional merecedor da aprovação do Poder Legislativo e,
para tal, junto à presente Exposição de Motivos projeto de Mensagem, para que Vossa Excelência, se
assim houver por bem, se digne a· encaminhá-la ao
Congresso Nacional.
Respeitosamente, Lulz FeOpe Lampreia, Ministro de Estado das Relações ExteriOres.

acima

. ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL
E EDUCACIONAL ENlRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA NAMIBIA
O Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo da República da Namlbia
{doravante denominados Partes Contratantes),
Desejosos de desenvolver e fomentar a colaboração nos campos da Educação, da Cultura e do
Desporto;
Convencidos de que essa colaboração beneficiará professores, intelectuais, artistas e desportistas
dos dois pafses; -
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Em harmonia com os princípios de respeito
mútuo, igualdade de direitos, reciprocidade de interesses e não-ingerência em assuntos internos,
Acordam o seguinte:

Artigo I
As Partes Contratantes procurarão meios de
promover e desenvolver a cooperação nos campos
da Educação, em todos os nfveis e modalidades de
ensino, da Cultura e do Desporto, em consonância
com as leis e outras disposições vigentes nos dois
pafses.

Artigo 11

As Partes Contralantes promoverão a colaboração e a troca de experiências no -domfnio da Educação, mediante o incentivo a conlatos entre instituições de ensino superior do Brasil e a Universidade
da Namibia, com vislas ao estabelecimento de convênios interuniversitários para o intercâmbio de professores e o desenvolvimento de material didático.
Artigo lU
As Partes Contralantes estudarão a possibilidade de abrir vagas para estudantes da outra Parte
nas suas instituições educacionais e de ensino técnico, confonne condições a serem eslabelecidas entre
as entidades acadêmicas por dois meses.

Artigo IV

As Partes Contralantes empenhar-se-ão em
criar condições para o reconhecimento de diplomas
e certificados conferidos por instituições educacionais dos dois pafses, de acordo com as Íeis vigentes
no Brasil e na Namibia.

Artigo V
Nas áreas Educacional e Cultural, as Partes
Contralantes:
a) estudará a possibilidade de inslalar um· nú- _
cleo de Estudos Brasileiros em Windhoek, com o
propósito de promover o estudo do idioma português
e da cultura brasileira, bem como o intercâmbio cultural entre os dois.palses;
b) promover o intercâmbio de especialislas em
educação de adultos e em alfabetização.

ArUgoVJ

'.

No campo da Cultura, as Partes Contralantes
procurarão--EKganlzar. ·- .-.. · - ---a) apresentação de conjuntos musicais e teatrais e de soliSias;
b) exposições artfsticas e outras do domfnio
cultural da outra Parte;

Abril de 1996

c) o intercâmbio de visitas de escritores, artistas, pessoal de cinema e de outras personalidades
que se dedicam a questões de cultura;
d) eventos cinematográficos, com exibição de
filmes de produção nacional da outra Parte; e,
e) workshops de artiSias nos dois palses.

Artigo VIl

1: Na área Desportiva, as Partes Contralantes
empenhar-se-ão para que seja estabelecido intercâmbio regular nos vários códigos desportivos, especialmente o futebol. Nesse sentido, procurarão estimular federações e entidades desportivas nos seus
respectivos pafses a organizarem competições ou a
-- participarem de eventos inclufdos na programação
nonnal. Para viabilizar essas competições, as Partes
Contralantes procurarão mobilizar empresas e entidades dos seus pafses com o objetivo de, mediante
a concessão de co-patrocínio, viabilizar eventos desportivos envolvendo equipes das duas Partes Contralantes.
2. As Partes Contratantes procurarão, outrossim, maneiras de viabirlzar o aprimoramento de desportislas, técnicos e treinadores, mediante esfágios
e intercâmbio de técnicos, em condições a serem
acordadas entre as entidades interessadas.
ArtlgoVHI
1. A Comissão Misla de Cooperação revisará o
progresso relativo à implemenlação deste Acordo e
elaborará quaisquer novos programas, nas áreas da
Educação e da Cultura, acordados entre as Partes
Contratantes.
2. Esses programas de cooperação mencionados no parágrafo 1 acima poderão ser, ainda, objeto
de Ajustes Complemenlares ao presente Acordo, a
serem celebrados entre as Partes Contralantes.
3. As condições financeiras de cada projeto setorial previsto nos programas de cooperação serão
também definidas pela Comissão MiSia da Cooperação, nos Ajustes Complemenlares ou em outros instrumentos, a serem assinados entre as Partes Contratantes, que os implementam.

Artigo IX
Qualquer modificação ao presente Acordo, ou
a sua revisão, poderá ser propoSia por Nola diplomática e entrará em vigor depois da aprovação de
ambas as Partes Contralantes, na fonna do Artigo·X.

Artigo X
1. Cada Parte Contralante notificará a outra sobre o cumprimento das respectivas fonnalidades le-
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gais internas para a vigência do presente Acordo, o
qual entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data da
última destas notificações.
2. O presente Acordo terá validade de 5 (cinco)
anos, após os quais será automaticamente renovado
por iguais períodos de 5 (cinco) anos. Contudo,
qualquer das Partes Contratantes poderá, a qualquer tempo, notificar a outra, por via diplomática e
com uma antecedência de 6 (seis) meses, de sua intenção de denunciá-lo.
3. A denúncia do presente Acordo não afetará
os programas em execução, a menos que as Partes
Contratantes disponham de outro modo.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos Governos,
assinaram este Acordo.
Feito em Brasma, em 7 de março de 1995, em
4 (quatro) originais, 2 (dois) em português e 2 (dois)
em inglês, sendo todos os textos autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Lulz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das
· Relações Exteriores.
Pelo Governo da República da Namlbia, TheoBen Gurlrab, M. P., Ministro dos Negócios Estrangeiros.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa NacionaL)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 28, DE 1996
(NO 197195, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Globo Uda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro...
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s!n•, de 28 de julho de 1994, que renova,
por 15 (quinze) anos, a partir de 5 de outubro de
1992, a concessão· outOrgada à TV Globo Lida.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodHusão de sons e imagens (televisão) na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
·
na data de sua publicação.
. MENSAGEM N° 607, DE 1994
Seohores Membros do _Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado·
com o § 1• do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompa-
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nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
Decreto de 28 de julho de 1994, que Renova a concessão outorgada à TV Globo Uda., para explorar
serviço de radiodHusão de sons e imagens (televisão), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
BrasOia, 3 de agosto de 1994. -Itamar Franco.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 40/MC, DE 20 DE
JULHO DE 1994, DO SENHOR MINISlRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso Processo Administrativo n• 29n0.0085719228, em que a TV Globo Lida, concessionária do serviço de radiodifusão na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, soHcita renovação do prazo, de
vigência de sua concessão por mais 15 (quinze) anos.
2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruído de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcionando dentro das características técnicas a ela atribufdas por este Ministério.
3. Nos tennos do § 3" do art. 223 da COiistituição, o ato de renovação somente produzirá efeitos
legais após deliberação do Congresso Nacional, a
quem deverá ser remetido o processo administrativo
pertinente, que esta acompanha.
·
Respeitosamente, Djalma Bastos de Morais,
Ministro de Estado das Comunicações.

LEGISLAÇÃO errADA
DECRETO DE 28 DE JULHO DE 1994.
Renova a concessão outorgada à TV
Globo ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade do Rio de Janeiro, EstBdo do
Rio de Janeiro..
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, item IV, e 223 da
Constituição, e nos tennos do art. 6°, inciso I, do Decreto n" 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que corista do processo n" 29770.000857192-

28, Decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3°, da lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
mais quinze anos, a partir de 5 de outubro de 1992,
a concessão deferida à TV Globo Uda., pelo Decreto n• 55.782, de 19 de fevereiro de 1965; cujo prazo
foi renovado pelo Decreto n• 80.670, de 7 de novembro de 19n, e mantido o prazo residual da outorga
pelo Decreto de 10 de maio de 1991, para executar,
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sem direito de exclusividade, seiViço de radiodifusão
de sons e imagens {televisão), na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A execução do seiViço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, )eis subsequentes e seus regulamentos.
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.
Brasma, 28 de julho de 1994; 173" da Independência e 106" da República - Itamar Franco Djalma Bastos de Morais.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TITULO IV
Da Organização dos Poderes
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 29, DE 1996
(NO 147/95, na Câmara dos Depu1ados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa São Borjense
de Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radlodHusão sonora em freqüência modulada na cidade de !)ão BorJa, Estado do Rio Grande do SuL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n• 102, de 22 de junho de 1992, que renova,
por 10 {dez) anos, a partir de 5 de março de 1992, a
permissão outorgada à Empresa São Borjense de
Comunicações Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, seiViço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

oooooo••o•oooooo•o•oonouo••••-·•-••••••••-••••••••••••••••-•..o-<o-o•••••••••

CAPITULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência do Congesso Nacional
XII- apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissora de rádio-e. televisão.
TITULO VIII

Da Ordem Social
CAPITulO V
Da COmunicação Social
Art. 223. Conipete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens observado o princfpio da complementaridade
dos sistemas privado público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
:prazo do art. 64 §§ 2 e 4, a contar do recebimento
da mensagem

(A Comissão de Educação.)

MENSAGEM N° 303, DE 1992
Senhores Membros dp Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 1• do art. 223, da Constituição Federai, sobmeto à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado dos Transportes e das Comunicações, o
ato constante da Portaria n" 102, de 22 de junho de
1992, que renova a permissão da Empresa São-Borjense de Comunicações Ltda., para explorar seiViço
de radiodifusão sonora em freqOêJ:tcia modulada, na
cidade de São Jorja, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasllia, 21 de julho de 1992. Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 62192-SNC, DE 22
DE JUNHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DOS TRANSPORTES E DAS
COMUNICAÇÕES

Excelentfssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exoelência a inclusa Portaria n• 102, de 22 de junho de
1992, pela qual renovei a permissão da Empresa
São-Borjense de Comunicações Ltda., para explorar
seniiço de radiodifusão sonora em freqQência modulada, na cidade de São Borja, Estado do Rio Grande
do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o devidamente instruido, o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
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3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223, da Constituição, o· ato ·de>. renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con·
gresso Nacional, a quem encareço se digne Vossa
Excelência de encaminhar a anexa portaria, acompa·
nhada elo processo administrativo que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Affonso Alves de Camar·
go Netto, Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações.
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E
DAS COMUNICAÇÕES
PORTARIA N°102, DE 22 DE JUNHO DE 1992
O Ministro de Estado dos Transportes e das
Comunicações, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 6", inciso 11, alfnea d, da Lei
n" 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo em vista o que
consla elo Processe n" 29.102.00212&'91, 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 5 de março de 1992, a pennissão
outorgada à Empresa São-Borjense de Comunicações Lida., pela Portaria n• 41, de 3 de março de 1982,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de São Borja, Estado do Rio Grande do Sul.
11 -a execução do serviço, cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á pelo Código Brasifeiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
III - Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 'do § 3" elo art. 223 da Consti!Urção.
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Alfonso Alves de Camargo Netto

LEGISLAÇÃO CffADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
. TITULO IV
Da ergBnlzação dos Poderes
•••••••••••••••u•••••••••u•-••••••••••-••••••n-••-••-n••••-•••••••••••••••

CAPÍTULO I

Do Poder Legislativo ·
SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

.......Art:'49~-~-~··;;;;;;;~iê;;d~-;;;;;;i~··d;;·c;;;;:
gresso Nacional.
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XII - apreciar os ates de concessão e renovação de concessão de emissora de rádio e televisão.

T[TULOVIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO V
Da Organização Social
Art. 223. Compete ao poder executivo outorgar
e renovar concessão pennissão e autorização para
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens
observado o princfpio da complementaridade elos
sistemas privado, público e estatal.
§ 1• O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64 §§ 2" e 4° a contar do recebimento
da mensagem.

(Á Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 30, DE 1996
(N" 181195, na Câmara dos Depu1ados)
Aprova o texto da Emenda ao artigo
XVII (f) do Acordo Relativo à .Organização

Internacional de Telecomunicações por
Satélite INTELSAT, de 20 agosto de 1971,
aprovada pela XIX Re~mlão da Assembléia
da Organização, em 26 de outubro de 1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o texto da Emenda ao artigo XVII (f) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite INTEL·
SAT, de 20 de agosto de 1971, aprovada pela XIX
Reunião da Assembléia da Organização, em 26 de
oUtubro de 1994.
Parágrafo llnico. FICam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer ates que possam
resultar em revisão da referida Emenda, assim corno
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimOnio nacional.
Ar!. 2" Este decreto legislativo entra em .vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 492, DE 1995
Senhores Membros elo Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49,
inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada
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consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Emenda ao Artigo XVII (f) do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite lntelsat de 20
de agosto de 1971, aprovada pela XIX Reunião da Assembléia da Organização em 26 de outubro de 1994.
Brasflia, 3 de maio de 1995. - Fernando Henrique Cardoso.
EM N• 236/MRE.
Brasma, 27 de abril de 1996
Excelentfssimo Senhor Presidente da Repúbfica,
A XIX Reunião da Assembléia das Partes da
Organização Internacional de Telecomunicações por
Satélite {lntelsat) aprovou, em outubro de 1994,
emenda ao Art. XVII(f) do Acordo da lntelsat.
2. O novo texto, que reduz de dezoito para oito
meses o prazo para entrada ein vigor de emendas
ao Acordo, visa a agilizar a administração da Intelsal, de .modo a acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas que se operem no setor.
3. Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa minuta de
Mensagem ao Congresso Nacional para fins da necessária aprovação legislativa da referida emenda
ao art. XVII (f) da lntelsal
Respeitosamente, Lulz Felipe Lampréla, Mi,
nistro de Estado das Relações Exteriores.

EMENDA AO ACORDO RELATIVO À

..__

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES POR
SATÉLITES INTELSAT

Artigo XVII (f), emendado
(f) Não obstante

as disposições dos parágrafos

(d) e (e) do presente artigo, nenhuma emenda entrará em vigor antes de oito meses a partir da data em
que tenha sido aprovada pela Assembléia das Partes.

A Comissão. de Relações Exteriores e
Defesa Nacion~)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
. N"31, DE 1996
(N" 239196, na Câmara dos Depulados)

Aprova o texto do Acordo relativo à
Cooperação MUltar, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai, em
24 de julho de 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Rca aprovado o texto do Acordo relativo
à Cooperação Militar, oelebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em 24 de julho de 1995.
Parágrafo único. Rcam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer aios que possam
resullar em revisão do referido Acordo, assim 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 decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 1.009, DE 1995
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no art. 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 relativo à Cooperação Militar, oelebrado entre ó Gover. no da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Paraguai, em Assunção, em 24 de
julho de 1995.
Brasma, 18 de outubro de 1995.- Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 570/MRE, DE 11 DE
OUTUBRO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Excelentfssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo projeto de Mensagem pela qual se submete à
aprovação do Congresso Nacional o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai relativo à Cooperação Militar, firmado no dia 24 de jUlho de 1995,
peÍo Embaixador em Assunção e pelo Chanoeler paraguaio, Luis Maria Ramirez Boettner, na presença
do Ministro do Exército, General Zenildo Lucena, e
do Ministro da Defesa do Paraguai.
2. Esse instrumento substitui atualiza o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai relativo à Missão Militar Brasileira
de Instrução no Paraguai, firmado em Assunção em
3 de agosto de 1948 e denunciado pelo Governo paraguaio em 2 de setembro de 1995, em razão dos
elevados custos de sua manutenção.
3. O presente Acordo permite a retomada de
uma colaboração que abrange fins cientfficos, culturais, tecnológicos e de aperfeiçoamento na área militar. FICa, assim, garantida a continuidade da construtiva cooperação militar que o Brasil vem mantendo com o Paraguai nos últimos cinqüenta anos; por

e
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meio do estabelecimento de um escritório de ligação
do Exército Brasileiro, integrado por oficiais que ficarão sob a autoridade do Adido do Exército e estarão
subordinados à adidância daquela Força junto à Embaixada em Assunção.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

acordo com a Convenção de Viena sobre Relações
Diplomáticas.
Os Técnicos da cooperação que devam permane<:er em território paraguaio por menos de dois
anos gozarão das imunidades que correspondam a
membros técnicos e administrativos da Representação
Diplomálica, mas não gozarão de privilégios.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DO PARAGUAI RELATIVO À
COOPERAÇÃO MILITAR
Q Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Paraguai, inspirados no
espírito de colaboração, considerando a conveniência de estabelecer novos vínculos de cooperação na
área militar entre ambos países, resolveram celebrar
o seguinte:

ARTIGO V
Regime de Ingresso e Permanência
Os Técnicos da cooperação, para seu ingresso
e permanência em território paraguaio, deverão estar munidos do passaporte e do visto correspondente aos funcionários técnicos e administrativos da
Representação Diplomática.
ARTIGO VI
Coordenação

Acordo
ARTIGO I
Objetivo do Acordo
O Governo da República Federativa do Brasil e
Governo da República do Paraguai, de comum acordo, poderão realizar uma cooperação militar com
fins científicos, culturais, tecnológicos e de aperfeiçoamento na área militar, a ser canalizada através
da Adidância do Exército de sua Embaixada.
ARTIGO li
Relação de Dependência

Os militares destacados para a cooperação,
enquanto dure a sua permanência no Paraguai, estarão incorporados e subordinados à Adidância do
Exército da Embaixada do Governo da República
Federativa do Brasil na qualidade de Técnicos Militares (doravante denominados os Técnicos).
ARTIGO III
Normas Aplicáveis

Os Técnicos da cooperação estarão sujeitos às
disposições contidas na Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas que tratam dos funcionários
técnicos e administrativos das Representações Diplomáticas.
ARTIGO IV
Privilégios e Imunidades

Os Téclliees da cooperação que devam permanecer em território paraguaio por dois anos ou mais
gozarão das imunidades e privilégios que correspondam aos funcionários técnicos e administrativos, de

ACO()rdenação-geral das atividades dos Técnicos será feita através das autoridades designadas
do Ministério da Defesa Nacional da República do
Paraguai e a Adidância do Exército da Embaixada
da República Federativa do Brasil, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores.
ARTIGO VIl
Uso de Uniformes e Insígnias

Os Técnicos da cooperação poderão usar seus
uniformes e insígnias de grau, assim como as insígnias que lhes forem concedidas Honorls causa
pelo Governo do Paraguai.
ARTIGO VIII
· Gastos e Custos
O custo da cooperação, assim como gastos,
soldos, salários, benefícios sociais e/ou trabalhistas
que correspondam aos Técnicos da cooperação serão de absoluta responsabilidade do Governo da República Federativa do Brasil.
ARTIGO IX
Operações Conjuntas
Quando a cooperação implicar em operações
conjuntas com o Exército da República do Paraguai
e envolver o ingresso de tropas da República Federativa do Brasil em território paraguaio, a coordenação da mesma deverá ser feita com a devida antecedência, a fim de dar cumprimento ao mandato que
estabelece a Constituição Nacional da República do
Paraguai em seu art. 224, inciso 5. Para os efeitos. •
deste Acordo, não se consideram tropas o envio de
técnicos militares que não constituam unidades de
·
combate.
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ARTIGO X
Comando das Operações Conjuntas
As Operações Conjuntas serão comandadas
pelo Comandante-em-Chefe das Forças Annadas
do Paraguai ou pelo Oficial superior por ele designado.
ARTIGO XI
Solução de Controvérsias
Qualquer divergência que surgir sobre aspectos relativos à cooperação será elevada imediatamente à consideração de ambos os Governos, a fim
de que a questão possa ser resolvida através de negociações diretas.
ARTIGO XII
Vigência
O presente Acordo terá uma duração de 5 (cinco) anos, prorrogável por perfodos iguais. com prévia comunicação por escrito entre as partes e entrará em vigor a partir da troca de ratificações em Brasflia assim que cada Estado-Parte tiver dado cumprimento ao que estabelecem suas respectivas legislações internas sobre a matéria.
ARTIGO XIII
Denúncia
O presente Acordo poderá ser denunciado por
qualquer das Partes a qualquer momento, com aviso
prévio de 6 (seis) meses.
Feito na cidade de Assunção, aos 24 dias do
mês de julho de mil novecentos e noventa e cinco.
Pelo Governo da República Federativa do
Brasil, Alberto Vasconcellos da Costa e Silva,
Embaixador da República Federativa do Brasil Pelo Governo da República do Paraguai, Luis Maria Ramirez Boettner, Ministro das Relações Exteriores.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa NaciOnal.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • O expediente lido vai à publicação.
Os Projetes de Decreto Legislativo n•s 13 a
25, 28 e 29, de 1996, que acabam de ser lidos,
tramitarão com prazo detenninado de 45 dias, nos
tennos dos arts. 223, § 1•, e 64, § 1°, da Constituição, combinados com o art 375 do Regimento lntemo.
De acordo com o art ·122, inciso 11, letra b, do
Regimento Interno, combinado com o art. 4° da Re-
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solução n" 37, de 1995, do Senado Federal, as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de 5
dias úteis, perante a Comissão de Educação.
Nos tennos do art. 376, letra c, do Regimento
Interno, combinado com o art 4° da Resolução n•
37, de 1995, do Senado Federal, os Projetes de Decreto Legislativo n•s 26, 27, 30 e 31, de 1996, terão,
perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de 5 dias úteis para recebimento de emendas, lindo o qual a referida Comissão
terá 15 dias úteis, prorrogáveis por iguai período,
para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir
Campelo.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N2 396, DE 1996'
senhor Presidente,
Nos tennos do disposto no artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o previsto no artigo 50,§ 2", da Constituição
Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministro
das Minas e Energia a seguinte solicitação de informações:
1. Nós os parlamentares do Pará c:Onseguimos
aprovar 14 milhões de reais para a construção da linha de trasmissão da energia da UHE Tucuruí para
o Oeste do Pará O que será possível fazer com esses recursos?
2. Qual é o custo para a construção do tramo
oeste até Altamira e em que tipo de linha de transmissão a energia será conduzida?
3. Qual é o custo total do projeto tramo oeste
com energia até ltaituba .e Santarém e em que tipo
de linha de transmissão a energia será conduzida?
4. Há perspectivas de obtenção de recursos
junto a alguma outra fonte para completar o orçamento destas obras? Quais?
5. Para quando está prevista a chegada da
energia da UHE Tucuruf às cidades de Altamira, ltaituba e Santarém, respectivamente?
6. Há peK:ipec!ivas de que ainda no governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso a
energia da UHE Tucuruf chegue a ltaituba e Santarém?
7. Que iniciativas ou apoiamentos poderiam ser
adotados neste Senado da Repúbr~ea para conseguir recursos para essas obras?
8. Para a execução do linhão de Tucuruf para a
região do Baixo-Tocantins paraense, nós os repre-
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sentantes do Pará conseguimos alocar 7,5 milhões
de reais no Orçamento da União para 1996. Estes
recursos serão suficientes para que etapas da obra?
9. Qual o orçamento total da construção desta
linha de transmissão até Cametá?
10. O que pode ser e/ou será feito para serem
obtidos os demais recursos necessários à obra?
11. A energia da linha de transmissão do Baixo Tocantins só atenderá o municfpio de Cametá
ou haverá possibilidade de atender Limoeiro do
Ajunl e Oeiras do Pará, do mesmo lado do Tocantins, e ainda Tailândia, Baião e Mocajuba, do lado
oposto?
12. Há algum projeto para os eixos formados
pelos municfpios de Água Azul, Ourilãndia do Norte,
Tucumã e São Félix do Xingíi, no sul do Pará, ao
longo da PA-279, a partir de Xinguara? Não foram
aprovados recursos para este fim no orçamento/96.
A Eletronorte pretende ter algum?
· 13. O que pretendia o Ministro na sua visita a
Altamira, que seria realizada em março do corrente?
Esta visita ainda será feita?
14. Concluindo, solicito ser informado a respeito de todos os projetas da Betronorte para execução
no Estado do Pará no ano de 1996.
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encaminhado ao SenhOr Ministro da Saúde o
guinte pedido de informações:

se-

1. sHuação, no âmbito do Sistema Único de
Saíide, dos atendimentos de alta complexidade, em
especial dos serviços de transplante, hemodiálise e
emergência e trauma;
2. confirmação da informação de que empresas ou capitais estrangeiros estão implantando serviços de hemodiálise no Brasil e em que unidades
federadas se estabelecerão.
Em relação ao primeiro assunto, as informações solicitadas deverão esclarecer:
a) a forma (estrutura organizacional) com que o
Ministério da Saíide e as Secretarias de Estado da
Saíide estão organizadas para cumprir suas funções
legais e institucionais de estabelecimento de normas
técnico-cientfficas e padrões de qualidade; fiscalização, controle e avaliação daqueles serviços, e atividades; manutenção de sist~mas de informação sobre essas atividades;
b) as dotações orçamentárias do Ministério da
Sallde, nos llltimos cinco anos (incluindo o p~sente
exercfcio), para financiamento desses atendimentos
e o desempenhO daquelas funções; que percentual
dos gastos totais do órgão representaram çada um

deles;

Justificação
Solicito essas informações para que possa
orientar minha ação parlamentar objetivando garantir
que todas a5 obras acima citadas sejam construfdas
de maneira integral, no mais breve espaço de tempo
possfvel.
·
Justamente pelo fato de os recursos aprovados
por este Congresso Nacional não serem suficientes
para cobrir a totalidade dos orçamentos das referidas construções, nós os parlamentares do Pará devemos nos preocupar em buscar recursos adicionais
para que esses beneffcios essenciais ao desenvolvimento econOmico e. social do nosso Estado possam
ser concretizados..
Sala das Sessões, 26 de abril de 1996. - Senador Ademlr Andrade- PSB-PA

(A mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 397, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, com base no disposto no art. 216, I
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja

c) os gastos, por unidade federada, nos llltimos
cinco anos, com serviços de transplante, de hemodiálise e de emergência e trauma.
Sala das Sessões, 26 de al5ril de 1996. - Senador Lúcio Alcântara..

(A Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO N" 398, DE 1996
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, proponho a V. Ex" que seja solicitado ao Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, indagar ao Presidente do BNDES, Sr.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, e posteriormente
informar ao Senado, se confirma os conceitos por
era emitidos em decorrência de suas declarações
em Seminário realizado em Hannover, Alemanha,
sobre a privatização da Vale do Rio Doce, conforme publicado no jornal O Globo, coluna de economia, página 26, edição de 25 de abril de 1996, cópia
em anexo.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1996. - Senador José Alves.

~
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PRESIDENTE DO BNDES
CHAMA SARNEY DE ARCAICO
Mendonça de Barros acusa Senador
de tentar Impedir venda da Vale
George V"Jdor
Hannover, Alemanha. O presidente do BNDES,
Luiz Carlos Mendonça de Barros, não conseguiu ontem esconder sua indignação contra o Presidente do
Senado, José Samey (PMDB- AP), por tentar inviabilizar a privatização da Companhia Vale do Rio
Doce. Em seminário organizado pelo Estado do Rio
para 280 participantes na Feira de Hannover, Mendonça de Barros disse que os parlamentares se dividiam entre modernos e arcaicos. Entre estes, citou
Samey- que, segundo o presidente do BNDES, deseja manter a Vale como canal eleitoreiro.
Ele disse depois que estava sendo ccinvocado pelo Governo para conversar pessoalmente
com os senadores, em Brasflia, porque Samey
rompera o acordo de não pôr de imediato em votação o projeto do Senador José Eduardo Outra (PT
- SE), que indiretamente tenta inviabilizar a venda
da estatal.
Por ter feito essa deciaração pública, Mendonça de Barros já estava sendo chamado pelos brasileiros participantes do seminário de Tasso Jereissati
de Hannover, a propósito dos comentários que o
Governador do Ceará fizera sobre Samey durante a
viagem do presidente Fernando Henrique Cardoso
ao Japão.
Estiveram presentes no seminário, entre outros, dirigentes de Volkswagen, Bayer e Siemens.
Em vez da Ministra da Indústria e do Comércio, Dorothéa Wemeck, que não participou, falou o economista Winston Fritsch.

(A mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos tennos do inciso III, art 216, do Regimento Interno.
·
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil,
os Offcios n•s. S/26 e 27, de 1996 (n• 1.192 e
1.193196, na origem), encaminhando, nos termos
da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal,
manifestação daquele órgão relativa à solicitação
dos Governos dos Estados do Paraná e do Rio
Grande do Sul, respectivamente, para que possam
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contratar operações. de crédito para.os fins que especificam.
As matérias vão à Comissão de Assuntos' Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -À Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio n• S/28, de 1996 (n• 1.194/96, na origem), solicitando a ratificação da Resolução n• 24, de 1996, do
Senado Federal, que autorizou o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado - LFTRS, destinadas ao refinanciamento de sua dfvida mobiliária, vincenda no 1•
semestre de 1996.
A matéria, anexada ao processado do Projeto
de Resolução n• 30, de 1996, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Há
'
oradores .inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto.
S. Ex" disporá de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. PronÜncia o
seguinte discurso.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é do conhecimento geral que as estradas
brasileiras encontram-se quase todas em mau estado de conservação. Há exceções, claro, mas são
apenas as exceções que confirmam a regra geral.
De aéordo com números do próprio Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, as rodovias federais em estado ruim ou péssimo uttrapassam a
casa dos 37%. Se a elas juntarmos as que figuram
como apenas regulares, chega-se a 64%. Os dados
provêm de um levantamento da Confederação Nacional dos Transportes.
No Piauf, porém, a situação tomou-se crllica.
As rodovias federais que servem o Estado não estão
apenas em más conã1Ç6es. Elas simplesmente acabaram. TenhO feito freqüentes visitas ao interior
piauiense e pude comprovar esse fato pessoalmente. Por onde passei recebi sempre a mesma queixa:
as estradas estão deterioradas a ponto de não mais
atenderem a população.
Quanto a essa constatação, existe uma unanimidade. A melhoria das condições das rodovias é
hoje uma das principais reivindicações de entidades
de classe, das associações comerciais, de órgãos
estudantis, de sindicatos, de prefeitos e vereadores,
dos cidadãos enfim.
Acabo de receber requerimento da Assembléia Legislativa do Piauf, solicitando empenho
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dos órgãos responsáveis pela .manutenção das rodovias federais para a recuperação de uma série
delas. Nesse ofício, que se dirige notadarnente ao
Ministro dos Transportes, ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e a
seu diretor no Piauí, citam-se como mais cnlioos os
seguintes trechos:
BR-135, de 8izeu Martins à divisa do Piauí
com a Bahia, com 420 quilómetros de extensão;
BR-324-135, de Elizeu Martins a Bertolínia, 72
quilómetros;
BR-343, de Jerumenha a Luiz Correia, 664 quilómetros;
BR-222, de Piripíri à divisa entre Piauí e Ceará,
70 quilómetros;
BR-316, de Teresina à divisa entre Piauí e Pernam!Juco, 41 o quilómetros;

BR-407, de Picos, passando pela divisa com
Pernambuco e chegando até Afrânio, 131 quilõmetros;
BR-Q20, de Picos à divisa entre Piauí e Ceará,
95 quilómetros;

BR-200. de Floriano a Galuriano, 155 quilômetros.
Essas rodovias, que listamos na ordem dada
pela própria Assembléia Legislativa, constituem apenas exemplos das estradas do Piauí que se encontram em más ou péssimas condições. Basta essa relação, porém, para se perceber corno todo o tráfego
rodoviário se vê prejudicado no Estado, uma vez
que elas constituem as principais vias de ligação entre seus municípios.
Para ilustrar a gravidade da situação, aprofundo-me em apenas um caso, o primeiro dos mencionados no requerimento da Assembléia Legislativa do
Piauí. É a BR-135, particularmente no trecho entre a
cidade de Elizeu Martins e a divisa com a Bahia
Essa rodovia adquiriu e~ma impor!ância para os
piauienses, uma vez que repreSenta a prinCipal ligàção do Estado com o Centro-Sul do País, ao mesmo
tempo em que une toda a região sul do Piauí à sua
capital.
Suas condições apresentam-se tão más que o
sul piauiense está literalmente isolado. Os usuários
sofrem danos irreparáveis; o percurso é feito em três
ou quatro vezes o tempo normal. As empresas de
ônibus responsáveis pelas ligações interurbanas e
interestaduais ameaçam retirá-los das linhas nesses
trecho. Isso significa, sem qualquer exagero, ilhar
toda uma região do País, o que constitui algo de iÍ1conoebfvel.
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Poderia citar outros exemplos, mas já é possível, a partir daí, termos uma idéia da gravidade
da situação. É imprescindível para a economia do
Piauí e principalmente para o bem-estar de sua
população que o Governo Federal tome providências imediatas.
O mais irônico em todo esse processo é que
a recuperação dessa malha rodoviária custará
pouco, proporcionalmente aos prejuízos que suas
más condições vêm causando. No mesmo requerimento que já citei, a Assembléia Legislativa reúne
dados indicando um gasto de R$94 milhões, aproximadamente, para o recapeamento e a recuperação
necessários.

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Freitas Neto?
•
O SR. FREITAS NETO - Pois não, nobre Senador Romero Jucá, com todo o prazer.
O Sr. Romero Jucá- Senador Freitas Neto, V.
Ex" trata de uma questão que é grave não só no Estado do Piauí, mas em todos os Estados do País,
principalmente nos menos favorecidos de reéursos,
o que, na verdade, impossibilita os Governos dos
Estados de fazer um trabalho de conservação. É
inadmissível realmente que o Governo Federal, que
o País não cuide do patrimOnio que tem, que é
exatamente o das estradas que a cada dia se deterioram mais. Gostaria de, ao apoiar as palavras
de V. Ex", lembrar que é de fundamental importância que todos aqui nos mobilizemos no sentido de
alocarmos recursos para que efetivamente o Governo Federal e o DNER tenham no orçamento
verbas de manutenção e de recuperação das estradas. Acabamos de receber a proposta da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o ano de 1997, que
foi entregue esta semana pelo Ministro do Planejamento e de Orçamento, José Serra. No debate
~ que se travou na Comissão de Orçamento, abordou-se a questão da conservação das estradas.
Agora, como a LDO é programática, como indica
ações, program<!S e atividades que deverão permear o orçamento de 1997, é de fundamental importância, não só para a Bancada do Piauí, mas
para todos nós, que nos mobilizemos no sentido
de que seja priorizada, já na LDO, para que faça
parte da proposta orçamentária do Executivo, a recuperação das estradas, principalmente no Nordeste e no Norte do País. Aplaudo V. Ex"' e ·a Assembléia Legislativa do Piauí pela preocupação que manifestam. Essa ação deverá ser implementada de
forma muito oontundente este ano; do contrário, es-
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taremos deixando inacabado um grande patrimOnio
do Brasil: suas estradas. Parabenizo V. Ex" pelas
palavras.

O SR. FREITAS NETO - Muito obrigado nobre Senador Romero Jucá. Incluo, com muita satisfação, o aparte de V. Ex" ao meu pronunciamento. Acrescento às palavras de V. Ex" uma observação: o Ministro dos Transportes esteve na Comissão de Infra-estrutura desta Casa no infcio do ano
passado, portanto no infcio desta legislatura, revelando nessa oportunidade que recebera cerca de
10% do que era necessário para executar obras de
recuperação e conservação das rodovias federais
em nosso País.
Preocupa-me o fato de que o Governo Federal
parece ter apenas a tarefa da manutenção do Plano
Real. Apoiamos o Plano como preliminar, até porque
uma economia estável é condição necessária para
que haja desenvolvimento e recursos para investimentos em infra-estrutura, em setores sociais. Mas
não é possível o Governo fazer ouvido de mercador
às legítimas reinvidicações da população no sentido
de recuperar a malha rodoviária, porque se trata de
um patrimOnio imenso que está sendo completamente extinto.
O Estado do Piauf, daqui a um ano, não necessitará mais de recuperação, de conservação, e sim
de construção de rodovias federais. Tudo o que o
Piauf com muita luta conseguiu no passado está
vendo esvair-se completamente por falta de atenção. Sei que isso ocorre em outras regiões do Pafs;
mas principalmente no Nordeste e no Norte esse fenômeno é verificado com maior intensidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que,
no Nordeste, a situação do Piauf é a mais grave.
Aliás, é um Estado que não vem recebendo a atenção que merece deste Governo, apesar do apoio que
a nossa bancada, quer no Senado, quer na Câmara
dos Deputados, sempre ofereceu ao Presidente da
República, sem que houvesse nenhum "toma lá dá
cá", sem que hoúvesse nenhum pedido. Só queremos um tratamento condigno para um Estado pobre,
para um Estado que merece. Até constitucionalmente o Governo é obrigado a ter política para combater
os desníveis regionais. Estes estão sendo agravados neste Governo por falta de politica de combate
a~ ~~~rios regionais. Enfim, estamos vendo
que, à medida que os
se acumulam, o Governo cuida única e exclusivamente do Plano Real

prõiiiénias

A quantia necessária à recuperação das rodovias significa muito pouco, na verdade, em compara-

ção com o patrirnOnio federal - patrimOnio do povo, é
sempre bom lembrar - que está sendo dilapidado
com o desgaste a que vem sendo submetido. Não
tenhamos ilusões. Se essa recuperação não for feita
já, reitero, as rodovias federais que cortam o Piauf
desaparecerão do mapa, como já começaram a desaparecer.

O mais importante, porém, é a população que
delas depende para abastecer-se, para trabalhar,
para sobreviver. O Governo Federal, que historicamente tão pouca importância tem dado ao Nordeste, não lhe pode infligir mais esse sofrimento. Precisa ajudá-la na dura luta cotidiana, como, aliás,
precisa ajudar a si próprio, protegendo se!! patrimOnio.
O Piauí de há muito já não vem recebendo investimentos federais necessários para sua infra-estrutura, para que possa romper a barreira do subdesenvolvimento.
•
·
Agora, a situação agrava-se. Além de não
receber recursos novos, vê acabar-se o que já
existia.
Faço assim um apelo veemente ao preSidente
Fernando Henrique Cardoso, ao Ministro Odacir
Klein e ao diretor-geral do DNER, Tarofsio Delgado,
para que, urgentemente, tomem providências a respeito desse grave problema que prejudica mais ainda o povo e o Estado do Piauf.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Concedo a palavra, por 20 minutos, ao nobre Senador
Bernardo Cabral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao longo da minha
vida pariamentar - e ela não é tão curta assim - dificilmente abordo um tema que possa não ter conotações nacionais, ou alguns que, sendo regionais, extrapolam as fronteiras do nosso Estado, com repercussões em todo o Pafs.
Tenho observado o quanto é dura a vida do publicitário, ora fazendo daquilo que lhe é mais difícil a criação -, exeroftando, portanto, um dom que é
nato àquele que vive para o grande público, ora sentindo o quanto o homem, para mostrar arte na venda
de um produto, consegue gerar expectativa imeiiSa
no consumidor.
Quero hoje fazer uma grande justiça. No dia 16
de abril, portarito ao longo deste mês, uma empresa
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de publicidade no meu Estado completou o seu 22°
aniversário. Seria um registro simples se essa empresa não tivesse conquistado, durante esses 22
anos, 133 prêmios. Vejam bem, Srs. Senadores,
133 prêmios! Prêmios internacionais, por exemplo
como a Clio Awards, de Nova Iorque, seis diplomas de excelências; no Festival of New York, de
rádio, quatro diplomas de finalista; no Festival o!
New York, de imprensa, dois diplomas de finalista;
Festival o! New York, de TV e cinema, dois diplomas
de finalista.
Vejam V.Ex"s: uma empresa nascida no Amazonas, também campeã do Norte e Nordeste, consegue em Nova Iorque seis diplomas de excelência; no rádio, quatro; na imprensa; dois, e na TV e
cinema, mais dois. Isso orgulha, sem dúvida alguma, todos aqueles que, sendo nortistas, nordestinos, podem contar com uma empresa que, além
desses, acaba de ganhar mais duas medalhas do
Prêmio Colunista Norte-Nordeste. Ou seja: é U!ll re-..
conhecimento do talento, da criatividade e da qualidade de trabalho.
O Sr. Valmlr Campelo- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR- BERNARDO CABRAL - Ouço com muito prazer o eminente Senador Valmir Campelo.
O Sr- Valmlr Campelo - Nobre Senador Bernardo Cabral, louvo a iniciativa de V. Ex", que está
fazendo justiça a uma grande empresa de comunicação, de marketlng politico, comunicação de um
modo geral. A Saga, nP.sses 22 anos, realmente se
firmou como empresa de credibilidade, que é o mais
importante. Os seus anúncios, tanto no Brasil como
fora - agora a empresa está aluando no Norte e Nordeste, principalmente no meu Nordeste -, é mais
uma opção, uma alternativa para aquele Estado. Vi
há pouco um anúncio que - Como homem formado
em Comunicação pela UnB, tudo o que se refere à
parte de gráfica, de comunicação, áagramação, me
chama a atenção -, dizia "Brasil, olha para cima".
Acompanhando a frase, desenharam um cidadão
subindo a escada e chegando ao Amazonas, lá em
cima, no mapa do Brasil. Achei o anúncio de uma
criatividade espetacular, foi um dos mais bonitos e
chamativos que já vi. V. Ex", mais uma vez, está de
parabéns por fazer justiça a essa empresa, que nesse perfodo de 22 anos de vida, de credibilidade,
transparêilcia e honestidade, recebeu nada menos
do que 133 prêmios. Isso faz justiça a uma empresa
que trabalha com honestidade, lealdade e transparência. Parabéns a V. Ex".
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O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Senador Valmir Campelo, sendo V. Ex" um homem de
comunicação, é claro que a manifestação de regozijo à Saga cresce de importância. Em verdade, o registro que V. Ex" acaba de fazer, também como homem do Nordeste radicado em Brasília, onde ocupou todos os cargos de relevo, faz com que eu
agradeça a V. Ex" o aparte, o qual incorporo ao
meu discurso, a fim de que amanhã a empresa
Saga Publicidade tenha notícia, através do seu
Presidente, que é um homem de comunicação, Alberto Castelo Branco, que o seu exemplo de ousadia e de criatividade foi reconhecido por V. Ex" no
Plenário do Senado.
O Sr- Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Romero Jucá, antes de ouvi-lo. queria dizer a V. Ex"
que também sendo V. Ex" do extremo norte deve conhecer bem a Saga Publicidade.
Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex".
O Sr- Romero Jucá- Nobre Senador Bernardo
Cabral, este é um aparte que faço com muita satisfação, porque engrandece a nossa Região, que enfrenta tantos desafios. Gostaria não apenas de parabenizar o Sr. Alberto Castelo Branco e falar da criatividade, do talento e de todo o trabalho da Saga Publicidade a nível do espaço que ela tem ocupado
nos cenários regional, nacional e internacional, mas,
também, como uma pessoa ligada à comunicação
do Norte do País, uma área de difícil atuação, com
todas as dificuldades que sabemos. Além de tudo
isso, queria registrar ainda a perseverança, o espírito pioneiro e, sobretudo, a ousadia da Saga nesses
22 anos, não somente por ter se implantado no Norte do País, mas ter crescido e se firmado como uma
escola, ter demonstrado que o homem e as condições adversas do Norte não foram empecilho para
obstaculizar o crescimento de todo esse talento.
Acredito que o Estado do Amazonas, com todas as
suas difiCUldades regionais, foi sempre uma inspiração para o Sr. Àlberto e toda a equipe de criação da
Saga. Associo-me a esse ato de reconhecimento
que V. Ex" faz, hoje, no Plenário. Parabenizo a
Saga, dizendo que essa empresa tem uma ação
importante para demonstrar que a Região Norte
também tem talento, brilhantismo e ousadia necessária para criar e enfrentar os desafios, como V.
Ex" tem demonstrado aqui no Senado Federal no
campo político. Meus parabéns. Somo as minhas
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palavras à homenagem que é prestada à Saga Publicidade.
O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço a
Senador Romero Jucá, porque desde ocomeço ~i como a empresa Saga foi criada. _Ainda no
chamado regime militar, sempre o seu t1tular, Alberto Castelo Branco, teve a condição maior de
ser movido por princfpios. Não conheço, ao longo
de 22 anos, nenhum gesto que possa ter transformado a Saga Publicidade e os seus principais comandantes em uma atitude que se dissesse que
fosse um balcão de comércio. Ao contrário, dou
um depoimento pessoal de que na minha campanha para o Senado, portanto uma campanha majoritária, na qual não dispunha senão do tftulo de. !~r
sido advogado e amigo da empresa Saga Publicidade • campanha que não resultou em nenhum
centavo -, o publicitário Castelo Branco rec~sou,
por princfpio, publicidade de um outro candidato
que lá foi com muito dinheiro, porque a empresa
Saga é sobretudo sinOnimo de dignidade pes~al.
Vejam como tenho razão em agradecer a manifestação que V. Ex• faz, conhecendo como conhece o
empresário Alberto Castelo Branco, sabendo que
ele faz o tftulo do perfil-baixo, não é daqueles que
procuram o palco iluminado, está sempre na platéia
obscura vendo o _que se passa na Nação, que trago
o registro feito pelo jornal Amazonas Em Tempo,
onde diz:

v. Ex"

*Foi assim, planejando passo a passo
as atividades-lins da empresa que a Saga
Publicidade se transformou na agência mais
premiada do Estado.
.
· A lista da premiação é imensa e os diplomas, medalhas e troféus estão espalhados pelas diversas salas da elegante sede
própria da empresa, localizada na Rua Parafba, 320, em Adrianópolis. São 14 prêmiO$
internacionais, 47 prêmios nacionais e 72
prêmios regionais.••

Vejam V. Ex"s, é bom que se registre, porque
se fosse uma empresa de publicidade de São Paulo
ou do Rio de Janeiro é evidente que isso não causaria nenhuma surpresa. Mas, encravada lá na Região
Norte, conseguir 14 prêmios internacionais é mais
do que uma luta, é mais do que desfraldar uma bandeira ao sabor de todas as intempéries, é pesquisar,
lutar, buscar a vitória e sair engrandecido dela, sempre com dignidade!
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Sr. Presidente, essa publicidade que se encontra no jornal Amazonas Em Tempo, ~ue dou co""'?
lido, peço a V. Ex", eminente PreSidente Valm1r
campelo, que determine a publicação no Diário ~o
Senado FederaL

o Sr. José Roberto Arruda- Senador Bernardo cabral, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo um
aparte a V. Ex", eminente Senador José Roberto Arruda.

o Sr. José Roberto Arruda - Senador Bernardo Cabral, gostaria apenas de fazer um registro:
com todas as desigualdades regionais que têm o
Pafs, urna empresa de publicidade de um Estado do
Norte, especificamente do Amazonas, ganhar 1~
prêmios internacionais é uma verdadeira saga! Obngado.·
O SR. BERNARDO CABRAL - Conch~. Sr.
Presidente, com essa frase firial dita pelo Senador
José Roberto Arruda, porque; se eu a tivesse mostrado a S. Ex", poder-sa-ia dizer algo a respeito.
Mas, realmente, diz também o jornal da saga vitoriosa, fazendo trocadilho.
Finalmente, Sr. Presidente, apenas para que a
Casa tome conhecimento:
"castello Branco conta que já chegou
a abrir mão de contas de clientes de grande
porte por *incompatibilidade filosófica*, mas
admite que essa não é urna regra do setor.
•se uma agência tiver que dobrar a espinha
para atender um cliente, então é melhor sair
do ramo e partir para uma empresa de secos e molhados. O que deve existir numa relação de parceria é o respeito mútuo. Pra
mim, isso é uma questão de princfpios. E
princfpios, infelizmente, a gente não muda
ao sabor dos acontecimentos."
Este é Alberto Castelo Branco, Sr. Presidente.
Com estas palavras, concluo o meu pronunciamento.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR BERNARDO CABRAL EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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A saga vitoriosa de um
menino do interior
A Saga Publlclclllde, de Alberto C.stelo a,_o, complet8 22 n8. .
pr6xlma terç•felra o 6 um exemplo ele llf!llncla ele propaganda oc•lld• o criativa

•

Simão Pessoa

O empresário Alberto
Gastl•lo Branco. 47, faz o
~i-ncro lmu prnfilt!. Ave:çso a
badalações. ele conseguiu
transformar a sua agência
numa empresa modema, enxtu:a c sintoni7.ada com a mo<i<-ruidadc c já salx> o que prew
tcnrlr fazer nos pr<'>ximos
dnco anos. Foi assim, planejanrlo pas:ço a passo as atividadC"s-fins ela cmprC"sa que a
Saga Publicidade se transformou na agC:ncia mais premiada
do c~tado.
A lista da premiação é
imensa c os diplomas, medalhm; <' trofêus C'Stào espalhados
pt•la<> diversao; salas da elegante
sede- própria da ('mprcsa, Iocali7.4tda na rua Paraíba, 320, t"m
Adrianopólis. São 14 pr(omios
internacionais, 47 prêmios
nacionais e 72 prêmios rcgionai~ Os destaques sào os 6 Clio
Awo1rds c os 8 lntcrnational
Advcrti:"õing Festival of New
York. que em termos de publiddadc mundial têm a mesma
importância do Oscar para o
dnema.
A Saga Publicidade é uma
c;-mprcsa com ar bem cosmopolita, em termos de
província. Alétri de amazonenses. trabalham tambêm paulista.<:, C("i\T('IJSCS. g-.uícho.o;, Carioca!> e <"'Carcnses. "A única
cxigt-nda qtte façO p-ara queni
qn('r trabalhar cono.c;co é que a
pessoa dçmonstre que tem talento", explica Ca.o;telo Branco.
"NQs.o;o p<"rfil no mercado é o
de uma empresa extrema·
mente criativa, com pecas que
primam pela qualidade. acima
de tudo. E para manter esse
perfil é necessário contar com
~de talento".
..
. · Unica agência amazonense
a receber medalha de ouro do ·

Clube: de Criação de São
Paulo, tradicional reduto dos
papas
da
publicidade
brasileira, a Saga também foi
incluída no Caderno de
Propaganda da Editora
Referência, numa edição
hisÍóri~ sobre a CYOI_uçã:O da
propaganda
brasileira.
"Fazemos parte da história
recente da propaganda
brasileira porque começamos a
ganhar prêmios muito cedo praticamente desde 1980,
quando gan!tamos pela
primeira vez duas medalhas de
ouro e uma de bronze no
Colunistas Norte Nordeste.
Mas ganhar prêmio nunca foi
nosso negócio. O-que nos
interessa é alavancar o negócio
dos nossos clientes, fazê-los
vender mais e ganhar mais dinheiro. O resto vem por
acréscimo.", explica Alberto
Castelo Branco.

o. pr.tiatioros
O empresário acredita que
a publicidade feita em Manall!
está no mesmo nfvel da propa~da realizada no sul do pais.
Nós, das _Agências de
Propaganda. temos excelentes
criativos e equipamentos de
última geração, mas as
Produtoras de Vídeo locais
estão precisando urgentemente se modernizar. Ainda
hoje, a maioria das nossas
peças é feita fora de Manaus.
porque aqui não têm diretores
âe cena ou de fotografias. nem
sequer maquiadores e ilum!-:
nadores a altura'". dispara. •E
ultimamente anda acontecendo uma verdadeira concorrênc,ül desleal. êõiD Pi-odutõr.ü ·
apresentando vrs de setecentos reais, feitos, evidentemente,
com péssima qualidade. ISso
leva a um erro de avaliação dos

clientes, sempre interessados
no menor custo, e acaba inviabilizando o trabalho das
Agências de Publicidade, que
não podem arcar com os custos
aí escamoteados".
.
Para acabar com essa disPuta predatória pelo mercado,
Ca:stelo conta apenas com a
As~ociaçào
Brasileira de
Agências de Propaganda S~:cção Amazonas, da qual é
pr("'o;irfll"ntr. "lnrf•Hnnil"ntf",

a~

nas a Saga, a Oana e a Tape
atendem as exigências mínimas
para se filiar. sendo as únicas
f.dtegrari.tes'. Mal a CnUdade
está aberta h demai; agênciaS
e podemos auxiliá-las a
cumprir as exigências de filiação. Se não valorizarmos e
fortalecennos o nosso órgão de
dane, daqui a pouco os
clientes é que vão ditar o prcc,o
da peças publicitárias e o resultado vai ser o caos·, vaticina.
Castelo tem sólidos argumentos para acreditar e
defender uma publicidade
centrada nos eixos criatividade-qualidade-eficiência.
"Uma peça pode ser criativa,
mas a deficiência do produto
final pode <"nmprometer um.a
boa idéia. E existem peças bri-lhantemente produzidas que
não. dizem jlbsplutal(lente
'hada•, explica. •As pe·ças que
produzem maior recall. que
ficam mais tempo na memória
do consumidor, são aquelas
que dosam bem esses fatores.
A Saga tem procurado ali~r
uma boa dosagem dF criativi-dade com uma excelente qualidade final, porque isso gera
peças extre-mamente eficientes. E, obviamente. isso
exige investimento e custa
caro..
Mas
como
os
•predadores• não tem esse
tipo de preocupação, eles
acabam por prostituir o mercado·, alfineta. ~
•
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Brigar pelas causas que lhe
parecem justas parece ser a
grande tarefa deste Lancelot
tropicaL "Desde a década p..,...
da que a Saga publica peças
institucionais defendendo_ a

Zona Franca de Manaus. A3
vezes, pago a veiculaçio do
meu próprio bolso", relembra
Castelo Branco. •r.uo me wlcu
o respeito da maioria doa
empresáriOii locais que. como
eu, lutam por um futuro melhor pra noaa gente".

Alberto nasceu em Pauiai,
iaterior do Amamaao. ãlho do
seriap!ia1a Raimuado Diu de
Souza e de doaa Benedita de
Souza Caatelo llnaco. AláD de
Alberto, o casal :aiDd& ...
filhos Djalma, Dinor, Maria
Helena e Vera Ldcia, hoje
empraúioe, Maria ela Graças
e Maria Ausilladon, que mau
aa Suíça, e Fr:mcilc:a, que mora

em. Manaua. Um dia •1eo•
Raimundo ICOIDCÇOU a IC

~

oc:apor c:am o iiuuro doe~
e radinli""L Vendeu lUdo que
tiDha. colocou a numeroaa
pfl>le num barco e 'feio bater
em.Man11p

Da Amazonas Publicidade,
Castelo
foi
para
o
Departamento Comercial do
jornal A Crilic:a, atendendo um
convite do saudoso Umbeno
Calderaro, e após um ano
deixol1 o emprego para montar
a Saga Publicidade. O resto já
faz pane de uma biat6ria pontuada pelo pioneirilmo. A Saga
teve o pri1ril6gio de fazer a campanha e eleger pela via direta,
~ o primeiro Govanador
do Cltldo (GilbenD, em 82)e o
primeiro Prefeito da cidade
(Manuel Ribeiro, 85). Em 94.
ajudou a eleger o senador
llemaldo Callril.
.
A empresa conta com 25
1imciaWioe e ~ ,_ela pouo
cu qbclaa de Manaua a utilizar
estações
gr:lficao
Maci:Dtolà, o roiJs.royce doo
computadores
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Para dividir as tarefas de
administração ãa empresa.
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anos·õ paranaense Luis Alberto
Aguiar Sihma. amai Din:tor de
Planejamento da Saga. • A
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sa c analisar o mercado, para a
gente saber como ir aonde
queremos chegar", explica. "No
momento estamos entrando
num processo de n:engeaharia
para nos adequarmos a qual:J:~.r abalo sísmico do merca-
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Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Valmir Gampelo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. Ex'
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson
Péres.
V. Ex' dispõe de 20 minutos.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, associo-me
ao Senador Bernardo Cabral na exaltação que acaba de fazer à empresa Saga Publicidade pelo transcurso de seu aniversário.
Mas quero me ocupar de outro assunto, Sr.
Presidente, de âmbito nacional.
Como disse o eminente Colega Bernardo Cabral, nós, Senadores, temos que tratar de assuntos
nacionais e locais. Não quero ser um "vereador federal" apenas; quero ser também um Senador da
República.
O que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é assunto da maior gravidade, mas que não tem merecido - creio eu - nos últimos dias, a atenção da imprensa. Refiro-me ao affalr Banespa, a respeito do
qual nós, da Comissão de Assuntos Econômicos do
Senado, vamos deliberar daqui a 1O dias.
Como todos sabem, o caso Banespa é de dilicfiima solução, porque, se resolvido tal como proposto, acarretará um rombo enorme nas contas públicas da ordem de US$15 bilhões.
Os ativos oferecidos pelo Governo de São
Paulo para operação de empréstimo que tenta fazer ·
com o Govemo Federal são sem liquidez, invendáveis e não alcançam o preço de mercado.
A solução proposta não resolve o problema do
banco, como demostrou aqui o Senador Osmar
Dias, porque o banco logo mais, daqui talvez a um
ano ou menos, estará novamente com problemas
sérios de caixa, e talvez insolvente. A solução não é
boa para o País; É péssima para as contas públicas.
E no entanto - é isto que me traz à tribuna - leio estarrecido, Sr. Presidente, que Senadores, muitos Senadores, infelizmente, estão condicionando a aprovação do empréstimo pedido pelo Governo Federal
à extensão do mesmo aos demais Estados. Isto' é
simplesme!lte est~r! ~-~-~nhece que o
empréstimo é danoso ao erário federal, se se reconhece que as condições são péssimas para a União,
o que o Senado teria a fazer em um caso desses?
Rejeitar simplesmente a solução proposta. Mas não!
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Aceita-se a solução, reconhecidamente ruim para o
País, desde que seja estendida aos demais Estados.
Isto é, desde que o problema seja multiplicado, para
agravar, ainda mais, a situação das finanças públicas.
O Presidente da Comissão de Assuntos Econô.micos sai de um encontro com o Presidente da
República proclamando que teria feito um acordo
com o Presidente nestes termos.
Só pode estar havendo um mal-entendido, Sr.
Presidente. Não é possível que o Presidente da República, o Senhor Fernando Henrique Cardoso, aceite que o Senado aprove um empréstimo para o Governo de São: Paulo, desde que esse empréstimo
seja feito nas mesmas condições para os demais
Estados. O que levaria a União a desembolsar, além
dos 15 bilhões para São Paulo, sem garantia, porque aeroporto e Fepasa não são, de forma alguma,
garantia, cerca de US$22 bilhões, num País onde o
déficit operacional do primeiro semestre já beira 5%
do Produto Interno Bruto, o que sinaliza que se isso
não for combatido o Plano Real vai para o espaço.

O Sr. Freitas Neto - V. Ex' me permite um
aparte, nobre Senador Jefferson Péres?
O SR. JEFFERSON PÉRES - ConcedO-lhe o

aparte, Senador Freitas Neto.
O Sr. Freitas Neto - Senador Jefferson Péres,
fiquei mais estarrecido em verificar que o Presidente
da República, segundo a imprensa, prometeu estender as condições do empréstimo, a ser feito ao Governo do Estado de São Paulo, para os demaiS Estados brasileiros. Primeiro, em função exatamente
do que V. Ex', neste instante, levanta: poderia até
comprometer a estabilidade do Plano, que tem sido
a llnica, até o presente momento, meta e o único objetivo do Governo Federal, neste período de um ano
e três meses à frente da administração pública federal. Hoje mesmo, como V. Ex' deve ter percebido
enquanto presidia a sessão, eu trouxe aqui um quadro do Norte - da sua região -, do Nordeste e de
quase todo o Brasil, ou seja, referia-me às rodovias
federais, um patrimônio nacional imenso, que está literalmente se acabando. E o Governo brasileiro não
tem recursos, segundo alega, para recuperá-las.
Gostaria de dizer também que quando fui Governador do Piauí, eneontrei o Banco do Estado do Piauí
fechado, sob intervenção, ou melhor, estava liquidado, com liquidação extrajudicial decretada. Levei três
anos para reabrir o banco. Tenho a certeza de que
se algum Governador do Nordesfe tentasse colocar
aeroportos ou algum bem dessa natureza, ou seja,
sem liquidez, como di.sse V. Ex', numa negociação
desse tipo, seria motivo de deboche nacional. Nós ti-
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vemos que arcar com um õnus pesado, que ainda
hoje recai sobre as finanças do Estado do Piauí,
para ter de volta esse banco. Mais de cinqüenta
agências tinha o Banco do Estado do Piauí e consegui reabrir cinco. Tinha também mil e trezentos funcionários e reabrimos com trezentos funcionários e
ainda com o Govemo do Estado do Piauí assumindo
a dívida do banco e renegociando a sua própria dMda com o banco em vinte anos e em condições bem
diferentes das que estão sendo oferecidas agora ao
Banespa. De modo que fiquei estarrecido com o fato
de o Presidente concordar com isso. Parece-me até
que colocou o Secretário Pedro Parente para intermediar a negociação com os Governadores que foram propor condições semelhantes. Penso que o
erro é de origem, pois naturalmente não se poderia
nunca - já tenho me pronunciado a este respeito, sobre a importância da economia de São Paulo no
Brasil - prejudicar o Estado de São Paulo nem o Banespa, embora evidentemente ninguém possa permitir que São Paulo ou o Banespa prejudique o Brasil. Obrigado a V. Ex" pela aparte que me concedeu.
O SR. JEFFERSON PÉRES • Obrigado pelo
aparte, Senador Freitas Neto.
Eu já tinha ouvido de outras pessoas - e não
de V. Ex" - referências à maneira como V. Ex' conduziu o problema do banco do seu Estado. Dou-lhe
os parabéns por isso, pois são raros os governantes
que agem eom esse espírito público.
Penso que o Brasil, Sr. Presidente, - desculpeme a franqueza - se não tem a pior, tem uma das
piores classes polfticas do mundo. E se este acordo
for fechado, Senador Freitas Neto, se o Senado Federàl aprovar o acordo com o Estado de São Paulo
e estendê-lo aos demais Estados, este Senado passará o atestado de que o Brasil tem urna das piores
classes políticas do mundo.
Aliás, os exemplos vêm diariamente, Sr. Presidente. Temos agora um fato dramaiico, trágico: a
chacina do Pará Provocar o quê, Sr. Presidente?
Uma luta pequena, mesquinha, por ministério; o partido "A" não abre_ mão do seu ministério; o partido
exige o ministério "X". Estão dizendo por ar que
o PSDB saiu perdendo. Saiu perdendo o quê, Sr. Presidente? O Ministério da Indústria e do Comércio?

·e·

Nós, do PSDB, deverfamos ir ao Presidente da
República e dizer-lhe: Presidente, escolha os melhores homens para o seu Ministério, seja do PSDB ou
não. Vamos levar o Plano Real adiante, vamos darlhe o desdobramento social, no futuro. Mas, Senhor
Presidànte, faça o Govemo o que o PSDB quer para
o Pais, um Govemo de linha socialdemocrática.
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Era isso que deveríamos fazer, e estamos brigando por ministérios, Sr. Presidente! E já vi coisas
piores. U ontem, nos jomais, que o Presidente da
Câmara teve que fechar o gabinete do Deputado
que acaba de morrer, Ubaldo Correa; colocar seg:~
- rança, porque havia Deputado brigando a tipa pelo
gabinete. Como é que o povo brasileiro pode ter respeito por esta classe política, Sr. Presidente?
O Sr. Geraldo Melo - Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo-lhe o
aparte, Senador Geraldo Melo.
O Sr. Geraldo Melo - Senador Jefferson Péres, com o permanente respeito que tenho por V.
Ex', desejo pedir que ratifique em parte essa generalização que acaba de fazer em relação a toda a
classe politica.
O SR. JEFFERSON PÉRES • Não, não são todos. De forma alguma.
O Sr. Geraldo Melo - Veja bem, V. Ex' é Senador do PSDB, corno eu. Não reclamei perda de
ministério nem me consta que V. Ex" tenha reclamado. Temos um número pequeno de companheiros
na Bancada do PSDB, e não conheço nenhum que
tenha se referido a esse episódio contabilizando perda de espaço ou coisa parecida, do ponto de vista
do nosso partido. Vi isso nos jamais.- Ou seja, há
analistas políticos que, no seu direito de exercer as
suas apreciações, verificaram - eles, os analistas - a
perda de espaço. No PSDB, sei que houve certas
manifestações de desconforto, que não se referiram,
em momento algum, nem à perda de espaço, nem
aos nomes das pessoas anunciadas, que são pessoas que têm o carinho de todos, como é o caso do
Ministro coordenador da área politica, Luiz Carlos
Santos, e do Ministro Raul Jungrnann, um dos melhores !alentos, um dos melhores quadros deste
Pais; não vi nenhuma reclamação com relação a esses aspectos. Vi desconforto ser manifestado pelo
fato de não se ter trocado idéias com o PSDB. Mas
isso é diferente de se impugnarem as medidas de
natureza política que foram tomadas. Na realidade,
o que aconteceu não foi nenhuma dança de cargo$,
como reação ao episódio doloroso do Pará O que
houve foi uma atitude politica do Govemo, que desejou expressar Para a sociedade a importância que
ele atribui à questão da reforma agrária; e a avalia·
ção que a experiência de um ano e !anto de Governo lhe permitiu fazer de que o programa é iinportante demais para continuar dentro de um Ministério.
Por isso, criou-se um novo Ministério Extraordinário,
o que ensejou um reordenamento na estrutura do
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Governo. Não se trata de uma forma abjeta de se fazer política - sei que essa não era a intenção de V.
Ex", mas é o que ficou parecendo. Ou seja, diante
da tragédia do Pará, o que se faz? Um jogo de cargos. Como no caso dos Estados que estão se· referindo ao problema de São Paulo e pedindo a extensão do tratamento a eles, queria lhe dizer o seguinte, Senador: fui Governador de um Estado e não sei
se o que está sendo feito em favor de São Paulo
está errado; não tenho esse ponto de vista. No entanto, o que está sendo feito para pennitir a solução
do problema de São Paulo é mutto diferente do que
tem sido pennitido a outros Estados, que não estão
conseguindo cumprir o esquema com o fonnato que
vigorou até agora. Se o Pafs consegue conviver com
a solução que está sendo dada a um Estado como
São Paulo, cujos problemas têm a dimensão numérica que conhecemos, como não pode ser dada uma
solução semelhante a um problema do Rio Grande
do Norte? Isso não é pedir que se estenda aos Estados uma solução imoral ou contrária ao interesse
nacional; é pennttir que a inovação que está sendo
feita no tratamento de um problema de detenninado
Estado estenda-se a outros Estados, considerando
estes que, se isso for feito, todos poderão cumprir os
seus compromissos. Isso é diferente de se pedir
algo abjeto, que seria aprovar uma medida inconveniente para o País e ainda querer que ela se estendesse a todos os Estados.

O SR. JEFFERSON PÉRES • Agradeço o
aparte de V. Ex", mas divergimos radicalmente, Senador Geraldo Melo. Existe, sim, existe ciumada,
existe gente se queixando, porque o coordenador é
do PMDB ou porque o Uder do Governo é do PFL;
infelizmente, isso existe.
Quanto ao acordo com São Paulo, insisto em
dizer que o atual acordo é péssimo e, se estendido
aos Estados, será pior ainda. São R$15 bfihões para
São Paulo, R$22 bilhões para os Estados, o que
soma R$37 bilhões, quando a dMda pública total já
ultrapassa US$200 bilhões! A estabilidade da moeda
sustenta-se precariamente, mutto debilmente, numa
política monetária restritiva, porque o ajuste fiscal
não foi feito e jamais será feito com acordos desse
tipo.
Não tenho a menor dúvida de que, se o acordo
com São Paulo em tomo do Banespa se consumar,
nessas condições, com extensão aos demais Estados - não digo isso apenas aqui, disse-o ontem ao
Ministro do Planejamento e de Orçamento, José
Serra -, se o Governo embarcar nessa, acaba a estabilidade económica.
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A situação é muito grave. Infelizmente, com as
exceções de praxe - pennitam-me a franqueza -, a
classe política brasileira parece que não toma consciência disso, o que é lamentável.

Durante o discurso do Sr. Jefferson
Péres, o Sr. Valmir Campelo, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Casildo Ma/daner.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) Conoedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, os trágicos acontecimentos de Eldorado
dos Carajás, que resultaram na morte de 19 trabalhadores rurais sem terra, recolocaram a problemática da refonna agrária em ambiente de tensão. ,
A questão agrária é, desde sempre, um dos
problemas sociais mais delicados com que se defronta o Brasil. Não tivemos nossa Guerra da Secessão, como nos Estados UnidOs, que pôs fim à escravidão e estabeleceu um ordenamento fundiário menos concentrador e menos injusto.
Aqui, os negros, libertos da escravidão, mõgraram do campo para as cidades e passaram a compor a periferia carente e marginal, não assimilada
pela sociedade formal. No transcurso das décadas,
o problema agravou-se, sobretudo após o processo de
industrialização do País, a partir da década de 30.
A urbanização desordenada e vertiginosa da
vida brasileira é fruto da concentração fundiária.
Sem terra, o homem do meio rural"é obrigado a migrar. Como não possui cultura urbana, fonnal e especializada, não é absorvido pelo meroado de trabalho das grandes cidades. Toma-se, na melhor das
hipóteses, um biscateiro, mão-de-obra barata e sem
qualquer perspectiva de progresso e estabfiidade.
Em síntese, essa é a gênese da crise brasileira
de nossos dias, que contrapõe um meio rural economicamente enfraquecido a megalópoles enfennas e
violentas, como o eixo Rio-São Paulo, a produzir tragédias em massa, em que a principal vitima é exalamente a população mais pobre.
A reforma agrária, . como já o disse o próprio
Presidente da República, é imperativo do bom-senso, mas terá que ser implementada sem extremismos, buscando conciliar o interesse geral. É preciso
que os assentamentos ~jam hierarquizados: primeiro, as terras improdutiVaS; .depois, as terras devolutas da União. Não fa;,;..<;entido querer punir o produtor rural, desapropriando terras produtivas. Seria,
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além de uma injustiça, um desserviço ao interesse
público.
A causa dos sem-terra é, ém linhas gerais, justa. Temos .um país continental, com numerosas terras improdutivas e milhares e milhares de famílias
sem terem onde viver. É preciso - e esta tarefa cabe
ao Estado - assentar essas fammas, tomá-las produtivas, dar-lhes meios de exercer sua cidadania e de
sobreviver como ser humano.
O que é preciso - e é esta a advertência que
faço - é separar o joio do trigo: distinguir as lideranças verdadeiras empenhadas na causa e aquelas
que apenas a utilizam para auferir dividendos políticos pessoais. Uma boa maneira de fazer essa distinção é examinar o discurSo de cada qual.
- -Quem crê no caminho da negociação quer, de
fato, a reforma; quem prega a violência e as invasões e busca desmoralizar o processo de negociação
proposto pelo Governo quer apenas tirar proveito da
desgraça alheia. Não podemos permitir que essas lideranças irresponsáveis continuem a explorar a boa-fé
do homem do campo. Precisamos denunciá-las.
Da mesma forma, é imprescindível que se apurem, até as úHimas conseqüências, as responsabilidades pelo massacre de trabalhadores rurais no sul
do Pará. Que se apurem e se punam exemplarmente os culpadosl
A questão da terra no Brasil, Sr"s e Srs. Senadores, ameaça transformar-se numa tragédia sem
proporções, com enfrentamentos sangrentos em vários pontos do território nacional. A única forma de
evitar isso é acelerar o programa de assentamento
dos sem-terra. É superarmos, definitivamente, a
nossa incapacidade de lidar com nossas mazelas
sociais, sem transformá-las em questões policiais.
Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr. Casildo Maldaner, deixa a cadei·
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Eduardo Sup/icy, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Eduari::lo Suplicy) - Concedo a palavra ao hobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na próxima semana, quarta-feira, dia 1° de maio, o Brasil
estará, mais uma vez, paralisado para comemorar o
feriado do Dia do Trabalho, se é que existe algo a
comemorar.
A massa de desempregados é crescente, e a
insatisfação dos servidores públicos estaduais e federais é latente. Desde a implantação do Plano
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Real, a categoria passou a ser vista, pelos Governos
Federal e Estaduais, como sendo o maior mal do
País, o que é uma irrverdade e uma injustiça.
Sr. Presidente, o assunto que desejo abordar
hoje nesta tribuna é a respeito das comemorações
desses feriados constantes do nosso calendário nacional, cujas solenidades se dão em nfvel federal e
·estadual, o que toma imperativa a presença dos políticos junto às suas bases eleitorais.
Não estou querendo dizer que não devamos
comemorar essas datas e delas participar; precisamos, pois são datas nacionais importantes. Mas refiro-me esta situação de o feriado cair no meio da
semana, como no caSo da próxima quarta-feira, primeiro de maio. Comemoraremos essa data na metade da semana de trabalho.
Como será a nossa produção nessa semana,
justamente no momento em que o Presidente escolhe o Ministro Extraordinário para Assuntos Polfticos,
para tocai as reformas, e quando todo mundo está
tentando não "morrer na praia"? Devo lembrar a V.
Ex&s que temos um ano e pouco de exercício parlamentar, de lutas, em que tentamos trazer as _reformas, mas as coisas patinam, não andam, o que não
é desejo da Nação, nem do próprio Governo e de todos nós.
Questiono-me se não precisamos tentar, em
conjunto, aHerar essas datas, o dia de suas comemorações. Como, por exemplo, se o feriado cair na
quarta-ieira, por que não transferi-lo para próximo do
domingo, do final de semana, para que não se quebre a seqüência de trabalho, o ordenamento normal
das lutas?
Vejam bem como acontece. conosco, Congressistas. Estamos viajando hoje - alguns já viajaram
ontem à noite - e passaremos o final de semana nos
Estados. Na quarta-feira, primeiro de maio, não há
como permanecermos em Brasma, porque, sendo
uma data comemorativa, todos deveremos estar em
nossos Estados, participa~ de seus movimentos,
seja uma homenagem, ou. 11m questionamento, uma
autocrftica, ou um debate_l\(lbre a atual situação do
poder aquisitivo. É assim. que se comemora o dia 1•
de maio: fazendo refleXÕE!l> lá, junto às nossas bases, aos selares organiza;los da sociedade. Não há
sentido em ficarmos todQS aqui em Brasma nesse
dia, para comemorarmos o Dia do Trabalho. Mas
como dizia, voltaremos na segunda-feira e, na terçafeira à noite, viajaremos novamente, para, na (Juartafeira, estarmos nas nossas bases. Na quinta-feira de
manhã, voltaremos para cá, para, na sexta-feira, regressarmos aos nossos Estados. Não tem jeito, que-

a
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bra-se a continuidade. Não há um nexo, uma seqüência.
Então, trago para a nossa reflexão, para vermos se é possfvel alterar, através de um projeto de
lei, o feriado para mais próximo do domingo, antes
ou depois dele, para que não se quebre a seqüência
dos trabalhos. Tenho certeza de que o Congresso
Nacional vai se esvaziar na semana que vem. É natural! Mesmo com o novo Ministro Extraordinário
para Assuntos Políticos e de Reformas.
Sempre houve, por parte do Congresso, a
preocupação quanto à comemoração de datas nacionais. Tivemos a Lei n• 1.266, de 8 de dezembro
de 1950, que 'declara feriados nacionais os dias que
menciona'. TIVemos a Lei 7.320, de 11 de junho de
1975, que dispunha sobre 'a antecipação de comemoração de feriados' (revogada pela Lei n• 8.087,
de 29 de outubro de 1990). A seguir tivemos a Lei n•
7.466, de 23 de abril de 1986, que dispunha 'sobre a
comemoração do feriado de 1• de maio- Dia do Trabalho' - estas duas últimas, sancionadas pelo então
Presidente da República, José Samey.
Diante do exposto, e sem ser original, desejo
encaminhar à Mesa um projeto de lei que ressuscita
a antecipação de comemoração de feriados e dá outras providências, .;xcetuando-se as seguintes datas: 1• de janeiro (Contratemização Universal); 7 de
. setembro (Independência); 25 de dezembro (Natal)
e Sexta-Feira Santa.
Sr. Presidente, como já disse, se transferirmos
os feriados para as sextas ou segundas-feiras, não
haverá quebra da continuidade dos trabalhos, não
só no Congresso Nacional, mas da atividade produtiva do País. Muitas empresas do setor produtivo nacional dependem do aquecimento de fomos; o desaquecimento provoca prejuízos enonnes. Não devemos quebrar essa seqüência, até para que, também,
os trabalhadores - o setor empregador, o setor produtivo, o setor do capital e o setor do trabai!Jo - possam se organizar com as suas famOias e com os
seus amigos.
Tenho recebido esse apelo no meu Estado,
principalmente de várias entidades organizadas, fazendo ponderações com relação a isso. Na próxima
semana, mesmo com o esforço do Governo, com a
escolha do Ministro Extraordinário, teremos a quebra
da seqüência dos trabalhos, haverá uns oito, ou dez
dias em que não se produzirá como seria do desejo
de todos nós.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente,
que desejava fazer nesta manhã de sexta-feira. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, volto a esta tribuna,
na manhã de hoje, para falar de um assunto que
procurei tratar durante todo o ano de 1.995. E até
mesmo antes disso, quando não tinha ainda mandato parlamentar, encaminhei essa questão como Governador de Roraima.
Trata-se da questão de implantação das áreas
de livre comércio em Bonfim e Pacaraima, em nosso
Estado. Sr. Presidente. Isso é de fundamental importância para o futuro do desenvolvimento de Roraima,
bem como da Amazônia Ocidental.
Em 1989, quando o atual Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador José
Samey, era Presidente da República, eu, como Governado~ de Roraima, levei a Sua Excelência nossa preocupação com a definição de um modelo que
pudesse levar o novo Estado de Roraima ao desenvolvimento, a caminhos de auto-sustentação, um
modelo gerencial harmônico com as condições naturais que temos em nosso Estado, para preservar o
meio ambiente.
Pela condição geográfica, pela fronteira com a
Venezuela, pela fronteira com a Guiana, pela proximidade com o Caribe, com todo um rnercado consumidor, e também por estar a meio caminho de Manaus e da sua Zona Franca, definimos com o Governo Federal que seria da maior importância que o Estado de Roraima tivesse áreas de livre comércio, zonas de exportação, como indutoras do seu processo
. de desenvolvimento.
·

a

Em 1989, foi remetida ao Congresso Nacional,
pelo Presidente Josf> Samey, essa proposta de criação das primeiras áreas de livre comércio da Amazônia.
.
Saí do Govem() em 1990. Em 1991, esse projeto do Executivo foi aprovado no Congresso Nacional; mas, infelizmente, Sr. Presidente, a partir daí, as
áreas de livre comércio de Roraima entraram num
emaranhado burocrático, sendo vftimas da incompetência e de ações até hoje inexplicáveis. Como conseqüência, essas duas áreas, que seriam a redenção e o caminhá do desenvolvimento e da geração de
emprego no nosso Estado, não foram implantadas.
Vimos Roraima ser passada pela área de Tabatinga, pela área de Guajará-Mirim e pela área de
Macapá-Santana, que hoje são uma realidade e levam para as suas regiões o desenvolvimento tão sonhado para o Estado de Roraima.
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Ao assumir o mandato de Senador, no ano
passado, procurei resgatar essas questões que considero tão importantes.
Em 24 de fevereiro de 1995, no início do mandato, apresentamos à Suframa uma proposta que
procurava corrigir as falhas operacionais que tomavam vllimas as áreas de livre comércio de Roraima
Propusemos, então, que essa área, localizada aluaimente em Pacarairna, fosse transferida para Boa
Vista, a capital do Estado. E por que isso, sr. Presidente? Porque Boa Vista e Pacaraima são o mesmo
Município.
Ao mexerem na proposta de lei do Executivo,
simplesmente incorreram num erro crasso. Erraram
a localização da área de livre comércio no nosso Estado, e, com isso, ficou impedida a sua instalação.
Propusemos a mudança, negociamos com a
Suframa, porque entendíamos que, já que Pacarai-__
ma e Boa Vista são do mesmo município, caberia à
Suframa, operacionalmente, instalar e demarcar a
área de livre comércio dentro do município que lhe
aprouvesse.
Além da proposta ao então Superintendente da
Suframa em Manaus, Dr. Manoel Rodrigues, mantivemos contato pessoal com o Secretário Especial de
Políticas Regionais, o Ministro Cícero Lucena. S. Ex"
também concordou e vislumbrou, na nossa proposta, um encaminhamento para que essa questão pudesse ser resolvida.
Em 20 de março de 1995- portanto, há um ano
e poucos dias-, fiz desta mesma tribuna um discurso, que tenho em mãos, que apontava essa solução

paia Roraima.
Infelizmente, no entanto, questões jurfdicas levantadas obstaculizaram a ação operacional da Suframa de demarcar a área de livre comércio de Boa
Vista imediatamente. Ponderava o setor jurídico do
Governo que· seria de fundamental importância que
a modificação da lei fosse feita por outro instrumento
legal que possibilitasse esse reparo.
Procurei o Presidente Fernando Henrique Cardoso e mantive c:Oin Sua Excelência um diálogo
aberto, franco. O Presidente da República reconheceu as dificuldades do Estado de Roraima e, mais
do que isso, comprometeu-se a buscar uma solução.
Discutimos com a área técnica e verificamos
que a saída efetivamente seria a modificação da lei,
de Pacaraima para Boa Vista - apesar de, no nosso
entendimento, serem o- mesmo Município, a mesma
localidade; portanto, não haveria mudança no objeto
da legislação. Mas nós nos curvamos aos pareceres
jurídicos e apresentamos então ao Presidente, no
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dia 14 de junho de 1995, uma proposta que basicamente encaminha a solução através de uma medida
provisória, que simplesmente muda a denominação
de Pacaraima para Boa Vista
E por que pleiteamos essa ação através ele
medida provisória, Sr. Presidente? Porque entendemos que o Congrésso Nacional já se manifestou
quanto ao objetivo dessa questão, quando votou a
lei de criação das áreas de livre comércio. Seria injusto, seria perda de tempo ter novamente a tramitação de uma lei nas duas
só para corrigir um
erro de nomenclatura, quando se trata do mesmo
município.: O Presidente entendeu. Mais do que isso,
busquei o· apoio e as assinaturas, na Câmara e no
Senado, das Uderanças dos Partidos que apóiam o
Governo, para essa proposta.

casas,

Eu entendia que essa questão estava resolvida. Infelizmente, no período em que todas ~
questões ocorreram, o Governo Federal mudou a
sua orientação quanto às questões polftica, económica e tributária das áreas de livre comércio. Os
pedidos de áreas de livre comércio proliferaram no
Congresso Nacional. Temos, hoje, mais de quatorze pedidos de instalação de novas áreas de livre
comércio. Isso fez com que o Governo, tendo em
vista as. intervenções pontuais dessas áreas na
economia regional, revisse sua posição e decidisse não mais implantar áreas de livre Comércio em
nosso País.
Resta uma questão, Sr. Presidente: o que está
criado vai ser obstaculizado? É sobre essa questão
que quero falar hoje~ - Estive com o Ministro José Serra e estarei de
novo na próxima semana Conversamos com o Secretário ExeCutivo do Ministério do Planejamento,
Andrea Calabi, conversamos com a equipe do Ministério da Indústria e Comércio, da Suframa e da Secretaria Especial de Políticas Regionais, e a todos
eles demonstramos que implantar a área de livre comércio de Boa Vista, já criada por lei, é sobretudo
um ato de justiça e um ato económico para resguardar a economia e a capacidade financeira do nosso
Estado. E explico por quê. Implantar a área de livre
comércio de Boa Vista não criará qualquer problema
de polftica económica regional. Boa Vista está localizada geograficamente entre ·duas zonas francas.
Para se chegar a Boa Vista, por ar ou por terra, passa-se pela Zona Franca de Manaus. Para se sair de
Boa Vista para cima, por ar ou por terra. entra-se-na
Zona Franca da Venezuela, que tem hoje preços extremente competitivos, tendo em vista a valorização
do real frente ao bolívar.
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O que está ocorrendo hoje, com a ausência da
zona franca, da área de livre comércio de Boa Vista,
é que Roraima perde renda, porque grande parte da
população ou vai de carro a 200 quilômetros de Boa
Vista, na fronteira com a Venezuela, fazer as suas
compras, ou vai de ônibus até Manaus fazer suas
compras na Zona Franca de Manaus. Isso tem feito
com que o ICM do Estado caia, com que empresas
quebrem, com que comerciantes cerrem as suas
portas, gerando ainda mais desemprego numa região com tanta dfficuldade.
Por isso, quero, aqui, Sr. Presidente, apelar ao
Ministro José Serra, entendendo que a questão da
política das áreas de livre comércio deve ser revista.
Há que se definir o tipo de polftica de importação, o
tipo de política tributária, o tipo de polftica de substituição de importações para o País, mas os casos especfficos também devem ser analisados.
Quero registrar, indusive, que, respaldando
essa nossa proposta de implantação imediata da
área de livre comércio de Roraima, em Boa Vista, a
Assodação Comercial de Roraima e vários segmentos da sodedade civil estão se manifestando: estão
fazendo um abaixo-assinado que pretende colher
cem mil assinaturas e estão procurando envidar esforços e conscientizar outros segmentos polfticos do
nosso Estado, que, intelizmente, não se manifestaram e não atuaram no momento propício.

suas compras em Manaus, irá fazer suas compras
na Venezuela, drenando recursos e quebrando ainda mais o nosso Estado.
Portanto, peço a atenção do Ministério do Planejamento, peço a atenção do Presidente da República para esse assunto.
Na próxima semana, apesar de termos um feriado no meio da semana, estaremos aqui em Brasília, buscando o diálogo com as áreas técnicas do
Governo, no sentido de viabilizarmos esse compromisso do Presidente da República com o desenvolvimento de Roraima e da Amazônia. E vamos, sem
dúvida nenhuma, discutir a fundo, com propriedade,
e salientar as dificuldades por que o Estado passa
hoje, demonstrando que com um simples ato, que
com uma simples assinatura numa medida provisória, o Presidente da República e o Ministro do Planejamento estarão escrevendo uma nova página de
respetto, de desenvolvimento, de tranqüilidadà e de
empregos na nossa região. Muito obrigado.
Gostaria de pedir que ·fossem incluídos em
meu pronunciamento os documentos que trago e
mendonei aqui no meu discurso.

Em suma, todos nós, de Roraima, estamos imbuídos em buscar para o Estado um caminho diferente do de hoje, ou seja, do caos econõmico e da
situação de desemprego por que passa o Estado.
Roraima, hoje, não tem planejamento, não tem um
só projeto de desenvolvimento econõrnico. Roraima,
hoje, é um espectro de um novo Estado que espera
os seus caminhos para fluir com decência e com
dignidade.

Excelentíssimo Senhor
DoUtor Fernando Henrique Cardoso
Digníssimo Presidente da República
Palácio do Planalto
Brasfiia-DF

Ao encerrar as minhas· palavras, gostaria de
deixar aqui um apelo ao Ministro José Serra, ao Ministério da Indústria e Comércio e ao Presidente da
República, no sentido do compromisso que tém com
Roraima, um ·compromisso da maior importância
para a região da Amazônia Ocidental, que é a pavimentação da BR-174, ligando Manaus, por pavimento, até a fronteira com a Venezuela.
E ar, sim, Sr. Presidente, depois que essa estrada for pavimentada, ao final de um ano e meio
Boa Vista se tomará apenas uma cidade dormitório
se a sua· área de livre comércio não for implantada.
As poucas dfficuldades de locomoção existentes
para se fazer compras em Manaus serão desfettas e
toda a população do Estado, sem dúvida, irá fazer

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O ORADOR EM SEU DISCURSO:
OF. N• 083195-GRSJ
Brasilia, 14 de junho de 1995

Senhor Presidente,
De acordo com entendimentos mantidos com
Vossa Excelência, passo a relatar a situação de implantação da Área de Uvre Comércio de BQa VISta,
Capttal de Roraima, solicitando-lhe o apoio para a
solicitação proposta.
1 -Ainda no Governo do Território em 1990,
solicitamos a implantação de duas áreas de
comércio em Roraima, nos Municfpios de Bonfim, fronteira com a Guiana, e no Municfpio de Boa Vista, na
localidàde de Pacaraima, fronteira com a Venezuela, o que foi aprovado pelo Governo Federal e encaminhado ao Congresso Nacional;
2 - A Lei n• 8256, de 25 de novembro de
1991, foi aprovada e sancionada, criando as Áreas
de Livre Comércio de Bonfim e Pacarai~;
3 - Acontece que, por erro, o corpo da Lei referiu-se à criação da Área de Uvre Coméroio no Município de Pacaraima e não no Municfpio de Boa Vista,

riVfé

00814

ANAIS DO SENADO FEDERAL

como seria o correto, já que Pacaraima é apenas um
aglomerado rural do Município de Boa Vista, segundo definição do IBGE;
4- Este erro, e mais a demaroação como área
indígena do local onde está situado o aglomerado de
Pacaraima, criaram obstáculos para a implantação
da referida área de livre comércio que necessitam
ser solucionados;
5 - como a referida Lei permite a localização
da área de livre comércio em qualquer localidade do
Município, fica resolvido o problema do confronto espacial com a área indígena, restando apenas o erro
material de troca de nomAs do município;
6 - a Suframa e a Secretaria de DesenvoMmento Regional, no sentido de viabilizar a implantação da área, tentaram demonstrar que o espírito da
Lei era realmente criar uma área de livre comércio
no Município de Boa Vista, já que inclusive o Município de Pacaraima não existe;
7 - no entanto, os pareceres jurídicos se conflitam e o assunto pede, portanto, uma outra solução
que não exponha Roraima a um atraso de mais quatro anos na implantação da referida área.
8 - a solução técnica é fazer a correção trocando o nome do Município de Pacaraima, pelo Município real de Boa Vista, através de lei;
·

9 - acontece que hoje o quadro econOmico da
Capital de Roraima, Boa Vista (onde residem 70%
da população do Estado), é extremamente dificil,
agravada pela pavimentação da BR-174 em direção
à Venezuela, que fez com que se ampliassem significativamente as compras por parte de brasileiros do
outro lado· da fronteira, em detrimento do comércio
local; .

1O - uma solução de alteração da Lei para a
simples correção do nome do municfpio, por via de
tramitação normal no Congresso Nacional, demandará perfodo de mais de um ano, lei'I1JO que hoje, infeliZmente, a nossa combalida economia não exista.
11 - tendo em vista esta questão emergência!
e levando em conta, também, que o mérito da criação da Área de Uvre Comércio de Boa Vista já foi
discutido e aprovado no Congresso Nacional, solicitamos encarecidamente à Vossa Excelência que determine os ajustes técnicos da Lei n• 8.256191, por
Medida provisória, o que sem dúvida nenhuma, representará num ato polfticO-administrativo a definição
de novos dias de esperança para toda a população
de Roraima. Este ato poderá, inclusive, por sua singeleza, constar de Medidas Provisórias que estejam
sendo reeditadas recentemen1B. Portanto, apelamos
que sejam feitos os seguintes reparos na referida Lei:
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I) -Na Lei n• 8.256191, onde se lê Município de
Pacaraima, leia-se Município de Boa Vista e onde se
lê Área de Uvre Comércio de Pacaraima, ALGP, leiase Área de Uvre Comércio de Boa VISta, ALCBV;
11) - O art. 2" da referida Lei passa a ter a seguinte redação:

·o

Poder Executivo fará· demaroar
áreas contínuas com superffcie de 250 km 2
(duzentos e cinqüenta quilómetros quadrados) para Boa Vista e 20 k~ (vinte quilõmetros quadrados) para Bonfim, inclusive perímetros urbanos dos municípios, onde serão
instalados as Áreas de Uvre Comércio de
Boa Vista - ALCBV e Bonfim - ALCB, respectivamente, incluindo locais próprios para
entrepostamento de meroadorias a serem
nacionalizadas ou reexportadas.•
Com esta medida, Senhor Presidente, podemos ressaltar a mudança que se operará no processo de OesenvoMmento do nosso Estado, inclusive
reparando uma injustiça de quatro anos para com a
população de Roraima, -haja vista que, apesar de
criada por lei bem antes de outras áreas de livre comércio como Macapá-&mtana, ou Guajará-Mirim, a
população de Roraima viu no passar do tempo as
esperanças de novos caminhos serem barrados por
questões técnico-administrativas menores.
Certo da atenção de Vossa Excelência para
essa questão vital para o nosso Estado e o nosso
povo, renovando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, - Senador Romero Jucá PFL-RR.
Seguem-se assinaturas
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Vallada-

res) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero

Jucá.
S. Ex" dispõe de 20 rrúnutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, retomamos hoje
a· este plenário para tratar de uma questão de fundamental importância para o Estado de Roraima: a implantação de duas áreas de livre comércio denominada Bonfim e BoaVISta em nossa região.
Quando Governador do Território, preocupado
com a auto-sustentação e com os carrú!lhos de desenvoMmento que seriam traçados pelo novo Estado, propusemos ao Governo Federal, ao então Presidente José Samey, a implantação de duas áreas
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de livre comércio, porque, entendiamos que uma
das vocações, um dos fatores a serem fortalecidos
no novo Estado seria exatamente seu potencial geográfico, as fronteiras territoriais cóm a Venezuela e a
Guiana, e entíj.o preparar Roraima para se integrar à
questão comercial do Caribe e da América do Sul.
Propusemos esse modelo por entender que a
área de livre comércio, por si só, ajudaria o referido
Estado a buscar essa auto-suficiência económica, a
gerar os empregos necessários que hoje nosso povo
procura.
Fomos ao Governo Federal, apresentamos a
proposta e, com satisfação, verificamos que as primeiras áreas a serem encaminhadas como proposta
do Governo ao Congresso Nacional foram exalamente as áreas de livre comércio de Bonfim e de
Pacaraima. A mensagem foi encaminhada ao Congresso Nacional e, após debates e discussões na
Càmara e no Senado, as áreas foram aprovadas
pela Lei n• 8.256, de 25 de novembro de 1991.
No entanto, infelizmente para o Estado de Roraima, pendências operacionais fizeram com que até
hoje essas áreas não fossem implementadas. Uma
das questões levantadas, a pendência da demarcação de terras indfgenas, fez eom que esse processo
se arrastasse durante quatro anos. Da sua aprovação em 1991 até hoje, as áreas de livre comércio
não se tomàram realidade prática em nosso Estado.
Já perdemos quatro anos, e é importante dizer que
na lei aprovada em 1991 consta que nosso Estado
teria, nessas áreas de livre comércio, 25 anos de
isenção dos impostos correspondentes. Ora, se teriamos 25 anos de Isenção, e essa lei foi aprovada
em 1991, Roraima já perdeu quatro anos com a nãoimplantação das áreas.
É importante frisar, Sr. Presidente, que não estamos aqui querendo atirar pedras em alguém, não
estamos aqui no intuito de buscar responsáveis pela
implantação ou não das áreas; estamos aqui sobretudo para pleitear uma solução rápida à implantação
das mesmas. O povo de Roraima anseia pelas
áreas de livre comércio, e essas, no momento económico em que vivemos, representam uma esperança de caminho novo para nosso Estado.
Sr. Presidente, logo que assumimos, em fevereiro, procuramo.s soluções para o problema. Em
reuniões técnicas com a Suframa- e damos o testemunho da ação, da competência e prioridade que foram dadas ao assunto pelo seu Superintendente,
Manoel Rodrigues, e sua equipe - tivemos o tratamento adequado à questão e procuramos encami- ·
nhar as soluções condizentes. Estivemos com o Mi-
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nistro Cicero Lucena, e também testemunho a prioridade, a decisão polflica e a seriedade com qué S.
Ex' tratou a questão. Levamos, enfim, a solução técnica proposta ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que nos apoiou e deu a prioridade necessária para a questão.
Agora, o importante é que se implantem definitivamente essas áreas. Falta apenas um decreto
presidencial que irá demarcar o espaço ffsico e determinar a regulamentação da área de 20 quilómetros quadrados que desejamos sejam demarcados,
a fim de se resolver essa pendência de área indige·
na, que esse espaço seja demarcado na própria capital do Estado, Boa Vista- a lei assim o permite -,
onde hoje estão instalados o distrito industrial e as
áreas de expansão da cidade.
Assim, com essa implantação rápida, será posslvel resolver não só a questão da área de livre comércio c!e Boa Vista, mas também a área de livre
comércio de Bonfim, já que a regulamentação das
duas áreas está conjuntamente nessa proposta de
decreto. O mais importante, no entanto,- é que, com
o decisivo apoio dos organismos envolvidps na
questão - a Suframa, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o próprio Presidente da República, que deverá assinar o decreto -, será possivel
regulamentar essa área rapidamente. Estamos
apelando ao Presidente da República e aos Ministérios envolvidos, para que essa regulamentação
saia agora, no final deste mês, quando o Presidente Fernando Henrique Gardoso estará em Manaus,
promovendo uma série de atos para o desenvolvimento da Amazônia
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, além de
fazer este apelo, gostarfamos de entregar à Mesa,
para que faça parte deste pronunciamento, os oUcios e os documentos técnicos que embasaram os
entendimentos, tanto na Suframa quanto no Ministério do Desenvolvimento Regional: Oficio n• 17194, de
24 de fevereiro, para a Suframa; Oficio n• 19195, de
6 de março, para o Ministério Especial de Polflicas
Regionais.
Esses documentos representam a solução discutida, a solução elaborada e a solução pactuada, em
fevereiro, com a cireção da Suframa, em Manaus.
Resta, agora, implementar o caminho encontrado. Para isso, conclamamos toda a classe polflica
de Roraima, independente de cor partidária, para
essa questão. É importante que a união· dos polflicos
represente o que representa o nosso EStado nessa
solução, que trabalhe para viabilizar rapidamente essas áreas.
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A implantação das áreas de livre comércio de

Boa Vista e de Bonfim tem grande importância no
momento atual, de estagnação económica, de crise
económica, de crise social, de falta de esperança,
de dificuldades por que vive toda a região Amazónica e, em especial, por que vive o povo de Roraima.
Cabe a todos nós encaminhá-la por meio de gestões
técnicas e politicas, para que essa ação represente
a essência do nosso trabalho.
Por fim, Sr. Presidente, querlamos registrar o
aniversário da Empresa Brasileira de Correios e Telégralos, que completou, no dia 17 de março deste
mês, 26 anos, e dizer da nossa satisfação em ver,
com administração do companheiro Henrique Hargreaves, os planos que a empresa tem para melhorar, ainda mais, sua atuação. Dentro dessa ótica, infonnarnos a solicitação de criação da Diretoria Regional dos Correios para Roraima, já tratada com a
direção da empresa e encaminhada, através de ofício, âo Presidente. Esse oficio, também, entregamo$
à Mesa, para que faça parte deste pronunciamento.
Sr. Presidente, caros companheiros Senadores, eram essas nossas colocações.
Muito obrigado.

OF. N°19/95-GSRJ
BrasRia, 6 de março de 1995
Exm"Sr.
Ministro Cfcero de Lucena
Secretaria Especial de Polfticas Regionais
Brasma-DF
Senhor Ministro,
O Estado de Roraima tem aprovado pelo Congresso Nacional, através da Lei n• 8256, de 25 de
novembro de 1991 , duas áreas de Livre Comércio,
para os Municfpios de Bonfim e Boa Vista.
Infelizmente, em decorrência de pendências
operacionais, após quatro anos, ainda não foram
instaladas as referidas áre!l5, criando um grave prajuizo para o nosso Éstado ·e nosSo povo. - ·
·
Buscando solUção para estas pendências operacionais, apresentamos ao Superintendente da Sufrarna, Dr. Manuel Silva Rodrigues, através do Oficio
n• 17/95-GSRJ (em anexo), uma proposição que
pennite solucionar os problemas que hoje impedem
a instalação dos pólos de desenvolvimento que tanto
Roraima precisa.
É importante ressaltar que a proposta fonnulada está de acordo com a legislação e já foi discutida
com a direção da Suframa, que é sensfvel à proposta, e tem envidado os maiores esforços no sentido
de atender ao nosso Estado.
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Gostaria, portanto, de solicitar o apoio de V.
Ex" no sentido de priorizar a solução para estaquestão, que é de fundamental importância para o futuro
da nossa terra e da nossa gente.
Certo de contar com a sensibilidade de V. Ex"
para a questão, renovamos nossos protestos de estima, consideração e apreço. - Senador Romero

Jucá.
OF. n°17/94-GSRJ
Brasma, 24 de fevereiro de 1995

limo Sr.
Manuel Silva Rodrigues
Superintendente da !'JUFRAMA
Manaus-AM
'
Senhor Superintendente,
O novo Estado de Roraima tem passado por
momentos· de dificuldades económicas, decorrentes
da falta de alternativas para o seu desenvolvimento.
No passado, procurando buscar caminhos para
gerar as atividades económicas necessárias, foi que
o Governo do então Território de Roraima, propôs
ao Executivo Federal a criação de Áreas de Livre
Comércio nos Municípios de Bonfim e Boa Vista. No
entanto, apesar de terem sido propostas em 1990 e
aprovadas pela Lei n• 8.256 de 25 de novembro de
1991, até hoje não tiveram o seu funcionamento implementado, gerando um grave prejufzo para o nosso Estado e para o nosso povo.
Ressaltando ainda que outras áreas criadas
posteriormente já estão em pleno funcionamento,
entendemos ser de extrema prioridade a busca de
. soluções para o problema que difieulta a implantação destes dois pólos de desenvolvimento.
Como um dos óbices para a implantação da
Área de Livre Comércio de Pacaralma tem sido o
questionamento da área indlgena daquela localidade, queremos propor dentro das caracterfsticas da
própria lei aprovada, as seguintes ações, que no
nosso entender podem ser tomadas pelo Poder Executivo, viabilizando, com a urgência necessária, a
instalação das áreas em questão.
1 - De imediato, a demarcação dos 20 f<ni! a
que se refere o art 2" da lei, na área do mesmo Município de Boa .Vista só que, nas proximidades da
Capital Boa Vista, onde hoje já está instalado o Projeto de Distrito Industrial e na área da remanescente
Prefeitura, na localidade denominada Nova Cidade.
Neste local existe já instalada a infra-estrutura necessária para o imediato funcionamento da área de
livre comércio proposta.
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2 - Num segundo momento, a proposição ao
Congresso Nacional para a alteração da Lei n•
8.256/91 ampliando o espaço físico da Área de Livre
Comércio de Pacaraíma, estendendo-a do local proposto no item 1, até a fronteira com a Venezuela, na
Vila de Pacaraíma, também, em Boa Vista, a exemplo do que foi feito para a Área de Livre Comércio de
Macapá e Santana.
Temos a certeza de que a solução proposta
poderemos, em regime de urgência, implementar as
duas áreas de livre comércio previstas para Roraima, que tantos benefícios poderão trazer a nossa
população tão sofrida.
Certos de que Vossa Excelência será sensível
a estas proposições que visam atender ao objetivo
comum da Suframa e do nosso Estado, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, -Senador Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - V.
Ex" será atendido na forma regimental.
Passo a Presidência ao Senador Casildo Mal·
daner. {Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) •
Com muita honra. Por permuta com o Senador José
Roberto Arruda, fará uso da palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, primeiramente agradeço a atenção do Senador José Roberto Arruda.
Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, Srs.
Senadores, há uma preocupação extraordinária no
País hoje com a questão do emprego. Se é verdade
que o Plano Real levou à estabilização relativa da
economia, propiciando um aumento de preços muito
menor do que há dois anos, por outro lado, é extremamente preocupante a evolução do desemprego
em todo o País. A ponto de ter ocorrido, ontem, algo
inédito, ou seja, a Fiesp e a Confederação Nacional
da Indústria reuniram-se com a Força Sindical e a
Central única dos Trabalhadores para conclamar a
sociedade, o Governo e o Executivo a adotarem medidas para reverter esse quadro e fazerem com que
haja um crescimento saudável da economia e a criação de empregos.
O Governo Fernando Henrique CardÓso anuncia.neste :1!'. de maio algumas.medidas para as quais
quero chamar a atenção. Estou convencido de que o
Governo não está andando no rumo certo. Em pri·meiro lugar, está anunciando um reajuste do salário
mínimo - segundo notícias aluais e salvo melhor jui-
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zo e melhor consideração do Governo até a decisão
final - de apenas 12"/o, o que significa um ajuste de
acordo com o lndice Geral de Preços de menor va·
riação, mas que não leva em conta a variação dos ·
índices de preços do Dieese, do INPC e de outros
que indicam que, .nos últimos 12 meses, houve um
ajuste dos preços da ordem de 20%.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ajuste do salário mTnirno em menos de 20% significará um retrocesso que não condiz com as expectativas de tudo
aquilo que prometeu o Presidente Fernando Henri·
que cardoso em seu "Mãos à obra", em seus discursoS de n;~alização de justiça neste País.
Em'segundo lugar, o Governo está anunciando
a criação de empregos, sobretudo através de créditos a taxas menores que as de mercado, através do
BNDES, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Ressalto, Sr. Presidente, que o Governo, até
hoje - os seus economistas, inciusive o Ministro do
Planejamento, José Serra, o Ministro da Fazenda,
Pedro Malan, o Ministro do Trabalho, Paulo Paiva, e
Ioda a equipe econOmica -, não se deteve, ainda,
em estudar a forma mais conseqüente, mais i:onsistente para melhorar a distribuição da renda, que é o
uso de recursos públicos através de Imposto de
Renda negativo, ou do Programa de Garantia de
·
Renda Mínima.
Vou citar a experiência dos Estados Unidos,
que já tem 21 anos, a do Eamed Incarne Tax Credit, o Crédito FISCal por Remuneração Recebida,
sistema que existe também no Canadá, na Inglaterra
e em diversos outros lugares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Crédito Fiscal por Remuneração Recebida constitui uma forma
de se prover um complemento de renda ao trabalhador que tem uma remuneração e uma família, mas
cuja renda não atinge determinado patamar.
Conclamo o Governo a estudar melhor esse
assunto, ainda mais quando está usando recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador, nominalmente
dos trabalhadores, para subsidiar a concentração de
renda e de riqueza, porque doar créditos subsidiados, os mecanismos de incentivo, de isenção fiscal,
de renúncia fiscal, que caracterizam a vida da economia brasileira nas últimas décadas corresponderam à situação a que chegamos: a de campeões
mundiais da desigualdade sócio-económica. É este
o alerta que gostaria de fazer hoje.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que
não creio que tenha sido um bom primeiro passo
para o novo Ministro da Reforma Agrária, Sr. Raul
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Jungmann, a decisão do Presidente Fernando Henrique de adiar o encontro que o Ministro teria segunda-feira com a Coordenação do Movimento dos
Sem-Terra. .:.nteontem, por ocasião do aniversário
do Presidénte José Samey, quando o Senhor Presidente aventou essa possibilidade, por ser segundafeira o dia da posse do Ministro Raul Jungmann,
mencionei que, ao contrário, seria um ótimo batismo
para o Sr. Ministro da Reforma Agrária
Será que S. Ex" não está preparado para o diálogo com os representantes do Movimento dos SemTerra? Vai precisar estudar o assunto da reforma
agrária?!
Ora, se é um Ministro preparado para realizar a
reforma, deveria estar pronto para o batismo no diálogo, na segunda-feira, com os integrantes do Movimento dos Sem-Terra.
Espero que esse adiamento, pára que S. Ex"
possa estudar melhor a matéria, não seja muito longo, no máximo de segunda para terça-feira.
Muito obrigado, Sr.Presidente.
O SR PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não quis apartear o Senador
Eduardo Suplicy, porque sei que S. Ex" tem problema de horário, mas há uma curiosidade para a qual
gostaria de alertá-lo rapidamente, enquanto S. Ex"
arruma os papéis para sair da tribuna
Há um acampamento em frente ao Congresso
. Nacional, onde há vários sindicatos fazendo uma
manifestação, legnima, pelo aumento do salário mlnimo. Havia uma faixa muito grande com um insulto
ao Presidente, com o qual discordo, obviamente, e
embaixo os seguinte dizeres "menos de 12"k não".
Essa noite cortaram os "12%". FICOu: "menos não", e
há um buraco no meio. Acredito que isso esteja absolutamente compatível com o discurso do Senador
Suplicy.
Coloco-me éntre aqueles que desejam o aumento maior passivei do salário mlnimo, desde que
isso não signifique uma retomada do processo inflacionário, porque, na verdade, seria dar com uma
mão e tirar com a outra. Se Deus quiser, vamos chegar a uma fórmula de aumento de salário mlnimo
que ajude a renda daqueles )lrasileiros que, heroicamente, sobrevivem com esse padrão-de referência
monetária; mas obviamente sem tirar o grande ganho.do momento em que vive a sociedade brasileira,
que é o ganho da estabilização econõmica.
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Uso da palavra, Sr. Presidente, para registrar
que estou dando entrada, no Senado Federal, a um
projeto de lei autorizativo, que vai exatamente na direção da complementação de renda mínima. Usando as experiências de Campinas, Brasma e outros
Municlpios brasileiros, estou propondo um projeto de
renda mínima vinculado à educação. Além da educação, o projeto está vinculaé<) a do:s outros vetares
que julgo importantes: à conténção dáS migrações e
ao controle do crescimento demográfico na população de baixa renda.
O projeto, já discutido aqui na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, acabou gerando a aprovação
de uma emenda, que embora não tenha tido grande
registro naciona~ foi importantíssima, pois mudou o
conceito de bolsa escolar. Antes da LDB, aprovada
aqui no Senado, o que existe no Brasil é a bolsa escolar privada, ou seja, só existe bolsa escolar para o
aluno CS~ente que não tem vaga na rede públiCa e é
obrigado a estudar numa escola particular. O Estado
paga a mensalidade da escola particular.
Nós criamos, juntando-nos à emenda do Senador Lúcio Alcântara, a bolsa escolar pública, que é a
abertura para que o filho de uma famfiia carente que
estude numa escola pública possa ter uma renda
complementar na famfiia para que não tenha que
deixar a éscola.
-O projeto de lei que estamos encaminhando é
autorizativo, porque gera dispêndio, e é, claro, de
iniciativa do Presidente da República. Nada nos impede, entretanto, que discutamos e aprovemos aqui
um projeto de lei autorizativo. Esse projeto de lei autorizativo vai na direção de que nós !arfamos a complementação de renda miníma, limitada aos municlpios com população inferior a 50 mil habitantes. E
seria limitada também àquelas fammas que têm filhos na idade de 7 a 14 anos, matriculados regularmente na rede pública cóm freqüência comprovada.
O projeto de Campinas, de Brasfiia e de outras
grandes cidades brasileiras, socialmente, é fantástico. Entretanto, os números oficiais mostram que, de
cada mil alunos que entram na primeira série do prisérie. Mais
meiro grau, apenas 54 concluem a
grave do que issÕ: dos 54 que concluem a série, a
média de tempo dos alunos para completar o ensino
fundamental, em vez de 8 anos, é de 12 anos. Isso
significa que um terço dos recursos despendidos
com educação são gastos na repelência E de onde
vem a repetência? Vem da fome, do trabalho na
época da safra e da evasão escolar.

aa

a•

O que o projeto propõe? Se fizermos complementação de renda miníma para fammas que estão
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abaixo da linha da miséria nos grandes centros, isso
vai ser um grande incentivador das migrações. Imaginem V. Ex"s uma famma no interior de Sergipe receber a notfcia de que em Campinas ou em Brasma
basta colocar o filho na escola para que se ganhe
um salário mínimo.
Ora, na década de 70, a migração para Brasma
provinha da notícia de que se ganhava casa da
SHIS. Aliás, a expressão "ganhar casa da SHIS" ficou. Na década de 80, ganhava-se lote. Agora, imaginem, ganha-se dinheiro vivo. Quer dizer, a migração será desenfreada para as grandes cidades, embora o programa em si seja extremamente justo.
O que nós desejamos então? Fazer exatámente esse programa, apenas limitado às cidades com
população inferior a 50 mil habitantes. E por que
esse número cabalístico? Porque os dados do IBGE
demonstram que 60% dos bolsões de miséria, daqueles 16 milhões de brasileiros que provavelmente
hoje de manhã não tomaram café, estão concentrados nos pequenos municfpios e na área rural. O que
desejamos, então? Que o Governo Federal possa
criar esse programa, que é um programa de renda
mínima, como deseja o Senador Eduardo Suplicy,
mas vinculando a renda mínima à educação, porque
a renda mínima mata a fome de hoje, e a educação
gera um país socialmente mais justo amanhã. Então, vinculamos-as duas coisas.
Vinculamos a uma terceira: que é a contenção
das migrações e a igualdade regional, porque essa
complementação de renda mínima seria feita apenas no interior do País, nas pequenas cidades e não
nas grandes cidades, que estão inchando as periferias com desesperança e injustiça social.
E há um quarto vetor: o cidadão, o pai de famma,
só terá essa complementação de renda mínima para
até 3 filhos. Para o primeiro filho, ele receberá meio salário mínimo; para o segundo filho, mais meio; e para o
terceiro filho, mais meio salário mínimo, totalizando um
salário e meio. A partir do quarto filho, ele não terá o
aumento da complemenlação de renda mínima. Ou
seja, este também é um vetar que deve, de alguma
maneira, contribuir para que o aumento demográfico
nas classes de menor renda não seja tão élferente da:quele que se tem hoje nas classes de maior renda.
Acredito que este projeto de lei autorizativo vai
na linha da complemenlação de renda mínima. Há
alguns, de pensamento liberal, que defendem que
um pais não deve fazer programas assistencialistas.
Deve gerar o desenvoMmento, porque o desenvoMmento gera emprego e o emprego gera renda e, assim, nós acabamos com a injustiça social.
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Mas sabem os Srs. Senadores que no nosso
País isso não deve se aplicar, porque não é possível
fazer-se um programa de médio prazo sabendo que
hoje, pela manhã, 16 milhões de pessoas não tomaram café. Então, há que se fazer alguma coisa
emergencial.
A direção que apontamos é no sentidÓ de se
aluar nesta emergência, apenas vinculando ao corriponente da construção de uma nação mais justa,
que é exalamente o componente educacional.
O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Concedo
o aparte ao nobre Senador Romero Jucá, com muito
prazer.
O Sr. Romero Jucá - Nobre Senador José Roberto Amuda, V. Ex" traia de uma questão que temme levado muito a refletir sobre as políticas compensalórias de renda, sobre o que, aliás, o nobre Sena.. dor Eduardo Suplicy tem tra!Í!.do muito neste plenário. V. Ex" fere dois pontos que têm sido a minha
preocupação. O primeiro deles é a desamumação regional que qualquer política compensatória traz. Brasma é exemplo disso. E eu poderia dizer que, numa
equação menor, Boa Vista, lá em Roraima, também
é um exemplo disso. Temos hoje, já concentrada na
Capital, 70% da população do Eslado, por conla
exalamente de pessoas que vão para lá porque ganham lotes, porque ganham uma cesta básica. Na
verdade, o Governo, ao agir assim, não está resolvendo, mas agravando o problema; porque está desequilibrando a estrutura. produtiva nacional. A outra
questão é exatamente a do planejamento familiar, a
do crescimento familiar, da qual V. Ex" também traia
com muita inteligência Eu goslaria de dizer que
esse projeto autorizativo tem uma concepção extremamente competente, inteligente, e é um projeto
que supre as lacunas de alguns programas que temos visto serem implantados no País, mas que, a
nosso ver, têm gerado e vão gerar, tuturamente,
uma grande distorção. V. Ex" falou do problema dos
lotes aqui em Brasma Poderíamos citar inúmeros
programas que foram feitos e, na verdade, serviram
melhor, a médio prazo, para desarticular o tecido social do que mesmo para resolver qualquer problema
social mais grave. Eu poderia dar novamente o
exemplo de Roraima, mas considero que V. Ex"
acerla bem quando estabelece o limite de 50 mil habitantes. Eu diria que, em Roraima, todos os Municípios estarão contemplados, menos a Capital. E, na
verdade, essa deve ser a intenção de V. Ex na proposta. Quero parabenizá-lo e dizer que gostaria de

00820

ANAIS DO SENADO FEDERAL

formar fileiras com o projeto de V. Ex", e não só na
sua tramitação interna. Quero também ajudar V. Ex"
a defendê-lo em qualquer discussão técnica, em
qualquer audiência pública, .~m qualquer contato .
com Ministros do Governo. Vejo·no encaminhamento desse projeto a solução completa de um problema
social. Ele tém a emergência que o momento requer,
mas, sobretudo, resolve a situação a médio e longo
prazos, através do processo da educação, que, na
verdade, é o que vai resolver os problemas deste
Pais. Vamos precisar ter, para nos tomarmos a potência que queremos ser, uma revolução na educação, na participação e na cidadania. E isso só irá
ocorrer, efetivamente, se as crianças de hoje tiverem
uma escola melhor do que a que têm, se elas tiverem participação na educação melhor do que a que
estão tendo. Quero parabenizá-lo e dizer que não só
endosso como admiro o projeto de V. Ex", que tem
em mim um seguidor na busca da aprovação e implantação dessa idéia, que, acredito, preenche uma
lacuna extremamente grande no nosso Pais. Meu
parabéns.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigado, Senador Romero Jucá. FICO muito feliz com
o aparte de V. Ex". Complemento dizendo que todo
esse projeto ainda tem um grande problema Centralizando aqui em BrasOia um monte de dinheiro, imagine a dificuldade que o Governo Federal teria para
fazer com que esse recurso chegaSse, a Cada final
de mês, ao pai de famOia carente de uma cidade do
interior do Brasil.
E ar quero dizer que absorvi, neste meu projeto
de lei autorizativo, uma sugestão do próprio Presidente da República. Quando enviei a Sua Excelência óma correspondência oficial dando essa SUQE!$tão, ele procurou-me e dfsse que esse projeto poderia, talvez, ser complementado corrigindo-se uma lacuna. Se tudo fiCaSSe centralizado nas mãos do Governo Federal, a par de termos milhares de prefeitos
neste País com a melhor das vocações administrativas, poderfamos ter alguns que, como o dinheiro viria do Governo Federal, cadastrariam sem critério
qualquer tamma, ainda que não toSse' tão carente
assim, ainda que não preenchesse os requisitos básicos do projeto, porque, afinal de contas, fariam disso um instrumento de ação politica fora do programa
de ação social. Deu-me, então, o Presidente sugestão para que fizéssemos uma coisa com a parceria
entre o Governo Federal e os Municrpios.
O Municrpio com população inferior a 50 mil
habitantes que desejar se incluir neste programa arcará com metade das despesas. E o Governo Fede-
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ral dará os outros 50%, de tal sorte que não só se
comprometam as administrações municipais, com
seriedade do cadastramento e da distribuição dos
recursos, como - uma outra variável extremamente
importante, aliás, eu diria, talvez a mais importante
do projeto - com a descentralização da ação administrativa.
E ar há um detalhe. De onde o prefeito tirará o
dinheiro? No entendimento que tivemos com o Ministro da Educação, S. Ex" aceitou a idéia de que inclufssemos no projeto que esse dinheiro que o Municrpio dará como contrapartida possa ser contabilizado dentro dos 25% de uso obrigatório na educação.
O Sr. Bernardo cabral -V. Ex" me permite um
aparte? ·
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.

Ex" com prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador José Roberto Arruda, V. Ex" acaba de falar da preocupação
com esse chamado êxodo, resultante das facilidades
que são criadas em derredor de certas man~estaçõ
es - casas· da SHIS, lotes de terra -, e que geram
inequivocamente, o chamado maleffcio da periferia
de qualquer cidade, sobretudo das capitais. E o que
se nota é que essa periferia é formada de pessoas
que são atrafdas por esse tipo de favores; que
saem, que emigram do seu interior para a capital e
aqui vêem que a situação não é bem a que lhes prometiam. O pai chega com a filha e com os filhos menores - de 12, 13, 14 anos -; ele acaba se transformando num marginal, e essa criança, e a menina
envereda pela prostituição. Quando V. Ex" corrige o
seu projeto, que é absolutamente indispensável,
como dizia o lfder do PFL, o meu Partido, o Senador Romero Jucá, no aparte que lhe deu, V. Ex" o
faz porque já sentiu o antecedente que houve com o
.exemplo de BrasOia. Ora, disciplinar isso até 5Q mil
habitantes é uma forma de prestigiar o Municrpio, de
levar a criança para a escola, de não permitir essa
migração e de fixar o garoto através da responsabilidade do Municrpio. Eu não ia sugerir isso a V. Ex",
mas um assunto mais ou menos parecido, quando
ouvi que o Presidente da República lhe deu essa sugestão, da parceria do Municfpio com o Governo Federal. Senão haveria realmente aquele desvirtuamento de uma idéia tão salutar como essa de V. Ex".
O que é mais interessante é que V. Ex" traz para o
meio do Senado aquilo que é mais importante no
Pars - a educação. Não tenho dúvida em reconhecer, em proclamar, em declarar que a educação é o
ponto de partida para tudo. É através da educação
que a criança acaba tendo conhecimento de saúde,
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é através da educação que forma a sua personalidade e é através da educação que, amanhã, poderá se
transformar num Senador eficiente como V. Ex".
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. Rco _muito feliz
com o aparte de V. Ex", pela experiência de vida pública que traz, principalmente pela experiência que
teve como Relator da Constituinte de 1988, o que
fez com que a sua visão nacional fosse ampliada e
fosse enriquecida em !unção do diálogo que soube
ter com todas as tendências polfticas deste País que
geraram a Constituição de 1988. Realmente agradeço muito o aparte de V. Ex", da mesma forma que o
aparte motivado do Senador Romero Jucá.
Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que
esse projeto de lei autorizativo ainda tem outra vantagem. É que não havendo recursos para implantálo totalmente no início, nada impede que o Presidente da República inicie a sua implantação, por exemplo, nos municípios de até 10 mil habitantes, no primeiro ano ou nos dois primeiros anos, e depois passe para os de 20 mil habitantes, e assim por diante,
até atingir os limites.
O Sr. Bernardo Cabral- O projeto fixa o teto.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Exalamente, fixa o teto.
Quero concluir dizendo que estou fazendo
esse projeto por convicção, pela força da idéia, até
porque não tenho um voto em nenhum Municipio
com população inferior a 50 mil habitantes. Como todos sabem, sou eleito pelo Distrito Federal e, obviamente, eu não seria atendido pelo programa; não
seria atendido diretamente. Mas, na verdade, a
exemplo de todas as grandes cidades brasileiras,
seria e serei - não tenho dúvida - extremamente beneficiado no instante em que tivermos um vetor tão
forte, que é a complementação de renda mínima vinculada à educação, exatamente naqueles bolsões
de miséria que geram as· correntes migratórias.
Era o que eu tinha.a dizer, Sr, President~ .
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Não
há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Pedro Simon enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art 203 do Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. PEDRO SIMON (PMÓB-RS) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o § 2" do art 50 da
Constituição de 1988, possibilita às ·mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de ·
Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente

-subordinados à Presidência da República, sobre assuntos de interesse de suas respectivas áreas de
atuação. Sobre estes requerimentos de informações,
o Regimento Interno do Senado Federal, artigo 216,
prevê que os mesmos "serão admissfveis para esclarecimento de qualquer assunto submetido à eipri!ciação do Senado ou atinente à sua competência fiscalizadora".
É respaldado neste dispositivo e fiel, ainda. ao
que dispõe o inciso X do art. 49 da Constituição, segundo o qual é da competência exclusiva do Congresso Nacional "fiscalizar e controlar, diretamente,
ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder
Executivo, incluídoS os da administração indireta ••
que tenho encaminhado, sempre que julgo necessário, requerimentos de informações ao GQVemo Federal, sobre os mais ãlferentes assuntos de interesse- público. Portanto, é minha- a missão constitucional de requerer informações aos Senhores Minísfros
de Estado ou aos dirigentes de órgãos subordinados
ao Presidente da República e cabe a eles a obrigação constitucional de providenciar os esclarecimentos necessários, sob pena de crime de responsabilidade.
Para um parlamentar atento a todas as questões relativas à administração pública, o número de requerimentos é tão maior quantos forem as lacunas
observadas nas informações de interesse coletivo,
principalmente aquelas veiculadas pela imprensa.
Neste sentido, a total transparência destas informações, implicaria na absoluta desnecessidade de tais
requerimentos, através do Congresso Nacional.
l-ois bem, foi através desta mesma imprensa.
especificamente do Jornal do Coméroio do Rio de ·
Janeiro, do dia
de janeiro último, que tomei conhecimento de notícia que dá conta de que o Dr.
Luiz Carlos Mendonça de Barros, em palestra na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, defendeu,
de forma direta, a privatização da Petrobrás.
Poderia se constituir em ato puramente normal,
não fosse o Dr. Luiz canos presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social, órgão responsável por quase Iodas as tramitações relativas ao Programa Nacional de Desestatização. É
o BNDES o gesfor do fundo de privatizações, o responsável pela contratação dos consórcios de empresas responsáveis pelas avaliações das estatais a serem alienadas e, em última instância. tem a sua missão institucional vinculada aos objetivos do Programa Nacional de Desestatização.

os

Ao me deparar com a defesa da tese da privatização da Petrobrás, exatamente através do primeiro
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mandatário da instituição cc-responsável pelo programa de privatizações, preocupou-me a dúvida sobre a abrangência de tais afirmações, se proferidas
em caráter pessoal ou como Presidente do BNDES.
Tudo levava a crer que se tratava da segunda hipótese, tendo em vista que, no evento promovido pela
Fhjan, o Dr. Luiz Canos deveria comparecer como
Presidente do Bndes e, como tal, se expressaria. Ai
se fundamentou o meu pedido de informações. Além
disso, a discussão sobre a privatização da Petrobrás
parece encerrada com a carta do Sr. Presidente da
República ao Sr. Presidente do Senado Federal,
quando da votação da emenda que cuidava da "flexibilização" do monopólio do petróleo. Ali, o Sr. Fernando Henrique Cardoso deixa claro que, pelo menos no seu governo, a Petrobrás não será passfvel
de privatização. Tal correspondência se constituiu,
inclusive, no referencial para a votação da referida
matéria, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado Federal. É de se
esperar, portanto, que, como orientação do primeiro
mandatário do pais, seja acatada por todos aqueles
que aceitam ocupar cargos públicos subalternos.
Dirigi-me ao Sr. Presidente do Senado Federal
no sentido de requerer ao Sr. Presidente do BNDES,
através do Sr. Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento, esclarecimentos sobre a referida matéria jomalistica. A resposta ao requerimento foi encaminhada pelo próprio Sr. Ministro, em oficio endereçado ao Sr. Primeiro Secretário do Senado Federal.
As informações propriamente ·ditas, foram dirigidas
ao Sr. Ministro através de um porta-voz do Sr. Presidente do BNDES, que assina por procuração de seu
Chefe de Gabinete.
Sr. confirma as declaA primeira pergunta:
rações que lhe foram atribuidas, em matéria do Jornal do Comércio, pág. A-12, da edição de 5 de janeiro de 1996?". A resposta: •As declarações referentes à privatização da Petrobrás, feitas na reunião da
Federal das lndúS!rias do Rio de Janeiro - Firjan, es- .
pelharam, naquela.oportunidade, a opinião pessoal
do Sr. Presidente dP BNDES". Confirma, portanto, o
porta-voz do Sr. Presidente do BNDES, que se tratava de opinião pessoal, embora se enfatize que tal
opinião foi extemada para empresários que, obvia·
mente, têm interesses no programa de privatizações
e que, é de se esperar, convidaram o Dr. LIÍiz Carlos
enquanto Eresidente doBJIIDES.

·o

Segunda pergunta: "Caso afirmativo, que
orientações superiores recebeu, quando de sua posse na Presidência do BNDES, relativas à inclusão da
Petrobrás no Programa Nacional de Desestatiza-
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ção?". A resposta: "A desestatização de alguns segmentos da indústria petrolifera faz-se necessária, a
fim de propiciar maior competitividade sistêmica,
conforme já apreciado pelo Congresso Nacional. Entretanto, ao que se sabe, a temática não foi apreciada no âmbito do Programa Nacional de Desestatização". Como se observa, há uma discrepância entre a
pergunta e a resposta. O que se desejava saber era
se, ao tomar posse, o Sr. Presidente do BNDES recebeu alguma orientação quanto à inclusão da Petrobrás no programa de privatizações, mesmo se tratando, na: época, de questão ainda em discussão no
Congressi> Nacional. Atribui-se ao Dr. Luiz Carlos
uma resposta que, agora, se espera não se tratar,
apenas, de uma opinião pessoal, na qual ele detende a necessidade de desestatizar segmentos da industria petrolífera. Não está claro, na resposta, se
tais segmentos, ali mencionados, se referem ao setor petroquimico, já privatizado, ou a atividadês da
Petrobrás propriamente ditas, hoje estatfzadas. É
bom lembrar que, até aqui, discutiu-se, apenas, a
· "flexibilização", no sentido de propiciar à iniciativa
privada e oportunidade de participar de novos empreendimentos no setor petrolifero, mantendo 'a soberania da Petrobrás nos locais e segmentos onde
elajáatua
Terceira pergunta: •o Sr. tem conh.ecimento da
correspondência do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ao Sr. Presidente
do Senado Federal, Senador José Samey, datada
de 08 de agosto de 1995, que, entre outras questões, reafirma o seu compromisso no sentido de que a
Petrobrás não seja passfvel de privatização?" A resposta: • no que se refere à correspondência encaminhada pelo Sr. Presidente da República ao Senhor
Presidente do Senado Federal, datada de 08 de
agosto de 1995, o conhecimento é apenas das matérias publicadas em periódicos". É bem verdade
que não havia a necessidade do encaminhamento,
formal, de cópia da referida correspondência ao Sr.
Presidente do BNDES; Entretanto, por se tratar de
assunto relativo a uma das áreas de atuação do
maior interesse do BNDES, era de se esperar que a
assessoria parlamentar daquele orgão, sempre dirigente, providenciasse cópia para os arquivos do
Banco e para conhecimento de sua Diretoria, em
seu inteiro teor. Vale lembrar que tal correspondência foi lida na reunião da Comissão de Constituiçi!o
e Justiça do Senado Federal e, imediatanM!nte, distribuída aos jornalistas dos "periódicos".
·

·o

Quarta pergunta :
Sr. , na referida reunião
com empresários da Firjan, defendeu uma postura
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Institucional do BNDES, em defesa da privatização
da Petrcbrás? O tema já foi lnduldo na peuta de alguma reunião do BNDES? A resposta: 'O tema não
foi objelo da reunião de Direlorla do BNDES'. A primeira parta dasla pergunta foi deslocada para a primeira rasposta, ou seja, embora respondendo pela
Presidenda do BNDES, o Dr. Lulz Carlos, manifes-

tou sua opinião, naquela oportunidade, em termos
puramente pessoais. O que vala registro é que, se-gundo o Sr. Presidente do BNDES, a privatização da
Pelmbrás não foi objeto de reunião de Dlreloria do
BNDES e, ai, trata-se de questão lnstlluclonal. E,
esta é uma questão salular: signifiCa ãaer que lodae

as afirmações que, até aqui, se ouviu de representantes do Governo Federal, de lodos os escalões, sobra a privatização da Petrobrás, tratam-se,
apenas, de meras opiniões pessoais. lnstituclonaJ..
mente, o que vale é a palavra do Presidente da República.
· . Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (casildo Maldaner)
Nà.da mais havendo a tratar, a Presidência vai en-o
cerrar os trabalhos. ·
·
..
.·

,, . Está encerrada a sessão. • • '·
. ... . ... . . • . (Levanta-sio a sessão ás t0h42min.)
\

Ata da 52!! Sessão Não Deliberativa
em 29 de abril de 1996
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 5()§ Legislatura
Presidência dos Srs. José Samejr. Ramez Tebet e Totó Cavalcante
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- Declaro

aberta a sessão.
·
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaJhas.
·
0 Sr. 1° Secretário em exercício, Senador, VaJ..
mircampelo, procederá à leitura. do Expedente.
. É lido 0 seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGE~

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

Submetendo à deliberação do Senado

Federal a escolha de nome indicado Para
cargo cujo provimento depende de sua pm.

via aqulescdncia.
MENSAGEM N" 158, DE 1996
(N" 352196, na erigem)
De conformidade com o art.

52. inciso

IV. da

Constituição Fed8r.l!, e de acordo com o disposto no

art 56, § 1~~;, qo AeQufamento aprovado pelo Decreto
n11 93.325, da 111; de outubro de 1986, e no art. 39, §

111, do Decreto na·1.756, de 22 de dezembro de
1995, submelo à apreciação de Vossas Excelências
a escolha. que desejo fazer, do Senhor~
nlho, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata. Pâra. cumulativamente com o cargo de Em-

car-

baixador do Brasü junto ao Reino da Tailândla, exercer o caJ\lO de Embaixador do BrasU junto à União
deMyanmar.
.
Os méritos do Embaixador Arnaldo Carrilho,
que me induziram a esooihê-lo para o desempenho

dessa elevada turição, constam da anexa infonnação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasn_ia, 25 de abril de 1996.- Fernando tten-

rlquecardoao.
EM N°17210P/ARC/G-!,1RE APES

BrasRia, 23 da abril de 1996

Excelentlssimo Serhor PI8Siderm da Repúbica,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti-__
tuição, com o disposto no art. 56, § 1•. do Regulamenlo aprovado pelo Oecrato n• 93.325, de 1' de
outubro de 1996, a no art. 39, § 1', do Decralo n'

1.756, de 22de dezembro de 1995, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do
Senhor Arnaldo Carrilho, Ministro de Segunda Classe. da carreira de Diplomata. para, cumulativamentacom o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Tailândia, exercer o cargo de Embaixador doBra~
sil junto à União de Myanmar.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais e currlculum vllae do Errbaixador
Arnaldo C.rrilho, que, juntamente com a MenSagem
.ora submetida à apreciação de Vossa Excelência.
serãq apresentados ao Senado Federal para exame
de seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Sebastião do
Barros, Ministro de Estado, interino, das RelaÇões Exteriores.

R-

INFORMAÇÃO
Currlculum ~

, Ministro de Segunda Classe Arnaldo Carrilho.
Rio de Janeiro/RJ, 10 de junho de1937.
Filho de Eymard Cantas Cerrilho e Margarida
da Fonseca Moura Carrilho

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais,
FND-UB, 1960. Curso no Instituto Superior de EsttJ.
dos Brasileiros, ISES-MEC, 1959. CPCO, IRBr,
1961162.
Professor no lnslilulo de Arqultetura e Artes,
une, 1973175. CAE (lese: Vaticano e a Igreja PósCOnciHar no Brasin,IRBr, 1978179.
Auxiliar do Departamento Legal da S.A. Frlgorlficos Anglo, 1956.
Funcionário da Pan American World Airways
System lnc., Rio de Janeiro, 1958. Assessor junto ao
Conselho do Desenvolvimento da Presidência da
República, 1959161.
Encarregado do acompanhamento da execução do plano educacional do Governo Federal contido na Mela 30 do Programa de Metas, 1958/61. A
serviço no Gabinete do MinisiJU da Educação e Cultura 1960161.
Chefe do Cerimonial e Assessor lnlemacional
do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, 1986.

o
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Vice-Presidente do Riocentro, membro do Conselho de Propaganda da Prefeitura do Rio de Janeiro, Presidente da Comissão de Coordenação para
os Festivais de Cinema do Rio de Janeiro e membro
do Conselho Estadual de Turismo, RJ, 1986.
Terceiro-Secretário, 7 de novembro de 1962.
Segundo-Secretário, antigüidade, 22 de novernbro de 1966.
Primeiro-secretário, merecimento, 1• de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 1• de janeiro de
1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18
de dezembro de 1990.
Assistente do Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1962164.
Subchefe da Divisão do Material e Patrimônio,
1971/74.
Chefe da Seção de Conservação do Patrimõnio, 1974/75.
Coordenador-Geral da construção do ediffcio
anexo ao conjunto arquitetônico do Jtamaraty e de
moradias funcionais, 1974/76.
Argel, Serviço Provisório como Terceiro Secretálio, 1965.
Roma, Terceiro Secretário, 1964166.
Roma, Segundo Secretário, 1966/67.
Varsóvia, Segundo Secretário, 1967/71.
Varsóvia, Encarregado de Negócios, 1971.
.Jeddadh, Encarregado de Negócios, 1973. _
Berlim, Encarregado de Negócios, 1973174.
Santa Cruz de la Sierra, Cônsul, 1974.
Vaticano, Conselheiro, 1976/79.
Vaticano, Encarredo de Negócios, a.i.,
197_8/79.
Rabat, Conselheiro, 1979184.
Rabat, Chefe do Secom, 1980/84.
Rabat, Encarregado de Negócios, a:.i.,
1980/81/82183184.
Lima. Conselheiro; 1984/86.
Argel, Conselheiro, .1986/87.
Argel, Encarregado de Negócios, a.i., 1986/87.
Beirute, Encarregado de Negócios, 1990.
Hong Kong, Cônsul-Geral, 1991/95.
Bangkok, Embaixador, 1996.
Acordos de Cc-Produção Cinematográfica com
a Espanha, Itália, França e RFA, 1963 (chefe das
negociações).
V Festival Cinematográfico Internacional, Mar
dei Plata, 1963 (chefe da delegação brasileira).
XIII Festival I ntemacional do Filme, Berlim Ocidental, 1963 (chefe da delegação brasileira).
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IV Resenha do Cinema Latino-Americano, Sestri Levante, 1963 (integrante da delegação do Cinema Novo).
Seção Mista do Acordo de Cc-Produção Cinematográfica Brasil-Espanha, 1963 (secretário-executivo).
I Mostra Internacional do Novo Cinema, Pésaro, 1965 (chefe da delegação brasileira).
V Resenha do Cinema Latino-Americano, Cclumbianum, Gênova, 1965 (delegado).
Encontro Internacional Terzo Mondo e Comunità Mondiale, Gênova, 1965 (relator na Mesa redonda
sobre o Cinema Novo).
Festival Dei Popoli, Rorença, 1965 (delegado).
Reunião dos Embaixadores do Brasil na Europa Ocidental, Roma, 1965 (coordenador-geral).
Delegação do Ministro de Estado em visita oficial à Itália, 1966 (membro).
X Festival do Cinema de Autor, Gran Premio
Bergamo; 1967 (membro do júri internacional).
XXXIX Feira Internacional de Poznan, 1970 (direter do Pàvilhão do Brasil).
X Festival internacional de Filmes de CurtaMetragem, Cracóvia, 1970 (membro do júri internacional).
XXIV Festival Internacional do Filme, Cannes,
1911 (membro do júri da crítica - Fipresci).
Grupo de inspeção administrativa em· Assunção, Buenos Aires, Santiago, Uma, Nova York, Tóquio, Iocoama, Nova Délhi, Atenas e Londres,
1972/73 (assessor).
Missão de socorro por ocasião do terremoto na
Nicaragua-Manágua e Panamá, 1972/73.
Grupo de planejamento do ensino fundamental
e secundário da Secretaria de Educação e CuHura
do Estado da Guanabara, 1960/61 (membro).
Comissão de peritos que elaborou o projeto
Aspectos Econômicos da Educação em Goiás, para
justificação de financiamentos internacionais ao Govemo goiano, 1962 (membro).
I - Festival do Cinema Brasileiro na Bahia,
Salvador, 1962 (representante do Cinema Novo Carioca).
Seminário de Cinematografia sob a direção de
Ame Sucksdor1f, em cooperação com a Unesco, Rio
de Janeiro, 1962/63 (coordenação).
Grupo Executivo da Jndústri Cinematográfica
(GEICJNE), Rio de Janeiro, 1962/64 (representante
do MRE).
Comissão de seleção de filmes brasileiros para
os festivais internacionais de cinema, Rio de Janeiro, 1962164 (secretário-executivo).
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Produtor-executivo de Integração Racial, de
Paulo Cezar sarraceni, e O Circo, de Arnaldo Jabor.
Comissão de Coordenação Internacional do IV
Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, 1964 (representante do MRE).
so• aniversário da Semana de Arte Modema,
Unb, 1972 (conferencista).
Comissão Permanentes de Inventário e de Licitações, 1972/74 (presidente).
Comissão de seleção do logotipo para a Telebrás, 1973 (membro).
Comissão Permanente de Controle de Nomeações, Brasma, 1973 (membro).
À diSposição da Missão Especial da Libéria nas
solenidades de posse do Presidente da República,
Brasma, 1974.
Representante do MRE junto ao Governo do
Distrito Federal com vistas à elaboração do projeto
de execução do centro de conferências e Convenções
Internacionais, de Oscar Nierneyer, BrasRia, 1975176.
III FestRio, 1985 (premiado com o troféu Tucano por 25 anos de atividades dedicadas ao cinema
brasileiro).
XV Jornadas de Cinema da Bahia, Salvador,
1986 (membro do júri internacional).
Grupo de preparação da visita do Presidente
da República a Cochabamba e santa Cruz de la
Sierra, 1974 (membro).
Grupo de estudos que visitou instituições públicas e privadas ligadas à Documentação, lnfonná!ica
e Telecomunicações, Nova York, FiladéHia e Washington, DC, 1974 (assessor).
XXI Mostra Internacional do Filme de Autor,
San Remo, 1978 (membro do júri). ·
Missões especiais às exéquias dos papas Paulo VI e João Paulo I, Vaticano, 1978 (membro).
Missões extraordinárias às cerimônias e ritos
religiosos de início dos pontificados de João Paulo I
e João Paulo 11, Vaticano, 1978 (membro).
XXIII Mostra Internacional do Filme de Autor,
San Remo, 1980 (presidente do júri).
XV Sessão do Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo, Rabat, 1981 (chefe da
delegação brasileira).
Visitas a Marrocos do Ministro da Indústria e do
Comércio, 1982 (membro da delegação).
Visita oficial do Presidente da República a Fez,
1984 (integrante. da comitiva).
I Festival do Cinema AmazOnico, lqultos, t 984
(delegado brasileiro).

FestiVal Internacional do Filme, Cannes, 198E
(delegado do Brasil).
Grupo de Trabalho para a recuperação dos
episódios brasileiros do filme lts Ali True, de Orson
Welles, Los Angeles, Nova Yori< e Washington, DC,
1986 (coordenador da parte brasileira).
XV Encqntro Cinematográfico de Digne-lesBains, homenagem a David Neves, 1987 (relator).
XLIV Mostra Internacional do Cinema, Veneza,
1987 (Fipresci)).
FestiVal de Cinema comemorativo do XXV aniversário de independência da Argélia, 1987 (apresentador de Nelson Pereira dos Santos).
I Sessão da Comissão Mista Brasil-Argélia, Argel, 1987 (membro da delegação brasileira).
Publicações:
A Ferocidade Cromática de 1905, A Época, Rio
de Janeiro, 19.59.
Sincera Crônica de 1960: 50 Anos em'5?, A
Época, Rio de Janeiro, 1960.
Tecnihe di Lavoro e Struture Economiche dei
Cinema Novo, Marzorati, Gênova, 1965.
Cinema Nova Wroku 1970, Film, Vasrsóvia,
1970.
Przez .Wzruszenie do refleksi przez mil do
rzewczywistosci. - Gwat, glod y tropikalizm wedlug
Glaubera Rochy - Przyczynek do dziwrrosciswiata,
Kino, Varsóvia, 1970.
·
Der Leon Has Sept Cabeças, Kontynenty, Varsóvia, 1971.
Presentación a Razones de la Nueva Architectura - 1934 - Y otros ensay(ls, Lima, 1986.
Lucio Costa e o Episódio Brasileiro da Arquitetura, Módulo, Rio de Janeiro, 1987.
De la faim à la déraison - itinéraire (géo)
politique de Glauber Rocha, Cahiers du Cinéma,
Paris, 1987.
Ensaios e artigos estampados na imprensa
brasileira e internacional.
Membro da FIPRESCI (Féderation lntemationale de la Presse Cinématographique).
Ordem de Rio-Branco, oficial, Brasil.
Medalha ao Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Lauro Muller, Brasil.
Ordem do Mérito da República Italiana, Cavaleiro.
Ordem Nacional Miguel Larreynaga, oficial, Nicarágua.
Ordem Equestre de São Gregório Magno, cavaleiro-Comendador, com (llaca, Vaticano.

Missão especial à posse do Presidente Alan
Gàrcfa Péres, 1985 (membro).

Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do Departamento do Serviço Exterior.
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Dados Básicos Sobre Países
País: Myanmar (ex-Birmânia)
Atualização em: 12-4-96
Responsável: DAOC-11
Síntese do País
Nome Oficial do Pafs: União de. Myanmar
Área em Km2: 676.577
População: 42,33 milhões hab. Ano: 1992
Língua: birmanês
Data Nacional: 4 de janeiro (Independência)
Capital: Rangum
Fronteira com o Brasil:
Colônia Brasileira:
Sistema de Governo: República Socialista
Autoridades
Chefe de Estado: Primeiro-Ministro Gen. Than
Shwe
Chefe de Governo: o mesmo
Chanceler: Ohn Gywa
Embaixador no Brasil:
Presença Brasileira
Chefe do Posto:
Missão Brasileira:' Embaixada cumulativa em
Bangkok
Outras Repartições e
Temas Sobre o País
Direitos humanos; oposição popular à Junta no
poder; guerrilhas étnicas (grupo Karen x forças governamentais); relações com a Tailândia; trâfico de
drogas; refugiados políticos; engajamento construtivo com a Asean.
·
Temas da Agenda Bilateral
O interesse político e económico do Brasil com
relação a Myanmar é restrito. Entretanto, devido à
importância de sua posição geogrâfica (Estado-Tampão entre a China e a fndia, além de exercer influência junto aos países da ASEAN), a política externa e
interna Birmanesa é acompanhada com interesse
pela embaixada em Bangkok. Os laços bilaterais,
contudo, são tênues devido à posição política (isolamento Internacional) de violação dos direitos humanos adotada pelo Slorc•.
Visitas Oficiais
1986- Embaixador Paulo da Costa FrancoRecebido pelo MRE u Ye Goung
1994 - Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros de Myanmar, Sr. u Nyunt Swe
(Enviado Especial do Chefe do Governo Birmanês)
Atas Bilaterais
Comércio Bilateral
Exportações do Brasil: US$779.433,00 Ano:
1995
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Principais Produtos:
Importações para o Brasil: US$161.254,00
Ano:1995
Principais Produtos:
Economia
Ano:1993
PIB: US$55,0 bilhões
Moeda/Câmbio: KYAT US$1 ,00 = • 6,1270
KYATS
Princ. Ativ. Económica: Agricultura e Mineração
Exportações Totais: US$589,100,000.00 Ano:
1993
Principais Produtos: arroz, milho, feijão, teca,
borracha, metais vários e pedras preciosas
Importações Totais: US$812,800,000.00 Ano:
1993
Principais Produtos: gêneros alimentícios, têxteis, medicamentos e maquinário em geral
Déficit US$223,700,000.00 Período: 1993
Informações para Viagem
Vôós do Brasil:
Exigência de Visto: é exigido Visto de Turista
(válido por 14 dias)
Fuso Horârio:
Corrente Elétrica:
Padrão de TV:
Política Interna
A União de Myanmar (antiga Birmânia) é governada, desde 1988, por uma Junta Militar do
SLORC - State Law and Order Restauration Council. A partir de 1993, a Junta passou a introduzir reformas conducentes à liberalização do regime. Em
julho de 1995, a libertação da líder oposicionista
Aung San Suu Kyi representou marco importante no
caminho da redemocratização de Myanmar. Uma
Convenção Constitucional está atualmente trabalhando na definição das diretrizes para a nova Constituição do pafs.
Politica Externa
Em agosto de 1995, Myanmar aderiu ao Tratado de Amizade e Cooperação da ASEAN -Association of South-East Asian Nations, e deverâ, no corrente ano, tomar-se membro obseiVador da Associação. O interesse dos pafses do Sudeste Asiático na
inserção regional de Myanmar tem contribuído para
estimular a aceleração das reformas pomicas e econômicas birmanesas.
Economia
.
O Governo de Myanmar tem implementado reformas que se destinam a transformar urna economia centralizada em economia de mercado. Com
esse propósito, foram criados incentivos à captação
de capitais e investimentos esirangeiros.
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Relações Brasii-Myanmar
As relações diplomáticas foram estabelecidas
em setembro de 1982. Em 1995, o Governo de
Myanmar manifestou intenção de instalar Embaixada residente em Brasma.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet)- O expediente lido vai à publicação.
·A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Ofício n• 204/96, de 04
do corrente, agradecendo a esta Casa apoio prestado às iniciativas daquele Estado e, em especial, à
aprovação do Projeto de Resolução n•14, de 1996.
.
O expediente, anexado à matêria em referência, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá, primeiro orador inscrito. (Pausa.)
Conce.do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
.
Concedo a palavra ao Senador Josê Roberto
Arruda (Pausa.)
.
Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo. S. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte· discurso. Sem revisão do orador.) -.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministério
da Agricultura será ocupado pelo Senador A~indo
Porto, representante de Minas Gerais nesta Casa e
atua11• Vice-Presidente Nacional do PTB.
A escolha do nome de A~indo Porto para o Ministério da Agricultura honra o Senado federal, prestigia o PTB e confere ao Estado de Minas Gerais a
sua real dimensão política e económica no cenário
nacional.
Homem identificado com a problemática da
agricuttura brasileira, o Senador Arlindo Porto é um
hábil político d!i escola das Gerais. Possui um curriculum de realizações que o toma indiscutivelmente
·
habilitado para o cargo.
Formado em Administração de Empresas e
Ciências Conlábeis, o Senador Mindo Porto foi Prefeito de Patos de Minas, municlpio mineiro responsável por expressiva produção agrfcola, também conhE'Cido como "capital brasileira do milho". Oriundo
de uma região com larga tradição agrícola, o Senador Arlindo Porto é também um médio produtor rural.
Sua pequena fazenda, situada no abençoado solo
do Triãngulo Mineiro, apresenta expressiva produção de café e proporciona ao novo titular da Agricul-
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tura permanente reciclagem nas lides que doravante
passará a administrar.
Ex-vice-govemador de Minas na gestão Hélio
Garcia, Mindo Porto surpreendeu os candidatos favoritos às eleições para o Senado em 1994, conquistando uma das vagas num dos pleitos mais disputados do Brasil.
Sr, Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao particip_ar das conversações destinadas à escolha do
novo Ministro da Agricultura, o PTB, por intermédio
de suas lideranças na Câmara e no Senado, apresentou ao Presidente da República um conjunto de
nomes, todos eles afinados com as diretrizes do Governo Fernando Henrique Cardoso e com bagagem .
política, intelectual e ideológica capaz de se!Yir a
contento à agricultura brasileira.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, depois de analisar detidamente as ponderações do
PTB, fixou-se no nome do Senador Arlindo Porto,
que, na sua avaliação, reunia plenas condições de
realizar um belo trabalho à frente do Ministério da
Agricuitura.
.
.
No sábado, juntamente com o Líder do PTB na
Câmara, o Deputado Pedrinho Abrão, devidamente
autorizados pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, tivemos o privilégio de anunciar o nome do
Senador A~indo Porto como novo Ministro da Agricultura.
A escolha do Presidente da República não po.deria ser mais acertada. A Bancada Federal do PTB,
tanto nesta Casa quanto na Câmara dos Deputados,
foi amplamente prestigiada com a escolha de A~indo
Porto para a Agricultura. O próprio Congresso Nacional, na minha opinião, sai ainda mais fortaiecldo
desse processo de mudanças ministeriais, vez que
mais um dos seus quadros é chamado a integrar o
primeiro escalão do Executivo.
Homem acostumado a desafios, o Senador mineiro terá um árduo trabalho pela frente. Seu principal desafio será ampliar os aluais níveis da produção agrícola nacional, com vistas a manter estabilizados os preços dos alimentos.
Quero manifestar ao Senador Mindo Porto o
irrestrito apoio dos seus companheiros do PTB.
o Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V. Ex" com
prazer.
O Sr. Bernardo Cabral - Em primeiro lugar, na
aitura em que V. Ex" registra a solidariedade dos
seus colegas, preciso que V. Ex" me inclua entre oS"
integrantes do PTB, ainda que desse Partido não
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faça parte, porque o eminente Senador Arlindo Porto
conviveu e convive conosco aqui, não só recebendo
a orientação de V. Ex' como Líder, Senador Valmir
Campelo, mas se portando como um companheiro
Senador que sabe ouvir. Ora, no instante em que é
ele convocado para assumir o Ministério - não importa se esvaziado, como dizem, porque defendo a
tese de que quem faz o cargo é o seu chefe, seu titular, seu comandante -, provavelmente, o Ministério
da Agricultura terá nele um companheiro à altura da
missão, que não será fácil, mormente devido ao
tempo que o País atravessa de dificuldades nessa
área da agricuttura e da reforma agrária Eu queria que
V. Ex', ao conceder este aparte com a gentileza de
sempre, estivesse mais uma vez certo de que não estará sozinho no seu pronunciamento. Faço questão de
que V. Ex' junte suas palavras às" minhas, na solidariedade e nos cumprimentos ao Ministro Arlindo Porto.
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado,
nobre Senador Bernardo Cabral. Rco muito feliz
com o aparte de V. Ex', que engrandece nosso registro aqui no Senado Federal.
Sabemos das dfficuldades e da responsabilidade que o Senador Arlindo Porto vai ter à frente do
Ministério. Mesmo tirando uma parte do Ministério e
entregando-a ao seu novo titular, o Ministro da Reforma Agrária, compete ao Ministro da Agricultura
reverter a situ,.ção no que diz respeito à produÇão
neste p,.ís, princip,.lmente a de grãos. Como todos
sabem, neste ano, tivemos um déficit de ""proximadamente 1o a 12 milhões de toneladas na produção
de grãos. E uma das maiores t ..refas, talvez um dos
maiores desafios do Senador Arlindo Porto, será
exatamente buscar essa perda, mesmo porque sabemos que, neste ano, pelas notícias dos técnicos,
talvez tenhamos um dos mais rigorosos invernos
dos últimos dez anos. Com isso, seca-se o pasto e
diminui-se o estoque, principalmente de milho. Teremos que enfrentar esses problemas, buscando atternativas de fora, importando grãos, especialmente
milho, para o nosso País.
Por tudo isso, o grande desafio para o Senador
Arlindo Porto será buscar, por intermédio do plantio,
do incentivo ao produtor, no ano que vem, um novo
superávit no que diz respeito à safra de grãos. Agradeço a V. Ex' pela atenção.
O Sr. Nabor Júnior - Concede-me V. Ex' um
aparte?
'
O SR. VALMIR CAMPELO -Ouço V. Ex' com
prazer.
O Sr. Nabor Júnior - Senador Valmir Campelo, quero associar-me às palavras de V. Ex', no mo-
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mento em que traz ao conhecimento do Senado Federal a designação do Senador Arlindo Porto para
exercer o i:argo de Ministro da Agricultura do País.
Embora tenha uma convivência relativamente curta
com o Senador Arlindo Porto, que chegou aqui no
início desta Legislatura, já pude perceber o acendrado espírito público de S. Ex' e também a experiência
que adquiriu não só como Prefeito do seu Município
de origem, mas também como Vice-Govemador do
Estado de Minas Gerais, o que o credenciam perfeitamente para ter um excelente desempenho à frentE!
daquela importante Pasta do Governo Federal. Quero trazer a minha palavra de incentivo, de apoio. Tenho certeza de que o Senador Arlindo Porto vai corresponder não somente à expectativa do Partido que
V. Ex' lidera no Senado Federal, mas de toda está
Casa, de toda a Nação no desempenho de suas !unções como novo Ministro da Agricultura do Brasil.
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado,
nobre Senador Nabor Júnior. Realmente o Senador
Arlindo Porto, no curto espaço de tempo em que se
encontra nesta Casa, tem demonstrado, através da
sua inteligência, do seu dinamismo, um respeito
muito grande pelos seus colegas, nossos pares nesta Casa Alta.
Todos nós aprendemos a respeitá-lo pelo seu
comportamento. Como Líder do PTB, vou sentir muito a ausência do Senador ArliPdo Porto em nosso
Partido, como também vou sentir - pois de uma vez
. só perco dois amigos e companheiros - a do nobre
colega Senador Luiz Alberto de Oliveira, que se encontra presente no plenário e que deixará esta
Casa, provavelmente, amanhã ou na próxima semana Vamos perder esses dois companheiros e lamento muito, porque todos os dois compõem os
quadros do Partido que tenho a honra de liderar nesta Casa
Concluindo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, dizia que todos nós estamos certos de que a
presença do digno Senador mineiro na Pasta da
Agricultura reverter-se-á em um trabalho sério, competente e dedicado, capaz de dinamizar a produção
de alimentos em nosso País e de contribuir para a
eliminação de um dos maiores flagelos do mundo
moderno, que é a fome.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rarnez Tebet) - Senador
Valmir Campelo, Srs. Senadores, esta Pre~idência
sente-se no dever de associar-se à manifestação da
Uderança do PTB, que, acreditamos, é de toda a
Casa pelo regozijo que temos de ver um companheiro nosso, da envergadura do Senador Arlindo Porto,
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ocupar essa importante Pasta do Ministério da Agricultura.
Peço ao Senador Valmir Campelo que transmita ao Muro Ministro da Agricultura, já que ainda não
está empossado, os aplausos e o contentamento da
Presidência e de todo o Senado da República.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à
nobre Senadora Benedita da Silva, por cessão do
Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Alberto de Oliveira, por permuta com o Senador Bernardo Cabral.
O SR- LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTBPR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente Ramez Tebet, Srs. Senadores, ao assumir o mandato de Senador pelo Estado
do Paraná, em substituição ao eminente homem público e Senador José Eduàrdo de Andrade Vieira,
convidado de primeira hora para integrar o Ministério
do Presidente . Fernando Henrique Cardoso, tinha
consciência das circunstâncias que acompanhavam
minha diffcil'missão.
Como polrtico, já tendo exercido os mais diversos cargos e cumprido longos mandatos legislativos
em meu Estado, pela segunda vez vim ao Senado
Federal, ocupando suplências que acabaram se revelando duradouras e plenas de episódios marcantes na vida nacional.
•: Nunca perdi de vista, entretanto, que, fosse
qual fosse a duração de meu mandato, deveria exercê-lo com abnegação, com humildade e espirita público extremados, até mesmo porque essa é a marca que a cidadania brasileira exige dos seus repre- ·
sentantes.
Tendo exercido a senatória pela primeira vez
na circunstância histórica em que o Pais se mobilizou para rever a ação de seus homens e as virtudes
de suas instituições, retomei nesta segunda ocasião
em que o País se propõe a profundas transformações, a partir das reformas do Estado.
Não esqueço as vicissitudes e, por que não dizer, a grandeza dramática dos momentos vividos em
minha primeira passagem no Senado, perfodo marcado, por exemplo, com o lmpeachment de um presidente e com uma comissão que teve a coragem de
cortar dela alguns membros que denegriam a imagem do Congresso Nacional.
O quadro de lutas e incertezas que então se vivia, temperado pelo vigor civico que o nosso povo
soube revelar, trouxe como signo a vontade e a ousadia que tivemos ao nos auto-investigarmos, propondo e provendo sanções i:ominadas pela legisla-
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ção política, em substancial mudança de atuação
parlamentar.
Nem tudo foi feito. Resta um longo caminho a
percorrer, com a depuração e o aperfeiçoamento ético que a Nação brasileira quer e merece.
Em minha volta ao Senado, na presente legislatura, renovei minhas esperanças em servir às
grandes aspirações nacionais, agora consubstancia-.
das em impetos mudancistas e reformadores; querse, neste sentido, construir-se uma Nação mais justa
e mais harmónica, como diz a 'Voz das Ruas• claramente manifestada, no fundo e na forma, da eleição
do eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Por isso mesmo, na condição de representante
do Estado do Paraná, não hesitei um ,momento sequer em emprestar apoio e defesa às proposições
de mudanças encaminhadas ao Parlamento pela
ação do Governo Federal.
Voltado para as grandes questões nacionais,
nunca perdi de vista, entretanto, os altos e legrtimos
interesses de meu Estado, cioso de que, para sermos universais, não devemos nunca esquecer "o rio
que passa em nossa aldeia", na expressãõ poética
de Fernando Pessoa.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são em
momentos de abruptas mudanças em nossas vidas,
quando nos deixamos conduzir ·por inefável emoção,
que fatalmente nos voltamos à Filosofia, "Ciênciamãe" que nos acolhe e aconselha.
Evoco e conclamo, nesse sentido, Henry Bergson, que ousou contraditar toda a filosofia dominante
na segunda metade do século passado, colocandose, inclusive, em confronto com os grandes modelos
kantianos.
Contra a imobilidade da Metafisica no seu aspeclo clássico, nos seus conceitos imutáveis, Berg.son introduz o conceito de duração, completamente
dHerente do conceito de Kant Para Bergson, o perceptivo não especifica tanto o homem quanto a memória. E a memória é duração, e duração nada mais
é do que o reflexo do passado no próprio futuro.
Para a História da Filosofia, Bergson é o opositor de Kant, reformulador e iconoclasta, contra o positivismo, contra o materialismo, contra todos aqueles "ismos• que limitavam a inteligência e mutilavam
suas potencialidades criadas.
Para mim, no entanto, mero leitor interessado,
Bergson é tão-somente o pensador que me faz ver
que não é de sã razão priorizar-se o tempo e o rigor
cronológico na consagração da verdade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao apresentar neste momento minhas despedidas a esta
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Casa do mais alto culto republicano e testemunho
vivo da democracia, não poderia deixar de registrar
o meu contentamento por ter. privado do tão ilustre
convívio; o aprendizado que aqui auferi, de tão expressivas lideranças brasileiras, seguirá comigo e
me fará crer reiteradamente na importância do Senado no estado democrático de direito.
O Sr. Valmir Campelo- V. Ex' me perm~e um
aparte, nobre Senador Luiz Alberto?
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA - Com
mu~o prazer, eminente Líder.
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador, V.
Ex', na tarde de hoje, traz a esta Casa as suas despedidas. Tenho absoluta certeza de que é uma despedida temporária, porque essa não é a primeira vez
que V. Ex' ocupa uma das cadeiras aqui no Senado
Federal. Mas não poderia deixar de transmitir o meu
agradecimento, não poderia deixar, neste momento,
de fazer registrar nos Anais desta Casa a minha alegria de ver um amigo tão dedicado como V. Ex' nesta Casa, de sentir de perto a sua inteligência e a sua
capacidade, do modo como V. Ex' trata os seus pares, com educação, com respe~o. com sobriedade.
V. Ex' prestou relevantes serviços ao Senado Federal, ao Governo do nosso País, na condição de representante do Estado do Paraná, mas também como
Vice-Lfder do Governo de Fernando Henrique Cardoso. V. Ex'. cita Bergson, dizendo que memória é
duração. Tenho absoluta certeza de que, por muitos
e muitos anos, esta Casa irá lembrar-se do trabalho
proffcuo e sério realizado por V. Ex' não só pelo seu
Estado, mas também em favor do nosso País. Velho
companheiro, amigo e irmão, receba a minha admiração e perm~-me quebrar o protocolo, para transmitir o meu abraço fraterno, os meus agradecimentos e, cada vez mais, a minha admiração.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA - Eminente Líder, Senador Valmir Campelo, recebo comovido as palavras de V. Ex' e mais essa demonstração de amizade.
Reafirmo aquilo que já lhe disse pessoalmente:
mais do que companheiros de Partido, somos irmãos de ideal, de vida política. V. Ex', com toda a sua
inteligência, com todo o seu brilhantismo, tem sido
um condutor das lutas do nosso Partido neste Senado. Tenho a convicção pessoal de que a V. Ex' estarão destinados novos e importantes cargos, para
que V. Ex' continue a trabalhar pelo engrandecimento da nossa Pátria com denodo, com dedicação e
com humildade.
O Sr. Geraldo Melo - V. Ex' me permite um
aparte, Senador Luiz Alberto?
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O SR. LUIZ ALB.ERTO DE OUVEIRA - Com
muito prazer, eminente Senador Geraldo Melo.
O Sr. Geraldo Melo - Senador Luiz Alberto,
além de expressar a minha solidariedade e o meu
abraço, transm~ir publicamente o meu abraço fraterno a V. Ex', queria fazer um comentário. Vinha hoje
para o Senado, pensando que esta poderia ser uma
semana de alegria para os Senadores. TIVemos a
notfcia de que um companheiro nosso, Senador Arlindo Porto, sobre quem nós todos temos a imagem
de um homem sereno, firme e competente, vai assumir o comando da Pasta da Agricultura, o que nos
enche de esperança e nos envaidece, como amigos
de S. Ex', corno admiradores do seu trabalho e confiantes na sua competência. Volta a esta Casa o Senador Andrade Vieira, depois de ter ocupado a pasta
da Agricultura. Só que o preço que nos é cobrado
pela alegria de recebermos o Senador Andrade VIeira de volta é um preço muito alto, que é o de perdermos a companhia diária de V. Ex' aqui. Conheço-o
há bastante tempo. Convivemos pouco, mas nos conhecemos quando V. Ex' era Presidente da União
lnterparlamentar e visitava o Rio Grande do Norte,
sendo eu o Governador. Ali, instantaneamente, de
certa forma, comprometemo-nos a construir uma
grande amizade, da qual mu~o me orgulho. Aqui, no
Senado, reencontrei V. Ex', para testemunhar, com
seu trabalho diário, com a sua seriedade, o homem
público dedicado ao Brasil e aos brasileiros, devotado ao estudo sério dospioblemas nacionais e fiel
aos interesses do Paraná. Ao lado disto, o companheiro, o amigo, o irmão, a pessoa de quem todos
nos orgulhamos porque sabemos o valor, a seriedade, a dignidade de V. Ex' em todos os momentos. A
sua perda é mu~o grande para todos, mas pessoalmente é muito grande para mim, pelo tipo de relação
que entre nós e as nossas famnias se inst~uiu. A
convivência com V. Ex' foi um aprendizado de prudência, de experiência, de inteligência, de seriedade
no cumprimento de seu mandato. V. Ex' nos honrou
muito com a sua presença. Conforta-me a certeza,
. Senador Luiz Alberto, de saber que onde quer que
V. Ex' esteja nos próximos dias, meses e anos o
Brasil continuará a contar com o brilho da sua inteligência, com o seu patriotismo e com a sua devoção
aos interesses nacionais. Receba o meu abraço e a
certeza de que aqui, neste plenário, para que fosse
completa a tarefa com que esperamos retribuir a
confiança em nós depos~da pelo povo brasileiro, a
única coisa que faltará será a presença de V. Ex',
mas não nos faltará o seu exemplo e o seu padrão
de comportamento. Meus parabéns a V. Ex' por ter-
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minar tão bem essa tarefa, que espero seja renovada no futuro. Alguém disse, em algum momento da
História do Brasil - não me lembro nem quem -, algo
que talvez valha nesta hora: •A gente só sabe se
uma vida foi boa quando ela tennina. • No momento
em que V. Ex' encerra a sua tarefa, pode voltar para
casa cheio da satisfação de quem sabe que realizou
um bom trabalho e que cumpriu a sua missão à altura das necessidades e expectativas do Paraná e do
Brasil. Meus parabéns a V. Ex'.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEJRA - Eminente Senador Geraldo Melo, eminente Governador
do Rio Grande do Norte, V. Ex', no seu aparte, trazme a lembrança das épocas em que tive a honra e o
prazer de presidir a União Parlamentar Interestadual, entidade que congrega 1.100 Parlamentares
estaduais de todo o Brasil.
Foi na sua amorável Natal, naquela cidade que
é esquina da liberdade, que os Deputados Estaduais
se reuniram quando V. Ex" foi o Governador do Estado. Pude tirar o distintivo de Presidente da UPI e
entregá-lo a V. Ex' para denominá-lo Deputado Estadual Honorário do Brasil, pelo entusiasmo de V.
Ex', já naquela ocasião, em relação ao Parlamento e
pelas lições de democracia que nos deu nos discursos que proferiu naquele encontro dos Deputados
Estaduais brasileiros, em Natal.
Depois tive a oportunidade de conviver com V.
Ex', de receber demonstrações de repetida amizade, companheirismo e aconselhamento. TIVe a felicidade de poder voltar ao seu Estado, ao seu convívio, para, ao lado da sua famflia, com os meus filhos, ter o prazer de conhecer melhor aquele Estado, de ver as suas belezas naturais e, sobretudo,. a
beleza da grandeza humana de V. Ex', do respeito e
do carinho que o povo do Rio Grande do Norte mantém para com V. Ex".
Gostaria, encerrando a resposta que faço a V.
Ex", de lembrar a seguinte expressão de São Paulo:
"Sê fiel até a morte, que eu te darei o reino da vida. •
Procurei ser fiel - ·e o sou -, eminente Senador, aos
amigos que constituí, porque o reino da vida que
Deus me dá é a amizade que tenho com eminentes
homens públicos, corno V. Ex'.
O Sr. Elcio Alvares - V. Ex' me pennite um
aparte, Senador Luiz Alberto?
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA - Com
muito prazer, eminente Lfder Elcio Alvares.
O Sr. Elclo Alvares - O Senador Geraldo
Melo, corno sempre, fotografou um aspecto bastante
sui generis deste momento que estamos vivendo.
Hoje a Casa está em festa: o Senador Arlindo Porto,
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convidãdo para o Ministério da Agricu~ura, honrará
sobremodo o Governo Fernando Henrique Cardoso,
pela sua posição de homem bastante retilíneo e um
leal e dedicado colaborador da política de sustentação de Sua Excelência aqui no Senado. Não podemos, de maneira nenhuma, obscurecer o sentimento
de tristeza que invade a todos. A sua saída, Senador
Luiz Alberto de Oliveira, representa uma lacÚn!l dHícil de ser preenchida. Gostaria de, na condição de
Líder do Governo - uma vez que V. Ex" foi um ViceLíder brilhante, tão companheiro e solidário -, deixar
de lado o protocolo e a fonnalidade para dar vazão
ao sentimento mais íntimo. Na vida pública, deve-se
registrar o momento em que o coração prevalece e
assume, por inteiro, as razões da inteligência e do
próprio comportamento humano. V. Ex" simboliza,
nesta Tribuna, a amizade, pedra fundamental para
tudo. Se tivéssemos de eleger, entre os · nossos
companheiros, aquele que simboliza a amizade, o
traço de união entre todos, V. Ex" teria, indubitavelmente, .a preferência de seus Pares. Ao· lado de
Beth, uma companheira adorável e imprescindível
da sua vida, V. Ex' soube nos transmitir o· caJpr humano. Muitas vezes, alquebrado pelas lulas parlamentares, muitos companheiros e eu encontrávamos o refúgio adequado na residência dd eminente
Senador Luiz Alberto de Oliveira, para qué retemperássemos as nossas energias e voltássemos, no dia
seguinte, para combater o bom combate. V. Ex" passa por esta Casa, não com aquela fatuidade 'dos meteoros, pois é uma estrela brilhante, que deixa para
todos nós, através de exemplos pennanentes de
amizade sincera e pura, uma página inesquecível de
convivência humana. Senador Luiz Alberto de Oliveira, falar ao Paraná o que representou sua atuação
nesta Casa seria repetir o conceito que v: Ex" desfruta no seu Estado; falar ao Paraná da lacuna que
começamos a registrar neste momento seria exalamente fazer um registro da perda, do desfalque que
representa para o Senado da República a saída de
V. Ex". Neste momento, tenho certeza, interpreto o
pensamento de todos os seus Companheiros e o da
Liderança do Governo que, por uma feliz coincidência, está sendo presidida pelo Senador Ramez Tebel, que, como nós, também tem a responsabilidade
de ajudar o Presidente Fernando Henrique Cardoso
nesta Casa. Não tenho dúvida, teríamos àqui a mesma voz de José Roberto Arruda, de Vilson Kleinübing a lhe dizer, com todo o sentimento, que V. Ex"
foi um companheiro notável, dando-nOs, em todos
os momentos, a tranqüilidade da sua" amizade e,
mais ainda, da sua fé no mandato e no trabalho que
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exercitou. Receba, no dia de hoje, nestas palavras
feitas agora - todas partidas do coração - o preito
maior que um homem público pode receber. Acima
da verticalidade de seu comportamento e acima da
probidade do cumprimento do mandato, o homem
público tem que ter a certeza que o seu exemplo é
lapidar para todos aqueles que convivem no seu cotidiano. V. Ex" sai desta Casa, no dia de hoje, Senador Luiz Alberto de Oliveira, aureolado pela estima,
pelo apreço, pela admiração sincera. Deus o acompanhe ao longo desses novos caminhos, e tenho
certeza, assim como confio no País e no Governo
Fernando Henrique Cardoso, de que V. Ex" não é
um homem público para ficar à margem dos fatos
administrativos. Vamos torcer ardorosamente para
que, em breves dias, se não for da tribuna do Senado, ·seja em outra missão ou em outros quadros administrativos da vida pública brasileira, possamos,
mais uina vez, enattecer a figura do notável Senador
do Paraná, Luiz Alberto de Oliveira. Deus o acompanhe, ao lado dos seus familiares, com a certeza,
cada vez maior, de que aqui V. Ex" déixou uma legião imensa de amigos que jamais vão esquecê-lo,
seja pelo trabalho, seja pela grande amizade .que
nos concedeu.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA • FICO
sensibilizado com mais esta demonstração de amizade, de carinho pessoal, de amizade fraterna que
nos une, eminente Senador Elcio Alvares. Desejo
Ex" que, mesmo tendo exercido outras
declarar a
funções na minha vida, uma das mais prazerosas,
uma das que mais me entusiasmaram foi exatamen-

v.
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ae V. Ex" por um aever de consciência e com o coração apertado de ter que sentir dentro em pouco a
fajta de um companheiro que, sem dúvida alguma,
pela competência, pela seriedade e pelo espírito de
amizade, ressaltado aqui pelos outros Srs. Senadores, escreveu uma história de integração e de relacionamento nesta Casa. Em nome do PFL, registro
esse trabalho de V. Ex" e digo que, como Senador
pelo Paraná e pertencente aos quadros do PTB, V.
Ex" IJ<!nscendeu em suas colaborações, em suas intervenções, em seu trabalho, em seu espírito público
o seu·Estado e o seu Partido, V. Ex" foi e é um Senador do País. Portanto, de todos nós, de todos os
Partidos que integram essa Casa, de todos os Senadores e funcionários do corpo técnico desta Casa, V.
Ex" só merece o nosso reconhecimento, o nosso
apreço e a nossa homenagem. Tenho a certeza de
que V. Ex" deixa momentaneamente o Senado, mas
não deixará a vida pública e não deixará de contribuir para· o País. Sequioso que é o País de exemplos públicos, de figuras retas, sérias e competentes
para fazer a transformação que almejamoS, V. Ex",
sem dúvida alguma, até por uma prerrogaliva de necessidade, será convocado para continuar a dar
uma colaboração expressa, não só ao Estado do .
Paraná, mas a toda a nossa Nação. Saúdo V. Ex" e
·o abraço em nome do PFL Digo, com muito carinho,
·qüe V. Ex" vai fazer falta nesta Casa, parque foi um
companheiro leal e competente, sobretudo um homem voltado-para o bem deste País. Meus parabéns
e aceite o nosso abraço.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRÀ - Muito

te _ter_ _a_ oportunidªde de servi-lo c.omo V!ce-Líder,

obfigado,-emnente- Senador Rcrr.aro Jucá. -&mos

sabendo, como sei, ao lado dos eminentes Senadores Ramez Tebet, Vilson ·Kieinübing e José Roberto
Arruda, que servir à Liderança de V. Ex", à Liderança do eminente Presidente Fernando Henrique Cardoso é servir ao Brasil.
Desejo agradecer-lhe profundamente o convite
que me formulou. Tenha V. Ex" a convicção de que,
pelos caminhos que andar, irei sempre tê-lo como
meu líder e exemplo de homem público brasileiro.
O Sr. Romero Jucá- V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA - Ouço
V. Ex" com prazer.

também velhos amigos, sou seu admirador deste o
tempo .em que V. Ex" prestou relevantes serviços ao
País como Presidente da Funai. Agradeço, sensibilizado, a sua demonstração de amizade, no momento
em que V. Ex" fala pelo Partido da Frente Liberal
O Sr. José Agrlplno - V. Ex" concede-me um
aparte?
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA • Com
prazer, nobre Senador.
O Sr. José Agrlplno - Senador Luiz Alberto meu amigo Luiz Alberto, permita-me assim falar-,
quero lhe dizer que, diferentemente de outros· colegas que estão lamentando o seu discurso de despedida - claro que eu não gostaria de ouVi-lo -, ouço-o
com alegria, porque vejo V. Ex" fazer o seu discursos de despedida de um mandato limpo, sério, desempenhado com honradez e com respeito dos seus
Pares. E isso é motivo de alegria. Todos os que o
ouvem - eu estava no meu gabinete e apressei-me a

O Sr. Romero Jucá- Senador Luiz Alberto de
Oliveira, tenho exercido a prerrogativa de falar como
üder do PFL, normalmente com muita satisfação e
com muita honra. Mas hoje, na Liderança do PFL,
talando por mim e por meus companheiros de Partido, faço-o sem muita satisfação. Comento a atuação
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vir ao plenário -, fazem-no ci:>m respeito. com o sentimento da amizade, pois são palavras de um paranaense ilustre, que aqui esteve e que poderá voltare voltará, pelo desejo de seus Pares -, mas que sai
com a cabeça erguida. Tenho a consciência, amigo
Luiz Alberto, Senador Luiz Alberto, de que esta é
uma Casa de excelências: aqui têm assento ex-Presidentes da República, ex-Governadores, ex-Ministros, Parlamentares, homens ilustres, dignos, que fazem opinião. Opinião, nesta Casa, faz-se no plenário, nas comissões, nas reuniões e até no •cafezi-

nho". v. Ex' fez opinião aqui no Senado pelas suas
palavras sensatas, discretas, sinceras, lúcidas,, de
homem experiente e bom que é. Não poderia deixar
de lhe dirigir essas palavras porque vejo em V. Ex'
um homem público de respeito, que vai nos fazer fal'
ta. No meu entender, V. Ex' fez opinião pela sensatez dos seus pontos de vista aqui sempre expostos;
fez amigos pela fidalguia do seu comportamento
permanente; e deixa saudades entre os seus amigos, pela sinceridade com que pratica o exerofcio da
amizade. Estou certo de· que nos encontraremos
brevemente, nesta ou em outras tribunas ou em outros cargos, porque um homem com o seu preparo,
com os seus méritos;' com a sua capacidade, não
pode passar à margem de um governo sério corno o
de Fernando Henrique Cardoso, que precisa de hómens bons, sérios e competentes. É neste· figurino
que V. Ex' se enquadra. Quero me associar ao sentimento de saudade, ·de amizade e de reconhecimento ao trabalho que V. Ex' a~ui fez em nome do
Paraná e em nome do País. Que Deus o tenha e
que me tenha permanentemente no'!'ol'deseus·amlgos, pois quero revê-lo sempre.
··
· ·· ··
O SR. LUIZ ALBERTO OLIVEIRA - Muito obri"
gado, eminente Lfder José Agripino. '
V. Ex' simboliza o perfil do senador digno, ·reto
e amigo. Costumo dizer que dos bOns amigOS que
tenho, boa parcela deles é do Rio Gíande do Norte.
Ouvi ainda há pouco a manifestação do eminente
Senador Geraldo Melo e agora ouvi a.sua.
Devo reconheCer que o Rio Grande do Norte é
um Estado privilegiado porque tem tr~ Senadores
de escol cómo V. Ex', o Senador Geraldo Melo e o
Senador Fernando Bezerra. V. Ex" é ex-Governador
do Rio Grande do Norte por duas vezes, possui a
marca do desenvolvimento, da seriedade, da dignidade e da postura correta de homem público.
Parabéns ao povo do Rio Grande do Norte por ter
três Senadores da melhor envergadura moral e política
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me concede
um aparte?
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A Sr" Emília Fernandes - V. Ex' me concede
um aparte?
.
O SR. LUIZ ALBERTO OUVEIRA - Ouvirei
primeiramente o Senador Bernardo Cabral e posteriormente V. Ex'.
O~Sr. Bernardo Cabral - Se V. Ex' me permitir; cederei a primazia à eminente Senadora Emília
Fernandes e, ·a seguir, farei o meu aparte.
O SR. lUIZ ALBERTO DE OUVEIRA - Com
muito prazer, Senador Bernardo Cabral. Seu cavalheirismo é habitual.
A Sr" Emilia Fernandes - Agradeço o aparte e
também a gentileza do Senador Bernardo Cabral. •
Neste momento, quando vários Senadores estão-se
manüestando -.tenho certeza -, de forma sincera e
espontânea, os sentimentos que unem o Senador
Luiz Alberto com os demais colegas desta Casa, eu
não poderia ficar silenciosa. Como colega do ~TB e- ·
como colega Senadora, gostaria de deixar registrados· nos Anais os nossos cumprimentos a S. Ex' e
os nossos agradecimentos a Deus por ter conhecido
esse ·companheiro, que tão bem soube piestigiar
esta casa e,. acima de tudo, o nosso Partido. Q,s moniéntos· que V. Ex' passou nesta Casa são motivo
de ·orgulho para o povo do seu Estado e para os
quadros do Partido. Trabalhista Brasileiro, o nosso
Partido. Se por um lado,' nós nos sentimos· orgulhosos de· mais um Seriador do PTB ser chamado ao
desafio ·de· contribuir com o Governo Federal, assumindo. a Pasta da Agricultura, por outro lado, lamentamos perder·o convívio fraterno do Senador Luiz Alberto; a· quem apresentamos nossos agradecimentos. Temos a certezà de que a sua capacidade e a
seriedade com que levou a bom termo. o desempenho de seu màndato ficarão guardadas· no coração
dos colegas SenadoreS e principalmente dos petebistas deste País. Senador Luiz Alberto, nós lhe desejamos muito sucesso em sua nova atividade. Temos certeza de que V. Ex' dará continuidade ao seu
trabalho vottado para o povo do Paraná. Leve também o nosso abraço a sua famUia que, de forma tão
carinhosa e tão amiga, muitas vezes nos recebeu.
Muito obrigada pelo convívio e que Deus o acompanhe na jornada que empreenderá daqui para frente.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - Muito
obrigado a V. Ex', eminente Senadora Emília Fernandes. V. Ex', que tem engrandecido o Rio Grande
do Sul, Estado de tantas e tão caras tradições polfticas, V. Ex', que veio lá da fronteira, com os ventos
da liberdade, com os ventos das dificuldades próprias e até do conhecimento do povo gaúcho, V. Ex',
que veio lá dos Pampas amados do Rio Grande do
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Sul querido, tem engrandecido o Senado. Eu me sin·
to confortado por ter tido a oportunidade de ter um
convívio tão agradável com V. Ex".
Ouço o eminente Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral • Senador Luiz Alberto,
aliás Senador Luiz Alberto Martins de Oliveira • faço
assim justiça ao nome por inteiro ·, se me faHassem,
e penso que faltam, méritos para: aparteá-lo•..
O SR. LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA • Não
apoiado, Senador.
O Sr. Bernardo Cabral • ... eu já estaria feliz de
ter cedido minha vez. Foi uma forma de provar ao
Senado o quanto V. Ex1 é estimado. Não é à toa que
os homens públicos não valem peia fortuna que conseguem formar, nem pelo poder de que eventual·
mente dispõem, mas por aquilo que realizam em
prol da coletividade. V. Ex" chegou ao Senado aureolado, porque, sem prática parlamentar mais demorada, mostrou consistência e densidade à medida
que exercitava o múnus de relatar algumas matérias, inclusive na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Ora, quem fica para apartear no final
do discurso, como eu, corre o risco da repetitiVidade.
Quero fugir desse risco, porque o que aqui já foi dito
dá a idéia de que a sua biografia pode ser escrita.
Imagine V. Ex', se eu não tivesse tomado a liberda·
de de aparteá-lo, como ficariam .esses apartes tão
brilhantes ao serem comparados com outros. Seria
difícil saber qual o melhor. Assim já se sabe qual de:.
les é o ·mais fraco. Só por essa circunstância interrompo V. EX'. E o faço lembrando um velho paraiba·
no, que, do alto de sua sabedoria, em determinada
quadra de sua vida, voltava à Paralba para disputar
o cargo de governador. Seus inimigos pol~icos di·
ziam que só estava voltando à Paralba porque prete~dia disputar esse cargo. Ministro de Getúlio, depois de ter escrito uma das páginas mais bonitas de
que se tem notícia, A Bagaceira, José Américo deu,
de púbHco, a resposta. Disse: 'Meus inimigos, meus
detratores, estão dizendo que voHo à Paralba apenas para pleitear o·cargo de Governador e se esquecem' • esta é a frase que quero destacar • 'de que
voHar é uma forma de renascer, e ninguém se perde
no caminho da volta.' Tenho a certeza de que V. Ex"
não se perderá no caminho da volta, que espero
seja em breve.
O SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA • Muito
obrigado, meu eminente Relator Constituinte, Deputado brilhante em tantas legislaturas e eminente Senador pelo Estado do Amazonas. Suas palavras são
tão fortes para mim quanto expressivo é para a Nação brasileira o caudaloso Rio Amazonas. V. Ex" de-

mons~ra,
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CÇ>m SJ.!?S palavras, o apreço que conseguimos criar ao longo dessa nossa convivência.
Desejo afirmar no Senado da .República que eu
também já era seu admirador antes de aqui estar.
Como Presidente da União Parlamentar lnteresta·
dual, convivi com V. Ex', quando V. Ex' fez a tarefa
gigantesca de redigir a Constituição de 1988. Posso
testemunhar a lhaneza e a cordialidade com que V.
Ex' tratava aquele humilde Deputado estadual do
Paraná, que vinha pedir seus aconselhamentos,
para que pudéssemos escrever uma Constituição
que fosse também uma Constituição· da federação
brasileira, como V. Ex' também soube fazer em diversos artigos da nossa Carta Magna.
Por isso, declaro, mais uma vez neste plenário,
que continuo seu aluno. V. Ex', para mim, é o mestre da amizade e da política brasileira.
Para concluir, Sr. Presidente, permito-me fazer
rápidas considerações a respeito do Senado. .
Esta Casa, acompanhando a ingente neCessidade de modernizar-se e dessa forma fazer face aos
novos desafios, tem-se mostrado, a cada dia, mais
eficiente e expedita. Lembro o Professor e constitu·
cionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, quando
afirma que uma das razões da crise da democracia
pode localizar-se na incapacidade de o Parlamento
atualizar-se e infomnatizar-se, acompanhando-as rá·
pidas mudanças do Executivo.
Saúdo, nesse sentido, todo o salutar esforço
de modernização que o Presidente José Samey,
seus colegas de Mesa Diretora e todos os funcioná·
rios do Senado, desde a douta Consultaria até aqueles que nos-seiVem em nossos gabinetes, têm dado
no sentido de imprimir novos tempos e oferecer melhores condições de trabalho aos Srs. Senadores e
ao Senado de maneira geral, porque, na verdade,
com a modernização, com melhores condições de
trabalho, estar-se-á promovendo e induzindo o próprio aperfeiçoamento da democracia.
Tenho a convicção de que mesmo sendo a
'Casa da Prudência', como queria Rui Barbosa, esta
Alta Casa do Parlar:nento brasileiro, pela sensibilida·
de e virtude de seus ilustres Senadores, saberá,
também, como nos recomenda Bertold Brecht, ser a
casa da transformação, pois ele disse que a principal tarefa do polttico é não temer o novo.
Levado ao paroxismo dos grandes desafios,
caberá ao Senado um papel de protagonista no difí·
cil caminho da construção da Nação justa e harmónica.
Não se trata apenas de desenvoMmento, de
luta contra as injustiças estruturais e as desigualda·
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des crónicas. Há todo um trabalho cotidiano, às vezes meras conjunturas, contra as quais só um paciente trabalho político é eficaz. Há, da mesma forma, a necessidade de inserimento do Brasil nos
quadros internacionais, haja vista as grandes transformações derivadas da mundialização da economia
e das avassaladoras integrações regionais e multirregionais.
Devo dizer aos paranaenses que sufragaram
meu nome e permitiram que aqui estivesse que não
hesito em, mesmo diante de tremendas dHiculdades
e incompreensões, acreditar piamente que este Senado pode ser e será contemporãneo ao desafio do
seu tempo. 'Aqueles que· crêem na justiça, mesmo
em oposição aos astrólogos, podem mudar o curso
das estrelas.•• •.
Os eminentes Senadores e as eminentes Senadoras que conheci não qoerem mudar o curso das
estrelas, mas querem - isto sim - que aqui se ajude a
construir uma pátria onde todos possam ter o "Sol
bendito do pão", da liberdade, do trabalho e da cit!adania.
Sr"s e Srs. Senadores, combati o bom combate
e encerrei minha carreira, mas guardo a minha fé ·na
democracia e no Senado do meu Pafs. (Muito bem.
Palmas!)
Gostaria de registrar também o meu sin~ro
agradecimento a todo o corpo de funcionários .desta
Casa, em especial às Diretorias Técnicas e a Douta
Consultoria Legislativa, bem como a. todos os servidores que trabalharam em meu gabinete.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Luiz Alberto de Oliveira, V. Ex" ultrapassou o tempo
em 27 minutos. Não o.usei chamar a atenção de V.
Ex", porque teria até vontade de parar o relógio para
que conclufsse o seu discurso.
Esta Presidência ·se- sente no dever de asSociar-se às manifestações· que V. Ex" recebeu de' tO"
dos os seus Pares e de todos os partidos polfticós
nesta Casa, que perceberam que V: Ex", ao tempo
em que esteve no Senado, venceu as incompreensões com a grandeza de sua alma Er colaborou decisivamente nas principais matérias da competência
desta Casa.
Se V. Ex" agiu no Senado como um grande patriota, na sua vida particular, procedeu como um
grande amigo, como um verdadeiro companheiro, fazendo de sua residência a residência de todos nós.
A Presidência em exercfcio se associa às manifestações do Senado da República e - voHo a repetir- uma despedida é sempre algo que compunge
o coração.
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O nosso grande abraço, o abraço deste seu
amigo que, nesta hora, gostaria de estar junto com
outros Senadores, para melhor poder manifestar
aquilo que tem dentro do coração por V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) ·Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, por permuta
com o Senador Gilvam Borges, pelo prazo de vinte
minutos.
.•· .
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, serei muito
breve, mas não poderia deixar de registrar que, na
quinta e sexta-feira da semana passada, realizou-se,
em· São Paulo, o Seminário Brasil-França, sob o
auspício do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais.
·
Quem conhece esse órgão da diplomacia brasileira, que é comandado em nosso Pafs pelo eminente. Embaixador . Samuel Pinheiro Guimarães,
sabe do· valor com que são .tratados os problemas
internacionaiS..·:
··· · ·
No dia 25 de abril, a mesa n•1 tratou do terna
Brasil e a França. na política·intemacionat·preserite e .futuro; divergências é convergências•.; Eu
não sei a quem creditar, talvez por uma dessas manobras do destino, fui convidado para· participar dessa-mesa. Apresentei um trabalho por escrilo, ·o. ternário foi até às 13h30in..
·· ·
·
·.·. · "A mesa n• 2, das 14h30 às 20 !Joras, tratou do
tema 'O. Brasil .e a França na economia mundi,U:
presen\e e futuro, divergências e cânv.ergências'. · ·.
,' ,' Na sexta-feira, a mesa n• 3, trabalhou COI'!l o
terna •A cultura na polfliC<l e. na economia mundial"
e, .a tarde.: 'En<õ!rgia, biotecnologia, informática e espaço: perspectivas e estratégicas'.
.
. Por que faço este registro? Porque nãç vi na
imprensa nada que falasse da· grandeza do quE! ali.
aconteceu.
· ···

·o·

O Sr. Valmlr Campelo- Permite-me V. Ex" um
pequeno aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço com muita honra, porque é sempre encorajador ouvir V. Ex".
O Sr. Valmlf Campelo - Muito obrigado, nobre
Senador. Quero apenas parabenizar V. Ex" ..Esse
seminário, acontecido em São Paulo, é de suma importância para o nosso Pafs, pois contou com empresários e polfticos, brasileiros e franceses, e é, antes de mais nada, uma preparação para a visita do
Presidente da República à França. Houve grandes
conferencistas brasileiros, Ministros de Estado,
como também autoridades francesas, entre elas o
aâministrador de Paris; e muitas outras que vieram
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ao Brasil exatamente para participar desse Seminá·
rio. Eu não poderia deixar de registrar a participação
brilhante de V. Ex", representando até mesmo nós,
Senadores da República. Nobre Senador Bernardo
Cabral, receba o nosso abraço de agradecimento e
parabéns por ter comparecido ao encontro e contribuído com sua inteligência para facilitar até mesmo
os compromissos e a ida do Presidente da República à França. Parabéns.
O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Valmir
Campelo, V. Ex". é realmente um homem dadivoso.
É daqueles que a generosidade faz parte não só.da
sua biografia, como é uma espécie de lema ao longo
da sua vida É claro que, neste instante, o Senador
Valmir Campelo registra esses· elogios. mais. pelo
afeto do que pelos méritos que o .seu admirada: de
sempre dispõe.
Para dar uma idéia da grandeza do encontro,
quero registrar .algumas presenças - e não citarei os
brasileiros que lá se encontravam -: o Diretor da Escola Nacional Superior de Belas Artes, Estudos .de
História e de Arte, da Universidade de Paris-Nanterre, Professor Alfred Pacquement; Antoine Frédéric
Come!, membro do Conselho Científico do .I'LARE;
Antoine Joly, Administrador da cidade de Paris.·
. Na seqüência, Sr. Presidente, o alemão Axel
Saudar, famoso porque· PhD. A ·sua tese foi conseguida magna cum laude.
E mais, Sr. Presidente: Bernardo Boris Vargaftig;.-um xará meu, que é Doutor em Ciências pela
Universidade de Paris, hoje membro da direção ·do
Instituto Pasteur e Directeur das Applications de la
Recherche; Bernard Mencier, Doutor em CiênCias
Físicas, foi Diretor-Presidente do Banco Credit Comeroiale de Franca.
Além dos Ministros de Estado do Brasil; tivemos a presença do Sr. François Làplantine, éonhecido Professor Titular de Etnologia da Universidade de
Lyon; Sr. François Thuál, da Faculdade Sorbona,
Mestre em Sociologia e História; Gerard Blondeau,
Membro do Conselho de Administração da Sociedade CLS-ARGOS;. Jean Galard, Chefe do Serviço
CuHural do Museu do Louvre; Sr. Jean Francis Louis
Tavemier, Presidente da delegação Aquitaine de La
Fondation de Franca.
Para finalizar, Sr. Presidente, oito quatro

nomes:

o V~Ce-Presidente da Assembléia Nacional da França,
N'rcole Catala; Monsier Robert Richard, um homem conhecido no Brasil, porque exercitou também a função
diplomática; e Robert Picht, professor de 'Sociologia
européene•, e, finalmente, o Embaixador Philippe
Lecourtier, o embaixador da França no Brasil.
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Sr. Presidente, essa delegação demonstra a
importância que foi esse seminário, realizado em 25
e 26 de abril, em São Paulo, sob os ausplcios do
Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais.
Não vi, confesso - como bem registrou o eminente
Senador Valmir Campelo sobre um preparativo para
a visita· do Presidente da República à França -, na
imprensa, a dimensão que uma reunião deSsas significaria para o Pais; talvez, porque estejamos às
voltas com o massacre em Eldorado dos Carajás,
Estado do Pará. De qualquer maneira, Sr.. Presidente, essa data ficará registrada nos Anais do Senado.
Não deixaria, ainda que pálido participante de
um seminário desta importância - que, felizmente,
para gáudio meu e alegria insuperável, figurará no
meu currículo -, de fazer este registro. E, em não podendo fazê-lo, também ficaria para mim muito difícil
não ouvir o eminente Senador José Agripino.
O Sr. José Agriplno Maia - Senador Bernardo
Cabral, ainda bem que V. Ex" foi convidado a participar desse evento. Com brilho e devida ênfase, faz o
registro do evento no plenário do Senado. É evidente que as relações do Brasil com a França, extremamente robustas no campo político, no campo cultural, no campo dos investimentos dos interesses comerciais, recomendavam um outro nível de exposição desse tipo de encontro; até pela iminente visita
dõ Presidente Fernando Henrique Cardoso à Repúbllci!' Francesa. Lamentavelmente, fatos domésticos
de· relevância empanaram o brilho desse encontro,
que reuniu figuras do Brasil e figuras importantfssimas do governo francês e de instituições francesas,
mas certamêntê"esse encontro terá cumprido o seu
papel. Acredito; até, que V. Ex" está sendo modesto
na apresentação dos resultados ou das ocorrências
desse encontro, que seguramente vão produzir resuHados a curto e médio prazos e no futuro. Parabenizo V. Ex" pela presença nesse encontro e pela manifestação que faz da sua ocorrência aqui no plenário do Senado da República•.

·O SR. BERNARDO CABRAL • V. Ex"' acentua
bem, eminente Senador José Agripino, com a clarividência de que· sempre foi portador, até porque,
quando passou pelo governo do seu Estado, ungido
duas vezes pelas umas, teve oportunidade de assistir de perto a esse relacionamento Brasil com a
França. lembro, em determinada reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a
densidade com que V. Ex' argüia o nosso embaixador, que ia para. o exterior.
Nesse seminário,. a minha grande preocupação, sabendo que a França é hoje ó décimo segun-

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

do importador de produtos brasileiros e o sexto principal país exportador para o Brasil, era mostrar a di·
mensão Amazônica. Fiz questão, entre as divergências e convergências - este era o meu tema - de salientar a nossa posição quanto aos artefatos nucleares, cem as experiências atômicas recentemente
realizadas pela França, no Atol de Mururoa, e dizendo que enquanto nós, Constituintes, estivemos sempre voltados para o problema nuclear para fins pacf·
ficos, respeitávamos também a argumentação que a
França nos indicava - se V. Ex• está lembrado - mediante a exposição que fez o embaixador Philippe
Leccurtier na nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Respeitávamos - repito • porque se dizia que era uma forma de defesa e que,
airida bem, as palavras de S. Ex" acabaram sendo
confirmadas, a França encerrava os seus testes nucleares.
Por isso mesmo, nessa dimensão Amazônica,
eu Chamava a atenção dos que ali se enccntravam,
de que enqu<!,nto o mundo inteiro começa a sentir 0
drama da falta de água doeé, eu lembrava que, na
nossa região, se encontra um quiritO de água ·doce
do murido. Mostrava, entre as divergências e as
convergências, que a nossa educação, até a Segunda Guerra Mundial e um pouco mais para cá, foi
toda ela francesa, européia Não conheço ninguém
da nossa geração, até pour épater 1e bourgeois,
que não saiba dizer duas palavras em francês, uma
vez que tínhamos, como estive o ginasial inteiro, nos
4 anos, aprendendo um pouco de francês. E estranhava também que o ltamaraty, eventualmente, pudesse retirar esta disciplina do seu convívio, mas ao
que fui esclarecido, isso era tão-somente quanto ao
vestibular agora - porque, queiram ou não, a língua
predominante é o idioma inglês - e, ao longo da preparação, os alunos do Instituto Rio Brancc teriam
aulas maciças, uma vez que é um idioma que não
pode nenhum diplomata dele prescindir.
Ao fazer este registro, a alegria que tenho, não
só dos apartes reCebidos, é ver que preside a nossa
sessão o nosso estimado amigo Ramez Tebet, cuja
caneira na Ordem dos Advogados do Brasil fizemos
paralelamente. De modo que também S. Ex", um
adepto do idioma francês, deve estar vendo que valeu a pena que tenhamos realizado esse Seminário
Brasil-França.
Ao final do registro, Sr. Presidente, faço questão
de solicitar a V. Ex" que árija expediente ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, diretor do Instituto de
Pesquisa de Relações Internacionais, dando conta de
que o Senado terá nos seus Anais este registro.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Senador
Bernardo Cabral, na forma regimental, V. Ex" será
atendido.
O SR. ROBERTO FREIRE • Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável, um
dos pouco privilégios que um partido de um Senador
apenas pode ter.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Concedo a palavra a V. Ex".
O SR. ROBERTO 'FREIRE (PP8-PE. Para um
comunicação inadiável. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, aproveitando o momento nacional, quando se fala muito de reforma agrária e se pretende
que o Governo· tenha uma posição mais efetiva na
questão da reestruturação fundiária, até para que
não terminemos o século XX cem prpblemas que
são do século XIX, que é a questão camponesa, a
ausência de uma reestruturação fundiária, da distribuição da propriedade da terra, e como o Congresso
Nacional, a nível da Câmara dos Deputados, Iambém se integra nessa mobilização, acelerando, dando urgência a projetes que tratam da questão da reforma agrária, agilizando a sua tramitação • ill!;lusive
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação já
discutiu a questão dos projetes que tratam das liminares nas ações possessórias e vai discutir a questão do rito sumário-, eu gostaria de encaminhar à
Mesa do Senado três requerimentos, para integrar o
Senado nessa mobilização.
FIZ um levantamento e verifiquei que muito
pouca coisa no Senado tramita sobre a questão
agrária. Há algumas propostas de emenda constitucional e, evidentemente, não se pode solicitar a sua
integração à Ordem do Dia, quando esgotados os
prazos nas comissões para parecer; mas os projetes
ordinários, esses sim. E existem três que estão tramitando e creio que poderiam ser incluídos na ardem do Dia, para agilizarmos e nos integrarmos nessa mobilização nacional em prol da reforma agrária
São eles: projeto do Senador Aaviano Melo,
que introduz alterações na Lei n• 8.629, de 25.02.93,
que trata da questão da propriedade produtiva e que
concretamente determina e define as ações do Incra
nos processos desapropriatórios. É uma proposta
que, se aprimorada, pode ajudar efetivamente a agilização dos processos desapropriatórios e, portanto,
da própria reforma agrária.
Há outro requerimento que trata de dois assuntos que não são diretamente vinculados ao processo
desapropriatório, mas que implica em dar maior eletividade ao próprio organismo de refo!Tl1a agrária e à
reforma agrária em si. E:sSà reqilénmeillo "institui a
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revisão judicial dos valores atribuídos aos imóveis
desapropriados, por interesse social, para fins de reforma agrária". Justifico-o rapidamente, dizendo que
um dos grandes problemas com relação ao assunto
é a supervalorização que se está dando a algumas
indenizações, pelas correções monetárias e juros,
que, no final, se transformam em valores absurdos,
como alguns que já existem.
Na época em que ocupava a presidência do lnera, o companheiro Osvaldo Russo teve que, em. aigum momento, esconder-se até da Polícia Federal,
porque queriam que se pagasse um precatório que~
era um absurdo, talvez uma terra no Paraná valendo
mais do que o metro quadrado que se pagava na
Vieira Souto, no Rio de Janeiro.
Esse requerimento tem a finalidade apenaS de
mostrar a necessidade de encontrar-se uma solução
para isso, talvez liberando recursos para que se tenha um processo bem mais ágil na questão da relerma agrária.
O último requerimento altera o disposto na Lei
n• 8.629, que trata da propriedade fundiária e cria-a
desapropriação quando, num determinado imóvel,
houver trabalho escravo ou análogo, estabelecendo
mecanismos para agilizar o processo, quando este
tipo de trabalho for encontrado em alguma propriedade.
Parece-me, inclusive, Sr. Presidente, que, na
região de V. Ex", demohstrou-SEl que em alguns imóveis estavam utilizando trabalho escravo, em carvoarias e erri algumas atividades ligadas ao setor
madeireiro. É importante salientar isso porque é uma
forma também de o Governo fazer,se presenie em
algo inadmissível, em pleno final de século XX.
Estamos discutindo o pós trabalho industrial.
Temos toda a discussão do desemprego estrulliral
e, infelizmente, no Brasil, estamos descobrindo o
trabalho escravo. Para sermos uma sociedade modema, não podemos conviver com o latffúndio improdutivo, com o trabalho escravo e com e5sa estrutura fundiária que temos. ·
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O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na realidade, a minha comunicação é
apenas um aparte que eu deveria ter feito e não
pude fazê-lo, pois não estava presente.
Tive conhecimento, todavia, que ocupou a !ribuna o Senador Luiz Alberto de Oliveira que está
deixando a nossa Casa. Se aqui estivesse, como estou fazendo agora, teria transmitido o sentimento de
todos nós, que durante a sua passagem pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, deu uma excelente contribuição aos trabalhos desta Casa, ao
mesmo tempo em que deu uma demonstração de
patriotismo e de trabalho em favor do seu Estado e
do nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Cem a
palavra o nobre Senador Francelino Pereira por 20
minutos.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA {PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo apenas, por um dever
de Senador por Minas Gerais e por ser um admirador do novo Ministro, que será nomeado Jogo mais e
tomará posse na próxima semana, Ariindo Porto,
transmitir o nosso contentamento pela escolha para
o Ministério da Agricultura, de um cidadão, político
ilustre que tem uma identidade muito forte com os
sentimentos de Minas, o seu. destino e o seu futuro.
_
É claro que também vamos fazer uma referên-

cia aos outros ministros nomeados. Ao Deputado

~r:c~~ ct!'~~:~'t:· q:~=is~~~: d~e~=~

~ esse sentimento de mineridade. Faço referência
também à escolha de Luiz Carlos Santos, mineiro de
Araxá, representante de São Paulo, que exercerá a

coordenação política do Governo com a sua experiência e a sua competência no convívio com as lideranças políticas e parlamentares do Pafs. Faço rele-

Para ajudar nisso, estou solicitando esse requerimento de inSerção na Ordem do Dia desses
três projetes.
O SR. PRESIDENTE {Ramez Tebet) - A Mesa
aguarda os requerimentos e os encaminhará na for-

rência à indicação de Raul Jungmann para o Ministério da Reforma Agrária, em boa hora criado pelo
Presidente Fem!!ndo Henrique Cardoso, com a missão histórica de conduzir as ações, iniciativas e providências para. viabilizar os primeiros passos, que
serão decisivos para o destino da reforma agrária no
País.

ma regimental.
O SR. JOSÉ SARNEY- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) - Conoedo a palavra ao Senador José Samey para uma breve comunicação.

Desejo, porém, por um sentimento que todos
compreenderão, referir-me, de forma sentimental e
também como seu admirador, à convocação de Arlindo Porto, que, erribora não mantivesse nenhuma
expectativa de ocupar o posto no momento, foi indicado, não só pela sua competência, pela sua capa-
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lhes foram prestaaos em seu pronunciamento. Entendi que o Senado da República está pronto para
.continuar dando a sua parcela de contribuição, como
estamos fazendo. Digam o que quiserem desta
Casa, mas, na verdade, tudo o que aqui veio dependendo de mudanças constitucionais foi por nós
realizado. Em questão de reformas, o Congresso
Nacional, por parte do Senado da República, pelo
menos, não está em débito com o País; muito ao
contrário, está pronto a tocar em frenteas refórmas
que precisam ser complementadas através das leis
que o Executivo deverá enviar, a fim de desconstitucionalizar por vez e regulamentar o que já foi votado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu tenho uma
firme esperança: apesar dos momentos tormentosos
por que a Nação brasileira passou com esse desastre, esse massacre lá no Estado do Pará e por outros acontecimentos, mesmo assim, este País tem
condições. Chegou o momento de pararmos um
pouco e começarmos a resgatar a dívida social que
temos com o nosso Brasil.
São essas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as considerações que eu queria fazer nesta
oportunidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra ao Senador Gilvam Borges, por permuta
com o Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não quero, desta tribuna, repetir os tantos e tão convincentes argumentos em favor da implantação da Justiça Agrária no
País, cuja necessidade e premência me parecem incontestáveis.
Tampouco desejo reter-me em comentários
acerca do recente episódio, triste, lamentável e vergonhoso que foi o massacre dos sem-terra, ocorrido
em Eldorado dos Carajás, no sul do Pará. Eminentes colegas já o fizeram à exaustão, e o temor do
pior, como é notório, tem provocado intensa movimentação por parte dos Três Poderes da República,
na busca de soluções de curto prazo, que possam
impedir novos conflitos sangrentos.
A opinião pública assiste, perplexa, como se
fora num cansativo vídeo-teipe, às mesmas explicações, às mesmas ameaças de punição e aos mesmos apelos diante do fato recente, como se este não
se assemelhasse aos tantos outros a que o Pais
vem assistindo há tantas décadas. Ouso afirmar
que, não fossem tão cruentos os acontecimentos de
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hoje a atingir tão fortemente a sensibilidade dos brasileiros, certamente, os repetitivos discursos gerados
pela nova tragédia estariam a levar ao enfado a população descrente e cansada de esperar por medidas realmente capazes de equacionar o grave problema fundiário do País.
De modo que, Sr. Presidente, embora extremamente solidário na dor dos massacrados, permitome, neste inomento, eximir-me da retórica inútil, da
crítica extemporânea, da preocupação inoportuna
com a desastrosa imagem externa, porque desejo
conclamar esta Casa para que faça, antes de tudo,
uma autocrítica sobre como vem tratando essa
questão tão séria.
Refiro-me, especificamente, à letargia que envolve a apreciação de projetes que objetivam, sem
partidarismo e sem cunho ideológico, disciplinar as
questões fundiárias, por inteimédio da implantação
de uma justiça rural mais ágil e mais preparada' para
dar as respostas que o País deseja.
Não quero aprofundar-me no tempo e no espaço para exemplificar, quantitativamente, o número
de proposições a esse respeito, que se perderam,
sem apreciação, nos desvãos do processo legislativo brasileiro, ao longo dos tempos.
· Rquemos dentro da atual legislatura, na qual
d.uas propostas de emenda à Constijuição foram
apresentadas: a PEC n• 47195, que tive a honra de
encabeçar na companhia de 36 ilustres colegas, e a
PEC n• 59/95, de iniciativa do eminente Senador
Darcy Ribeiro, também acompanhada por expressivo· números de membros desta Casa. A primeira deu
entrada na Comissão de Justiça em 11 de agosto de
1995 e a segunda, na mesma Comissão, em 3 de
outubro do mesmo ano.
·
Embora sejam diversas as soluções propostas,
já que a primeira intenta de pronto a instituir a Justiça Agrária no Brasil e a segunda. atribui provisoriamente à Justiça do Trabalho a tutela jurisdicional
das questões agrárias, fica clara em ambas a necessidade de~!atização dajustiça.daterra.._ _____ _
Recordemos as palavras do Prof. Darcy Ribeiro na justificativa do seu projeto:
'Dada a urgência e a gravidade da situação agrária brasileira, que nos ameaça
de uma convulsão social, ê: necessário dar
uma efetividade urgente à medida ora proposta. Para tanto, o melhor instrumento disponível é a Justiça do Trabalho que, devidamente aparelhada pelo Poder Executivo, poderá executar provisoriatllente as funções
de uma Justiça Agrária. Esta, absolutamente
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unindo na firme consciência de que não existe emprego sem empresa, de que garantir o emprego é
garantir a base industrial do País. Este é o princípio
que está norteando essa união e nos leva a uma
profunda reflexão sobre o momento social e econõmico que o Brasil atravessa.
Vemos que isso acontece no instante em que a
Nação brasileira ainda está estarrecida e chorando
os mortos do Estado do Pará; isso acontece no instante em que o País tem necessidade de manter sua
economia estabilizada; isso acontece no instante em
quem temos que juntar esforços para, realmente,
combater, como estamos combatendo, a inflação e o
desemprego.
Penso que é um momento de profunda reflexão neste. País por parte da sociedade, e tenho
consciência de que o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso está refletindo, tanto que
promove algumas mudanças: a criação, por exemplo, do Ministério da Reforma Agrária; o anúncio de
algumas medidas que os estabelecimentos bancários ainda não estão cumprindo e que procuram ajudar a aliviar um pouco a crise por que passam as
pequenas e médias empresas neste País.
Quando o Conselho Monetário Nacional autoriza um certo desafogo para as pequenas e médias
empresas urge que os estabelecimentos de crédito
cumpram as determinações do Conselho Monetário
Nacional e baixem os pesados juros que estão asfi"
xiando essas empresas.
Por outro lado, penso que chegou o momento e o Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Governo, a área econômica têm dado sinais disso - de
desafogar a grave crise financeira por que passam
as Unidades da Federação brasileira.
Estamos em um quadro de mudanças politicas.
Ainda há pouco, antecedeu-me na tribuna o ilustre
Senador Francelino Pereira, que falou sobre a sua
satisfação de ver, cada vez mais, o Governo reforçado pela inteligêncià, pela argúcia e pelo talento político dos mineiros. Homem do Centro-Oeste que sou,
saúdo esse feito não só por Minas Gerais, mas também pelas mudanças efetivas. O Governo resolve
ter um coordenador político; a nossa classe vinha reclamando por essas mudanças.
Estou aqui porque vejo que assumirá a Pasta
da Agricultura um companheiro nosso do Senado da
República, o Senador Arlindo Porto, que é do ramo.
S. Ex" é um médio proprietário rural e conhece as
angústias do agricultor, os problemas da agricultura.
Ttve oportUnidade de conhecer o Senador Arlindo Porto em uma viagem que fizemos juntos ao
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Centro-Oeste, mais precisamente a Mato Grosso do
Sul, em que S. Ex" integrava a Comissão de Obras
Inacabadas, que prestou um grande serviço para a
República brasileira; eu representava aquele Estado
nessa viagem. A nossà conversa girou precisamente
em tomo dos problemas por que estava passando e
por que ainda hoje passa a agricultura e o agricultor.
Conheço a capacidade e a sensibilidade do
Senador Arlindo Porto e confio plenamente que este
Ministério estará bem composto. S. Ex", com a sua
sensibilidade, "/Utto poderá fazer para ajudar a solucionar esses problemas.
Portanto, nesse sentido, apelo ao Presidente
da República, pois tenho consciência de que o Governo está marchando no sentido de procurar consertar os rumos do Plano Real, que trouxe a estabilidade econõmica, é bem verdade, mas a um custo
social que devemos procurar corrigir imediatamente
neste País, sob pena de não termos mais tempo de
reparar ós desvios sociais a que está sujetta a Nação brasileira.
·
O tlmlng é este. Tenho convicção, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que é este o exato momento em que devemos realmente olhar para a parte social do País, naquilo que é mais importante e
que está realmente afligindo a classe produtora, os
trabalhadores, a sociedade brasileira como um todo.
·
Isso é de fundamental importância
São estes, a meu ver, os pontos capitais: diminuir os peSados juros; ter uma poiHica de reforma
agrária realmente adequada que não represente fantasia e não leve ilusão, mas que seja consentãnea
com a realidade nacional; o auxilio às pequenas e
médias empresas; a questão da Federação brasileira, ajudando os Estados a saírem do sufoco em que
estão mergulhados; e a questão do desemprego,
que é uma questão mundial. Os países do Primeiro·
Mundo também enfrentam esse flagelo. O desemprego hoje é tido como o maior flagelo que está
ameaçando a humanidade. Tem-se receio das máquinas, ·do desemprego provocado pelo grave desempenho da tecnologia e da ciência, mas há também aquele desemprego provocado por outros assuntos, como, por exemplo, a estagnação da indústria nacional, a estagnação da agricultura brasileira.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao
fazer essas considerações, em um momento de reflexão, vimos quão importantes são essas reformas
que precisamos realiZar no nosso País.
Ouvi a despedida do Senador Luiz Alberto de
Oliveira aqui desta tribuna, bem como os apartes de
despedida, de reconhecimento aos seus méritos que
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·cidade de entendimento, mas também pelo fato de
que Minas não poderia abrir mão, quando deixava o
Ministério a ilustre Ministra Dorothéa Wemeck, de
ocupar o posto do Ministério da Agricultura.
O posto evidentemente cabia, na composição
politica, ao PTB. ·Mas, em verdade, a escolha foi
muno acertada, inclusive porque deixa o Ministério o
ilustre colega, Senador José Andrade Vieira, por outro lado ocupa o Ministério que S. Ex" deixa, também
um Senador nosso amigo nesta Casa
Por isso mesmo quero transmitir ao Senador
Arlindo Porto o nosso abraço efusivo, acima de qualquer preocupação de ordem partidária ou polftica,
mas simplesmente transmitindo aquilo que é muito
importante para nós de Minas Gerais, transmitir a todos desta Casa o contentamento do sentimento de
Minas.
O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Francelino Pereira?
O SR. FRANCEUNO PEREIRA· Pois não, nobre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá - Senador Francelina Pereira, V. Ex" trata da nomeação dos novos ministros
do Governo Fernando Henrique. Pela análise de V.
Ex", está patenteado que o estilo mineiro de fazer
política se amplia dentro do Governo Fernando Henrique, o que, sem dúvida nenhuma, é um fato extremamente pcisnivo. A nomeação de três mineiros e
um pernambucano, independente da questão regional. e da questão estadual, demonstra que esse estilo de tranqüilidade e equilíbrio de fazer polftica mineira, do qual o Senador Arlindo Porto e os Deputados Francisco Dornelles e Luiz Carlos Santos são
artífices, vai contribuir para o melhor encaminhamento das ações políticas do Governo Fernando
Henrique. Gostaria de aplaudir também a nomeação
do Ministro Raul Jungrnann, companheiro antigo de
bairro e de adolescência Em especial, gostaria de
enfatizar que a designação do Senador Arlindo Porto
para Ministro da Agricultura honra especialmente
esta Casa. Diria . que a nomeação transcende os
quadros do PTB, pois nós todos tomamos como um
gesto de valorização do Senado, pela postura, peta
seriedade, pela forma de fazer polftica, pelo compromisso e pela competência, inclusive demonstrados
no Governo de Minas Gerais, ao nosso companheiro
Senador Arlindo Porto. Desejo transmitir o apoio e
esse abraço ao Senador. Esperamos muito de S.
Ex" e que a sua contribuição seja efetivamente no
sentido de fortalecer ainda mais a agricultura do
nosso Pafs. Está de parabéns Minas Gerais, o Presidente Fernando Henrique e o Senado Federal, por
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ter.o Senador Arlindo Porto como seu representante
no Ministério.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Muito obrigado pelo aparte, que traduz exatamente nosso sentimento.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que
essa reforma ministerial destina-se basicamente a
viabilizar as reformas constitucionais, sem o que o
Brasil não dará o· grande passo com vistas ao seu
destino histórico.
Felicno, portento, esta Casa, na pessoa do senador Arlindo Porto, pela suà presença, pela sua
participação nas decisões de interesse nacional, especialmente no campo da agricultura
Muito obrigado.
Dumnte o discurso do Sr. Fmncelino
P13reim, o Sr. Ramez Tebet deixa a cadeim
da presidl!ncia, que é ocupada pelo Sr. José
Samey. Presidente.
•
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Ainda há
oradores inscmos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ramez

Tebet
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sei que o mundo
e a sociedade estão em constante processo de mutação. Sei que o mundo está vivendo aquele fenômeno balizado com o nome de globalização. Tenho
plena consciência disso. Mas há alguma coisa inédita e que me faz refletir profundamente.
Sempre ouvi falar e sempre vivemos os movimentos de greve, de paralisação, os movimentos
que, de uma forma ou de outra, tiuscam as reivindi·
cações maiores de parcelas da nossa socieda,de.
No entanto, nas últimas horas, leio e tomo conhecimento, assim como toda a. Nação, de que a
classe empresarial - isso é importante e não falo
com nenhuma critica aos empresários do Brasil,
muno pelo contrário, mas só para atestar o momento
singular, inteiramente dHerente que estamos vivendo
no mundo é, em particular, aqui no Brasil -, por intermédio da sua federação industrial, está disposta a
conversar com os trabalhadores no sentido de se organizarem para um dia de protesto.
Seria uma greve dHerente, a que nunca assistimos: uma greve unindo o capnal ao trabalho, os patrões aos empregados. Quando vemos e constatamos isso, sem dúvida alguma, temos que parar para
pensar um pouco. Todos temos que refletir, pois
algo está acontecendo. Em verdade, sociedade brasileira- tanto patrões quanto empregados- está-se
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indispensável em um Pafs que enfrenta graves convulsões agrárias e urbanas, pode ser
instituída mais tarde."
Pois bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a primeira proposta dormita na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania há mais de nove
meses e a segunda está prestes a ali completar oito
meses sem que qualquer passe tenha sido dado no
sentido de possibilitar a sua discussão pela Casa.
Longe de mim a intenção de prejulgar-lhes favoravelmente o mérito, ainda mais quando de uma
delas participei da elaboração, o que me toma suscetível de uma suspeição ou, quando menos, de
uma natural parcialidade em relação ao acerto das
medidas nela preconizadas.
Não, mil vezes,.não! Cônscio das minhas limitações, o meu propósito foi de apresentar um texto
que reputei correto, mas que antes de tudo servisse
de base para uma discussão em tomo de uma medida que me parece imprescindível para a pacificação
do campo. Tenho a certez<! também de que outro
não foi o propósito do Senador Darcy Ribei!"(). Por
acreditar na minha proposta, é claro que me regozijaria pela sua aprovação, com os aperteiçoamentos
que certamente lhe seriam dados pelos mais doutos.
.Se rejeitada, quem sabe os argumentos contrários
não me embasariam para novà proposta, esta já purificada dos erros naquela cometidos?
Já se disse, com muita propriedade, que da
discussão nasce a luz. E é de luz, de muita luz que o
Pafs precisa nesta hora de tantas incertezas quanto
ao agravamento dos problemas fundiários.
Assim é que, Sr. Presidente, sendo por convi~
ção contrário à adoção de medidas açodadas, elaboradas ao sabor de grandes comoções, quero registrar o meu desapontamento pela morosidade com
que vêm sendo tratadas as propostas de emenda à
Constituição aqui mencionadas e que, salvo melhor
juízo. embora imperteitas, estão a merecer prioridade de apreciação.
A questão agrária é grave demais para que o
Congresso permaneça apenas na retórica. Revolta:
mo-nos quando nos criticam pela inação que permite
ao Executívo legislar em nosso lugar. Mas até que
ponto não estamos, na nossa morosidade, a fornecer munição aos nossos atacantes, postergando decisões em tomo de proposituras elaboradas dentro
do próprio Congresso?
O Sr. Totó Cavalcante - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ROMERO JUCÁ • Ouço o aparte do nobre Senador Totó Cavalcante.
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O Sr. Totó Cavalcante - Senador Romero
Jucá, ouço atentamente o discurso de V. Ex". Desde
adolescente, aprendi a amar a causa fundiária, tendo em vista os grandes confiitos em meu Estado do
Tocantins, culminando com a morte do Padre Josino.
Nobre Senador, lembro-lhe de que também
nos falta ':!m pouco de pressão para que seja aplicado o Estatuto da Terra que, sabemos, é uma perteição -em reforma agrária. Falta-nos .l!ma lei processualística para aplicamios o Estatuto. Recentemente, em Tocantins - dando um exemplo a todo o País
-, houve um mutirão da justiça, através do Juizado
de Pequenas Causas, ressaltando-nos a morosidade da justiça na aplicação e execução de suas leis e
também na vontade política do Executivo. Ente~do
estar no momento de exigirmos a aplicação do Estatirto da Terra à justiça comum em seus Juizados de
Pequenas Causas. Creio que a Justiça do Trabalho,
a Justiça Federal seriam mais uma despesa• para
este País que luta para uma aplicação do Plano
Real. Ilustre Senador, "pego carona• no seu discurso
para lembrar a este Pars que o Estatuto da Terra
nada mais é do que um exemplo na aplicação da reforma agrária. Deveremos exercitar e pressionar o
Executivo para que cumpra o exercfcio de uma
adaptaçã(l na lei processualfstica .
Muito obrigado.
..
O SR. ROMERO JUCÁ- Agradeço o aparte de
y. Ex" que também supre este meu discurso e, mais
do que isso, lembro que V. Ex" tem razão em dizer
que projetes de lei complementares e processualfsticos também estão tramitando nesta Casa, um deles
inclusive, como frisou o Senador Roberto Freire, de
autoria do Senador Aaviano Melo.
Prossigo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores.
Será que, na questão agrária, ficaremos, ainda
uma vez, a reboque das decisões engendradas pelo
Executivo, ficando relegadas ao esquecimento as
soluções propostas no processo legislativo mais
·
apropriado?
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, esta é
uma autocrítica que conclamo seja feita por esta
Casa. A análise das propostas de implantação da
justiça agrária não deve ser retardada, sob pena
de frustração não de seus autores que para cá vieram com o firme propósito de legislar em prol do
fortalecimento da democracia brasileira, mas de
toda a sociedade, e em especial daqueles que dependem de soluções rápidas para serem atendi·
dos pela verdadeira reforma agrária que queremos
em nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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percussão na imprensa e também nesta Casa. Por
isso, associo-me ao pronunciamento de V.Ex" Esperamos todos nós que esse fato não sirva apenas
como uma contribuição para classificar o Brasil
corno o país da impunidade. Esperamos, sinceramente, que essa classfficação venha a ser modfficada a partir de agora. Muito obrigado.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o
aparte de V. Ex", Senador José Eduardo Outra, e o
incorporo ao meu discurso, porque entendo que ele
o· complementa. Temos a certeza de que foi exalamente a impunidade que deu lugar a essa extrapolação da autoridade em fazer "justiça" com suas mãos
em nome da defesa dos cidadãos. Mas, que cidadãos? Da cidade do Rio de Janeiro? Quem são eles?
Já tínhamos, Sr's e Srs. Senadores, colocado
essa discussão quando requeri a criação de uma comissão parlamentar de inquélito para investigar o
extermínio de crianças e adolescentes no País, em
particular no Estado do Rio de Janeiro.
Naquela ocasião, por manobra política, sendo
eu autora do requerimento, não pude ser a presidente da comissão nem a relatora daquela CP!, mas dei
a minha contribuição como moradora do Estado do
Rio de Janeiro e como cidadã. Eu resgatava assim
um compromisso político assumido com as crianças
de rua do meu estado.
Tinha eu um dossiê em que figuravam nomes e
grupos de extermínio de crianças. Naquela época, já
diziam que o que eu estava fazendo era apenas manipulação "eleitoreira" ou eleitoral, que essas coisas
não existiam no Brasil. Imaginem, extermínio voluntário crianças!
Houve a CP! que investigou o caso. E foi contatado que verdadeiramente existiam esses grupos,
com vários nomes, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil.
Hoje estamos assistindo a essa violência no
Rio de Janeiro, mas não podemos esquecer do nosso passado: crianças foram exterminadas na Cinelãndia. Também houve extermínios· em Acari e em
Vigário Geral, onde tive oportunidade de assistir politicamente àquelas fammas.
Não vou-me esquecer de uma menina de cinco
anos de idade. Tpmei-a em meus braços, e ela me
contou sobre a tragédia em que praticamente toda a
sua famma havia sido exterminada. FICaram a menina, dois irmãos e um bebê. Perguntei a ela corno
aquela coisa terrível havia acontecido, e aquela menina de cinco anos descreveu o ocorrido.
Ela me disse que eles chegaram encapuzados
e começaram a matar as pessoas que estavam na
sala, no quarto, na cozinha, em todos os cOmodos
da casa. Ao chegar perto das crianças, eles ouviram
um barulho maior do outro lado e acharam que bandidos estariam trocando tiros com os seus colegas.
Foi o que salvou a vida daquelas crianças. Um deles
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disse que develiam matar as crianças, mas o outro
disse que deveriam sair do local. As crianças pegaram o bebê - o mais velho tinha apenas nove anos - e,
pulando de teto em teto nos barracos de Vigário Geral,
conseguiram chegar até a única porta que, naquele
momento, abriu-se para eles. Ali eles se esconderam.
Tive essas crianças comigo por algum tempo.
No depoimento, perguntaram àquelas crianças
se elas poderiam descrever o rosto daqueles homens: - "Como era aquele homem que falou que ia
matar vocês e resolveu não matar?" E a menina de
cinco anos reSJl)lndeu: - "Mas ele não era um homem, ele era um bicho". Até hoje essa menina não
esqueceu a tragédia de Vigário Geral, porque ela
traz aquela lembrança cruel e terrível.
E não sabemos até hoje como aquelas crianças não morreram, ou melhor, sabemos sim: só a
mão de Deus pôde pegar a mão daquelas crianças e
levá-las por aquela favela, de teto em teta naqueles
barracos, para encontrarem um abrigo.
.
Não vou esquecer esse terrível acontecimento
assim como não vou esquecer a recente chacina
ocorrida no Estado do Pará.
Devemos .entender que esses que develiam
ser protelares da sociedade estão se tomando perseguidores, porque a impunidade, como bem colocou o nosso Senador José Eduardo Outra, é que faz
com que essas pessoas, investidas de autoridade,
possam extrapolar no exercício de suas funções oficiais.
Falta a indignação da sociedade, porque apesar.
desse episódio terrível, ouvíamos nas rádios, naquela
época, algumas pessoas dizerem que achavam que linha mesmo que se exterminar aquelas crianças. E por
que teriam que exterminá-las? Porque aquelas alianças estavam incomodando a cidade, respondiam.
Estamos fazendo um trabalho junto às ONGs:
é o Viva Rio, o lbase, a Casa da Paz, o Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o Ceap,
Tortura Nunca Mais etc., porque temos que combater·
a violência. Essa é uma questão de honra para nós.
Sabemos que o plimeiro julgamento foi feit0 •
Diziam no primeiro julgamento: - "Eles não servem
para nada, eles· roubam a população indefesa, eles
ameaçam as autoridades, eles questionam o poder,
eles envergonham a cidade, eles cheiram cola e
cheiram mal. Esses são os meninos de rua•.
No Rio de Janeiro, de meados de 1991 até·
1995, mais de seis mil crianças e adolescentes foram assassinados. São dados oficiais do Rio de Janeiro. E quem são os meninos de rua? São os analfabetos que bligaram em casa, que não têm comida,
que foram violentados, que correm este risco constante porque eles também têm medo, eles também
têm traumas. Eles sabem por quem foram assassinados alguns colegas. Alguns foram assassinados
como queima de arquivo, outros porque sabiam demais, outros porque eram aviões e tiveram seu pao-
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Rio de· Janeiro e tive a oportunidade de ouvir alguns
Para sobreviver, Wagner dos Santos se fingiu
sobreviventes 'que dormiam do outro lado da calçada
de morto entre os mortos. E continua sofrendo. Para
da Candelária. Não vou esquecer o desespero daqueele o pesadelo ainda não acabou.
las crianças, não vou esquecer o que disseram: '1ia. a
Wagner teve que procurar refúgio na Suíça
para não ser exterminado. Hoje, é a principal testegente tava em cima dessa banca de jornal'. Elas viram
as outras crtanças serem cruelmente assassinadas.
munha da chacina
Ao amanhecer daquela noite sombria, já não
Lembro-me perfeitamente, jamais vou esquehavia socorro possível. Só se ouviram protestos.
cer, que ali crianças de 1O anos, tomando conta de
crianças de 6 anos, diziam para nós: 'Vocês têm
A chacina da Candelárta foi a manchete dos jor·
nais. E as manchetes eram ruins, as piores possíveis.
que fazer alguma coisa. A gente não pode mais viver dessa forma'. E hoje, quando começa esse julFoi assim na imprensa brasileira e na do resto
gamento, lembrei-me do Largo da Lampadosa, lemdo mundo. Mais uma vez, nosso Pafs foi sinónimo
de barbárie.
brei-me de 1iradentes, lembrei-me do mártir que,
para não trair a Inconfidência de Minas Gerais, foi leSr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o julgavado à forca. 1iradentes sabia que dava a sua vida,
mento dos acusados da chacina da Candelária é
mais uma oportunidade para se colocar em discusnaquele momento, pelo seu ideal, mas aquelas
são a eficiência das nossas instituições.
crtanças sequer tinham ideal.
Lembrei-me do massacre de crianças em SoEu tenho fé e acredito nelas, apesar de tudo.
Tenho fé na Justiça divina e em nossas leis.
weto, Johannesburgo, aquelas crianças estavam
Espero que os culpados pela chacina da Candelária
apenas querendo o direito de andar pelas suas pldarecebam a punição que merecem.
des e .o direito de poder estudar com as outras érianNão podemos admitir que eles consigam se esças de etnia diferente. Lembrei-me daquele massacre.
conder sob o manto da impunidadeque vem acobertanO Sr. José Eduardo Outra • V. Ex• me concedo crtminosos que estão em nossos aparatos policiais.
de um aparte?
A chacina da Candelária não pode e não deveA SRA. BENEDrrA DA SILVA • Ouço com
prazer V. Ex'.
·
rá ser lembrada como mais um episódio, apenas
mais um acidente na História brasileira•
O Sr. José Eduardo Outra • Nobre Senadora
Benedita da Silva, quero me associar às colocações
. No momento em que o primeiro acusado começa a sofrer com o peso das acusações, temos .
feitas na tarde de hoje por V. Ex". Talvez hoje os
que nos lembrar que a matança continua.
olhos, não sóos do Brasil como os do mundo todo,
estejam voltados para o Rio de Janeiro. Principal·
Segundo dados da Segunda Vara da Crtança e do
Adolescente do Rio de Janeiro, mais de mil crianças fomente. os olhos daqueles que ainda acreditam na
justiça, particularmente na justiça social, os daqueram assassinadas depois da chacina da Candelária
.
· O empenho de nossos governantes em acabar
les que têm a convicção de que a impunidade é um
incentivo profundo à continuação dessas chacinas.
·com essa matança é duvidoso. Durante esses três
anos de espera, as investigações oficiais foram praPor isso, a partir do dia de hoje • uma vez que
não sabemos quando será a conclusão do julgamenticamente interrompidas.
.
As organizações não-governamentais, pouco a
to -, o Brasil terá a oportunidade de mostrar uma vipouco, foram se afastando. Receosas de sofrerem
rada da nossa realidade político-social, atraVés de
retaliações, muitas delas interromperam o trabalho
um ato emblemático, que será se fazer justiça nesse
episódio da Candelária. O nosso ·Pafs, nos úHimos
de assistência que vinham desenvolvendo para as
crianças no Rio.
. anos tem convivido com Carandiru. Candelária. CuAs feridas de nossos sobreviventes ainda não
rionópolis e Corumbiara. São episódios que, além de
cicatrizaram. A chacina da Candelárta deixou seqüecausar indignação em todos nós, mostram o quanto
las incuráveis.
·
a nossa democracia necessita avançar. Nunca poAté quando itiunos ter que conviver com esses
deremos dizer que vivemos em uma democracia
pesadelos?
pelo simples fato de polfticos de oposição poderem
A sociedade brasileira já deu exerrplos de matuaparecer na televisão, porque há liberdade de imridade económica e politica Agora é preciso que esprensa ou porque há partidos de esquerda. Enfim,
ses ganhos sejam transformados em bens materiais,
esses aspectos da democracia formal, que são impara que nosso compromisSo com as crianças, principortantes, mas não suficientes para caracterizar
palmente com as mais carentes, possa ser cumprido.
qualquer pafs como uma democracia. É preciso que
caminhemos muito ainda no sentido de estabelecer
Todo o mundo, literalmente, está acompanhanessa democracia social que precisamos construir no
do o que acontece hoje no Rio de Janeiro. Todos estão à espera de uma resposta da Justiça brasileira.
Brasil. Nela não há espaço para a impunidade daNão poderei esquecer aquele dia. Logo após
queles que cometem atrocidades como essa a que
os cruéis assassinatos, saf pelas ruas da cidade do
V.Ex' se refere hoje e como outras que tiveram re-
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo
a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs.
Senadores, a justiça de nosso País começa hoje um
longo e difícil trabalho: julgar os acusados de mais
uma tragédia brasileira - a Chacina da Candelária.
Foram três anos angustiantes de espera, na
certeza de ver, com a punição dos culpados, o resgate de uma dívida incomensurável com as nossas
crianças de rua do Rio de Janeiro.
Sei que vai ser uma tarefa antes de tudo dolorosa. O povo brasileiro vai ter que reviver detalhes
vergonhosos e tristes de um crime hediondo.
Quando, na madrugada do dia 23 de julho de
1993, assassinos frios e cruéis aproximaram-se das
crianças da Candelária, na verdade, toda a Nação
brasileira tremeu de medo; porque, junto com aquelas crianças, abandonadas, desesperadas e tristes,
dormia a nossa responsabilidade. A responsabilidade que todos nós temos de dar alimentação, segurança, saúde, educação e carinho para nossás
crianças, condições mínimas de sobrevivência.
Muito mais ainda: quando os assassinos aproximaram-se da Candelária, nossa solidariedade humana também estava adormecida Estampidos soaram no ar, anunciando a mortandade. E a consciência brasileira acordou de um sono de séculos, espantada com uma realidade cruel. Acordamos para
viver um pesadelo.
Mas não· foi surpresa aquela violência contra
crianças abandonaqas e desamparadas. Na verdade, elas já estavam mortas. Aquelas crianças, cada
uma delas, já tinham sido abandonadas por nós.
A partir de hoje, os acusados· da chacina da
candelária começam a subir no banco dos réus. E,
quando cada um deles estiver eXPOSto ao Tnbunal
de Júri, o que vai estar em julgamento não são apenas policiais acusados de matar a sangue-frio oito
crianças indefesas. É muito mais dei que isso. O que
vai estar em julgamento é, com certeza, a capacidade de cada um de nós de fazer um exame de consciência, uma autocrítica, um julgamento íntimo, pes-

soal, sobre os nossas deveres para com as nossas
crianças. Ainda samos um fracasso nesse particular.
Grande pa-rte de nossos trabalhadores·não vive com
dignidade. O desemprego e a fome são hóspedes
indesejados de suas casas. A falta de perspectiva; o
desestimulo e a ociosidáde são sementes da discórdia. A violência é apenas urna conseqüência natural
desse estado de coisas. A brutalidade começa dentro de casa. A maioria de nossas crianças vai para
as ruas para fugir dos maus tratos que lhes são impostos pelos próprios pais. Muitas de nossas meninas são violentadas, estupradas dentro de suas próprias casas, antes mesmo de atingirem a puberdade. Seus pais não têm mais esperanças. Na rua,

00845

elas se unem a outras crianças com histórias comuns. Mas o drama continua. Do seio de fammas
frágeis e em pleno processo de degeneração, essas
crianças partem para uma outra realidade ainda
mais injusta. Nas ruas, vivem à mercê de sua própria sorte. Espalhadas pelas cidades, elas encontram agora os "pais de rua•, substitutos ainda mais
sombrios de seus verdadeiros pais.
Alguns são criminosos, verdadeiros traficantes
que controlam a vida nas ruas. As crianças sofrem
com a eXPloração sexual, com o uso de drogas e com
a perseguição dos "Anjos da Noite", que tomam a lei
em suas rnãbs, se autoproclarnando defensores da sociedade. O Estado, com suas instituições, tem-se mostrado incompetente para interromper esse processo.
Apesar dos esforços das organizações não-governamentais, ainda há muito o que ser feito, porque
ainda temos milhares de crianças desassistidas em
todo o País. São as crianças que não estavam na
Candelária, com as quais temos o compromiS&Q moral de dar assistência. Elaboramos o EstatUtO da
Criança e do Adolescente. Temos que cumpri-lo em
toda a sua plenitude.
Quando os acusados da chacina da Gandelária
se sentarem no banco dos réus, vamos ter lembranças desagradáveis, incómodas.
• ..
Vamos ouvir gemidos, gritos de desespero e
de dor•. Muita dor. Dor de baías que atravessaram a
cabeça, o peito e as costas de oito meninos com
idades entre dez e dezassete anos.
·
·
Vamos ouvir a verdade. O homem que liderou
a chacina chegou à Candelária com um prato tomo
se oferecesse comida.
"Ele perguntou quem queria sopa e atirou ria cabeça de um moleque", conta-nos um sobrevivente.
Aquele covarde usou um prato com comida
para atrair a atenção de um faminto, e embaixo do
prato estava uma anma traiçoeira.
Vamos ouvir o desespero.
"Não dava pra fugir porque a gente ficava de
frente pra outro pistoleiro", conta outro sobrevivente.
Vamos ouvir a brutalidade.
"Quando vi que o homem estava armado, corri,
mas ele atirou e disse que iam passar o rodo em
cima da gente•, conta outra criança.
Vamos ouvir a súplica.
"Moço, mata não, moço•.
Esse foi o peçlido desesperado de Paulo Roberto de Oliveira, atingido com vários tiros na cabeça, na época com apenas onze anos de idade.
Cinco crianças morreram na hora, mas seus
assassinos ainda não estavam satisfeitos. Seqüestraram outras três para matar pelo caninho. Seus corpos
foram jogados perto do Museu ele Arte Modema.
E a vida se esgotou abruptamente para aquelas crianças. Apenas uma escapou para nos contar
a história
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to quebrado com alguns policiais comprometidos,
policiais que durante o dia ou durante a noite usavam aqueles pivetes, e, depois, os prendiam em
nome de ~ma lei que todos desconhecem.
Qual é nossa imagem no exterior? Fomos procurá-la.
Srs. Senadores, hoje, lá no Tribunal, setenta
jornalistas, alguns são correspondentes estrangeiros, acompanham o desenrolar do julgamento desse
processo, e os direitos humanos são conside_rados
violentados. Naquele momento muitos se aproveitaram do episódio para sustentar seus argumentos em
frente às câmaras, mas depois, tranqüilamente, foram donnir e não deram continuidade ao processo.
Os meios de comunicação, que naquele momento
divulgavam esse episódio, silenciaram.
Tivemos de fazer grande apelo internacional
para que se desse continuidade ao processo. Era
necessário que a imprensa se envolvesse, pois, do
contrário, essa questão acabaria como tudo tem tenninado neste País. Esse júri popular que agora se instala
traz-nos a certeza de que ojulgamento não levará à
condenação de nenhum inocente, pois não será feito o ·
julgamento a qualquer custo. As testemunhas sabem
perfeitamente que não devem levar nenhum inocente
ao Tnbunal, mas também não devem deixar nenhum
responsável por essa chacina do lado de fora
Temos a esperança de que Wagner, que foi
destemido e corajoso, reconheça naqueles que se
sentarão no. banco dos réus, os responsáveis por
qquela chacina.
Conversamos com os sobreviventes e sabemos que ninguém está agindo simplesmente em virtude da emoção, até porque existiu entre eles grande reciprocidade e responsabilidade. Não apontariam alguém se não tivessem certeza absoluta, porque sabem que será fatal para qualquer um que seja
apontado como culpado.
Portanto, o júri popular dará conta do recado.
As autoridades não precisam ter ciúme, ·inveja, nem
considerar que eles serão incompetentes. Não o serão, porque contarão com o nosso apoio.
Essa resposta não deve limitar-se a uma meiaverdade. Exigimos o esclarecimento amplo de todos
os fatos que envolVeram a chacina da Candelária. r=:
preciso passar a limpo toda essa história e que os
culpados - volto a dizer - sejam responsabilizados.
Essa é uma dívida inadiável que a Justiça brasileira
tem para com as nossas crianças e que temos de
pagar. E a fonna de começar a pagá-la é exatamente colocar no banco dos réus os responsáveis por
essa chacina, por esse crime considerado por nós
hediondo, e assumir, cada dia mais, o compromisso
de não apenas denunciar o que
ocorrendo, -maS
de fazer com que as políticas governamentais de
Município, do Estado e da União para aplicação do
Estatuto da Criança e do Adolescente sejam viabili-

está

zadas. Do contrano, mUltas outras vezes ocuparemos esta tribuna, chorando, para pedir ao Governo
que cumpra o Estatuto, enquanto nossas crianças
continuarão sendo assassinadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso da Sra. Bertedita da
Silva, o Sr. José Samey, Preside.nte,deíxa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr: Tot6 Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Totó Cavalcante) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso
Nacional está convocado para uma sessão conjunta,
solene, a realizar-se amanhã às 1O heras, neste plenário, destinada à promulgação de emenda constitucional.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1°
Secrelário em exercício, Senador José Eduardo Outra.

É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO•
.
N2 32, DE .1 996

Susta a parte final do Inciso VI e o
Inciso VU do art 6" da Resolução n"
2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Ban-

co Central do Brasil (alongamento de dívidas originárias do crédito rural).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 FICa sustado o álspoS!o na parte final do
inciso VI do art. 6" da Resolução n• 2.238, de 31 de janeiro de 1996, do Banco Central do Brasil, que determina: desde que o produtor tenha explorado, nos últimos três anos, os produtos escolhidos, e no inciso Vil
do mesmo artigo da citada Resolução, em sua totalidade.
Arl 2° Este decreto legislativo ·entra em vigor
na data em que for publicado.
Justificação
- A Lei n• 9.138, de 29 de novembro de 1995,
concedeu ao c;onselho Monetário Nacional a necessária competência para definir os produtos agropecuários, cujos preços de referência deveri!pTI constituir a base de cálculo da equivalênçia em produto,
objetivando-se o pagamento dos débitos.
O referido Conselho, além de definir aqueles
produtos - algodão, arroz, feijão, milho e soja - estabeleceu restrições que excedem a respectiva competência legal, fato ainda agràvado pelo Banco Central do Brasil ao exarar a Resolução n• 2.238, de 31
de janeiro de 1996.
O Quadro Comparativo a seguir deixa ciaro que
o Poder Executivo realmente excedeu o poder regulamentar, restando ao Congresso a sustação, por ilegalidade, de tudo o que caracteriza a exorbitãncia
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QUADRO COMPARATIVO (!:,>rifos.JlOssos)

CONDIÇÕES ESTABJ?LECIDAS PELO
CONSELIIO MONETARIO NACIONAL
··1 .. o dC\·cdor dC\·cr:í manifestar
- Art. s~~ :.. ~·~·-·-·----·-···
§ so.....................---................ - formalmente seu i1itcrcsse cm a!lcrir ao
presente esquema até 31-1-96. c os
III - imlc(Jcndcntemente da contratos de rcfi•mnciamcnto dC\·crno estar
:ati,·idade
agrOJH.'f:u:iria rormali1.ados até 30-6-96:
!IC8Cn\llh"ida pelo mutuário. os:
contratos tcr.io cl:iusulas de 11 - adotar-sc-á ·instnnncnto de crédito
.:qui•·alênci:l
cm
produto,;. imico com g.1rnntia do m=nismo da
ficmtdo · a critério do mesmo a cquimlêucia cm produto. podendo o
escolha d~ um dos produto• , a dC\·cdor optar. na data da forrnaliJ.açi!O do
serem definidos p~lo Conselho iustmmcnto. por nm ou 11~1is dos seguintes
Monetário Nadonal, cujos produtos b;isicos da PÇlPM ( algodão.
preços de referência conc;liluir:iu arroz. feijão. milho c soja) para esse efeito.
a base de cítlculo dcss.1 Ommdn o den~dor ~ ocunà de outra~
t!linrcie!!C de nnKhtçãn :;mmwmírio, a wa
ettui\·alência:
nnção lirar;í restrita a milho e./ou soja:
IV - a critério do mutuáaio. o ~r.í :amdi!eada a IMtS."ihilidade de
png.1mcnto do débilo podem ser inclusão do café como produto cle:i•·el,
a
•·i:thilização
de
fdto cm mocd:a corrente ou cm buscando-se
LEI N" 9.U~. de 2<JIIlN5

~qui•·atcntc8

unidad~.,.

d~

produto
aJ:ropccuário,
consoante a opção referida no
inciso
anterior.
mediante
depósito de mcre.1dori:a cm
unid:tdc de . ant~1lCttuucnto
crcdcn.:iada · pelo
GO\·cruo
Fcdcrnl:"

RESOLUÇAO N" 2.238.
DE 31/01/96 .. BCB.
• An. 6° Devem ser observadas
as
seguintes
coudiçl!Cs.
relativamente à cqui•·alência em
produto: ...................................
.
.
.................................................

VI - na data da formalização do
alongamento. o mutuário pode
optar por um ou dois dos
scguinlcS
produtos
básicos
integrantes da Politica de
Garantia de Preços Mínimos
(PGPM): algodão. arro7. milho.
soja e trigo.- de•de que o
produtor tenha e:.:nlorado. nos
últimm· tr& anM, M nroduto5

escolhidos:

VII - na hinóle8e de o mutuário
se dediear à nplorado de
mtf':lnismm; C!oiiii!(:Ífim~ nara esta outras
ati,·idadC!Ii
fin:didade;"
agro!l!!Ç!!ária!. relati\·as a
produto• nllo e.neeificados no
Obs.- A pane: grifada e.1rnclcriza a inci"" anterior. sua opdo. nara
cxorbit:incia de: poder rcgulamc:nlar.
efeito de egui.-alência. fica
re!lfrita a milho ou soja;"

Obs - A pane grifada caracteriza
a
exorbitáncia
de
poder
~-L----------------------------l~rc~eull~a~mc~n~lli~~~----------_J
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No inciso III(§ 5", art. 5" da Lei n• 9.138) é cla·
ra a intenção do legislador, ao determinar: "inden. pendentemente da atividade agropecuária desenvol·
vida pelo mutuário, os contratos terão clausula de
equivalência em produ1o" ...
Clara é, também, a restrição imposta pelo
Banco Central, em flagrante discordância do texto
legal, ao estabelecer na parte final do inciso VI, do
art. 6", da Resolução: ... desde que o produtor tenha explorado, nos Oltimos três anos, os produ1os
escolhidos.
Enquanto o inciso IV (§ 5", art. 5 2 ) da Lei e"l
questão deixa a critério do mu1uário a opção quanto
ao produto - moeda, a Resolução só lhe permite escolher entre milho e soja, caso não se dedique à exploração de produ1o(s) especificado(s) pelo CMN (in.
ciso VIl, art 6°), vedando-lhe .eleger arroz, feijão ou
algodão.
Observe-se que não tratamos aqui de veto prerrogativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
Não se aplica a este caso, portanto, o disposto no §
2" do art. 66 da Constituição Federal:
•Art. 66. A Casa na qual tenha sido
conclurda a vot?ção enviará o projeto de lef
ao Presidente da RepiJblica, que aquiescendo, o sancionará

§ 2" O veto parcial somente abrangerá
texto integral de artigo, de parágrafo, de inci·
soou de allnea."

Sabemos todos que a intenção deste dispositi·
vo constitucional é impedir que o veto a palavras e
expressões desfigurem por completo o texto legal, a
exemplo do ocorrido, por diversas vezes, durante o
periodo de exceção.
Os termos em pauta são: a exorbitância do po- ·
der de regulamentação pelo Executivo e o .poder de
sustentação do Legislativo.
Ressalte-se, ainda, que das nossas decisões
depende o Muro - a própriá sobrevivência - de. milhares de agropecuaristas de todo o Brasil.
O preciaro ex-Ministro e ~lista em Dire~o
Constitucional Oscar Dias Corrêa,
de convir
que os excessos cometidos no poder regulamenta·
dor devem ser levados ao Judiciário, que os declara
e anula, também assevera:

aílesar
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•A inteligência parece óbvia: se editado
texto legal, normativo, ou de delegação, o
que exorbitar do poder regulamentar deve
ser recusado e ser sustado por ilegalidade. • (ln: A Constituição de 1988 - Contribuição Crítica. Ed. Forense Universitária,
RJ. 1991, p. 122)
A questão é exatamente esta: não estamos
querendo escoimar do texto do inciso VI do art 6°
da resolução apenas uma palavra ou uma expressão que altere o sentido do mesmo. É toda uma oração condicional - desde que o produtor tenha explorado, nos Oltimos três anos, os produtos escolhidos.
Esta, sim, desfigura o texto da lei e exorb~ o poder
regulamentar, da mesma forma _que o inciso VIl, em
sua totalidade.
Trata-se, aqui, de preservar o texto legal; de
defendê-lo de acréscimos espiJrios, de restrições
que tendem a prejudicar milhares de brasileiros.
Toma-se, ainda, necessário que se conceda a
essa proposição a indispensável urgência no processo de tram~ção, uma vez que a resolução ora
sob enfoque fixa, em seu arl 3":
"Art. 3" (... )o respectivo instrumento de
deve ser fotmalizado até 3(N)..96.. ."
(grifos nossos)

créd~o

Assim sendo, conclamo os meus nobres pares
a aprovarem o presente projeto de decreto legislativo; ·em· defesa dos pequenoS e médios agropecuaristas brasileiros.
Sala das Sessões, 29 de abril de 1996. - Senador Totó cavalcante.
LEGISLAÇÃO CITADA

BANCO CENTRAL DO BRASIL
(Diretoria)
RESOLUÇÃO N• 2.238,
DE 31 DE JANEIRO DE 1996
Dispõe sobre condições e procedimentos a serem observados na formalização das operações de alongamento de
dívidas originárias de crédito rural, de
que trata a Lei n• 9.138, de 29-11-95.

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art. 6° Devem ser observadas as seguintes
condições, relativamente à equivalência em produto:
I - a quantidade de unidades equivalentes em
produtos, a ser apurada no ato do alongamento da
dívida, corresponderá à dMsão do valor total refinanciado, acrescido de taxa efetiva de juros de 3%
a.a. (três por cento ano ano), capitalizados anualmente, pelos preços mfnimos básicos dos produtos,
conforme tabela I anexa, exceto nos casos de que
trata o art. 13 deste normativo;

11 - a liquidação das parcelas do débito alongado, quando não efetuada em espécie, somente será
realizada mediante operações de Aquisição do Governo Federal (AGF) direta, consoante as normas
especificas divulgadas pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB);
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VIl - na hipótese de o mutuário se dedicar à
exploração de outras atividades agropecuárias, relativas a produtos não especificados no inciso anterior,
sua opção, para efeito de equivalência, fica restrita a
milho·ou soja.

(A Comissáo de Constituição Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Totó. Cavalcante) - O
Projeto lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1"Secretário em exercício, Sr. José Eduardo Outra.
É lido o seguinte:

Uderança do Bloco PPBIPL

III - poderão ocorrer compensações físicas
e/ou financeiras, na liquidação das parcelas do débito alongado, em função da classificação ofrcial obrigatória dos produtos, observados os padrões e instrumentos de classifrcação, bem como os ágios e
deságios previstos na tabela 11 anexa;
. IV - o instrumento de crédtto deverá conter
cláusula estabelecendo que a equivalência fica con"
dicionada a que o produto esteja depositado em armazém credenciado e com o contrato de depósito
assinado com a Conab;
V - na liquidação da dfvida, via AGF direta,
caberá à Conab encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Faz~i~Oda, até 3.04
de cada ano, inclusive 1996, a previsão dos gastos com despesas inerentes à Polftica de Garantia
de Preços Mfnimos. (PGPM) ressarcfveis ao mutuário, para inclusão dos respectivos valores no
projeto de Lei orçamentária Anual do exerofcio
subseqüente;
VI - na data da formalização do alongamento, o mutuário pode optar por um ou dois dos seguintes produtos básicos integrantes da Polftica de
Garantia de Preços Mínimos. (PGPM): algodão, arroz, milho, soja e trigo, desde q.Jà. o produtor tenha explorado, nos llltlmos três anos, os produtos
escolhidos;

OFICIO N• 357/96
Brasnia, 26 de abril de 1996
Senhor Presidente,
TenhO a honra de indicar a V. Ex" os deputados Edson Queiroz e Ricardo lzar para integrarem,
corno titulares, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, - Odelmo Leão, Uder do

Bloco PPBIPL
O SR. PRESIDENTE (Totó Gavalcante) - A
Presidência designa os Deputados indicados pela Uderança do Bloco PPBIPL, na Câmara dos Deputados, para integrarem a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalizàção, consoante expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Totó Cavalcante) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhOs.
)
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessáo às 16h56min).
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ATA DA 50" SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE
ABRIL OE 1996
(Publicada no DSF, de 26 do abril de 1996)
RETIFICAÇÃO

À página rf' 7168, 2• coluna, no item 6 da Ordem do Dia,
na emenda de plenário oferecida ao Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da camara n' 102, de 1992 (n'1.289/91, na Casa de origem), que amplia para
o estrangeiro em situação ilegal no território nacional, o prazo para requerer
registro provisório,
Onde se lê:
EMENDA N" 2 • PLEN
Leia-se:
EMENDA N" 1 • PLEN

Ata da 53!! Sessão Não Deliberativa,
em 30 de abril de 1996
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 5()§ Legislatura
Presidência dOS Srs. José Samey, Odacir Soares e Va/mir Campelo.
(INIC/A..SEASESSÃOAS 14H30MIN.)
outubro de 1986, e no art 39, § 1', do Decreto n'
O SR. PRESIDENTE (Valmir Csmpelo) - De1.756, de 22de dezembro de 1995, submeto à apreclaro aberta a sessão.
ciação d9 Vo~ Excelência a anexa minuta de MenSob a proteção de Deus, iniciamos nossos trasagem ao Senado Federal destinada à indicação do
balhos.
Senhor Arnaldo Csnilho, Ministro de Segunda Clas0 Sr. P Secretário em exercfclo, Senador Na-

bor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
t lido 0 seguinte

E XPEOIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR PRESIOENTE DA REPÚBUCA
Submetendo à deliberação do SOnado FOOera/
a escolha de nome inãiCBdo para cargo, cujo provi-

mento depende de sua prtwia aqu/esc:hlcia:

MENSAGEM NR159, DE 1996
(N"358196,.,. origem)
Senhores Membros do Senado Federa~
De conformidade com o art 52, inciso IV, da
·constituição Federal, e de aoordo com o disposto no
art 56,§ 1•, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, e no art 39, §
1•, do Decreto n• 1.756, de 22 de dezembro de
1995, submeto à apreciação de Vossas Excelências
a escolha. que deseJo fazerT do Senhor Amak:to car~
. rilho, Ministro de Segunda Classe, da carreira de DIplomata, para, cumulativamente com o cargo de Em-

baiXador do Brasil junto ao Reino da Tailândia, exer~
cer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
docamboja
Os méritos do Embaixador Arnaldo Csrrilho,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasilia, 29 de abril de 1996. Fernando Henri-

que CsrdOOO:
EM N•175 DP/ARCIG-MREIAPES
Brasnia, 25 de abril de 1996
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúb6ca,
De aoordo com o art 84, Inciso VIl, da Ccnstitulção, com o cflsposto no art 56, § 1•, do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1' de

se, da Carreira de Oiploma1a, para, cumulativamente
com Ocargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino
da Tailândia, exercer o cargo de Embaixador do Bra~
sil junto ao Reino do camboja.
2. Encaminho, igualmente em anexo, infonnação sobre o pais e curriculum v - do Embaixador
Arnaldo carrilho, que, juntamente com a Mensagem
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência,
serão apresentados ao Senado Federal para exame
de seus ilustres membros.
Respeitosamen1ll, - Sebastlão do Rogo Bar·
roo, Ministro de ES1ado, Interino, das Relações Ext&riores.

INFORMAÇÃO

v-

eurrtculum
Minis1ro de Segunda Classe Arnaldo Csnilho
Rio de Janeira/RJ, 1O de junho de 1937.
Filho de Eymard Oantas Csnilho e Margarida
da Fonseca Moura Canilho.
Bacharal em Ciêncfas Jurfdicas e Sociais,
FND-UB, 1960. Curso no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB-MEC, 1959.
• CPCD, IRBr, 1961162.
Professor no Instituto de Arquitetura e Artes.
UnB, 1973/75. CAE (tese: O Vaticano e a Igreja PósConciliar no Brasil), JABr, 1978179.
Auxiliar do Departamento Legal da S.A. Frigorl-

ficos Anglo, 1956.
Funcionário da Pan American World AiiWilys
System lnc., Rio de Janeiro, 1956. Assessor junto ao
Ccnselho do DesenvoMmento da Presidência da
RepllbriCa, 1959/61.
Encarregado do acompanhamento da execução do plano educacional do Govemo Federal contido na Meta 30 do Prog~ama de Metas, 1958161. A
serviço no Gabinete do Ministro da Educação e CUltura 1960161.
Chefe do Cerimonial e Assessor Internacional
do Prefeito da Cic:fa.de do Rio de Janeiro, 1986.
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Vice-Presldente do Riocentro, membro do Conselho de Propaganda da Prefeitura do Rio de Janeiro, Presidente da Comissão de Coordenação para
os Festivais de Cinema do Rio de Janeiro e membro
do Conselho Estadual de Turismo, RJ, 1986.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de 1962.
Segundo Secretário, antigOidade, 22 de novembro de 1966.
Primeiro Secretário, merecimento, 1° de janeiro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 1° de janeiro de
1976.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 18
de dezembro de 1990.
.
Assistente do Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1962164.
Subchefe da Divisão do Material e Patrimõnio,
1971174.
Chefe da Seção de Conservação do Patrirnõnio, 1974175.
Coordenador-Geral da construção do edHfcio
anexo ao conjunto arquitetônico do llamaraty e de
moradias funcionais, 1974176.
Argel, Serviço Provisório como Terceiro Secretário, 1965.
Roma, Terceiro Secretário, 1964/66.
Roma, Segundo Secretário, 1966/67.
Varsóvia, Se(4undo Secretário, 1967171.
Varsóvia, Encarregado de Negócios, 1971.
Jeddah, Encarregado de Negócios, 1973.
Berlim, Encarregado de Negócios, 1973174.
San1a Cruz de la Siena, Cônsul, 1974.
Vaticano, Conselheiro, 1976179.
Vaticano, Encarregado de Negócios, a.i.,
1978179.
Rabat, Conselheiro, 1979184.
Rabat, Chefe do SECOM, 1980184.
Rabat, Encarregado . de Negócios, a.i.,
1980/81/82183184.
Uma, Conselheiro, 1984186.
Argel, Conselheiro, 1986/87.
Argel, Encárr'egado de Negócios, a.i., 1986/87.
Beirute, Encarregado de Negócios, 1990.
Hong Kong, Cônsul-Geral, 1991/95.
Bangkok, Embaixador, 1996.
Acordos de Cc-Produção Cinematográfica com
a Espanha, Itália, França e RFA, 1963 (chefe das
negociações).
V Festival Cinematográfico Internacional, Mar
dei Plala, 1963 (chefe da delegação brasileira).
XIII Festival Internacional do Filme, Berlim Ocidental, 1963 (chefe da delegação brasileira).
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IV Resenna·do Cinema Latino-Amelicano, Sestri Levante, 1963 Ontegrante da delegação do Cinema Novo).
Seção Mista do Acordo de Cc-Produção Cinema-

tográfica Brasi~Espanha, 1963 (secretário-executivo).
I Mostra Internacional do Novo Cinema, Pésaro, 1965 (chefe da deleg~e tirasileira).
V Resenha do Cinema Latino-Americano, Co·
lumbianum, Gênova, 1965 (delegado).
Encontro Internacional Terzo Mondo e Comunitá Mondiale, Gênova, 1965 (relator na Mesa-Redonda sobre o Cinema Novo).
.
Festival Dei Popoli, Florença, 1965 (delegado).
Reunião dos Embaixadores do Brasil na Europa Ocidental, Roma, 1965 (coordenador-geral).
Delegação do Ministro de Eslado em. visila oficial à Itália, 1966 (membro).
X Festival do Cinema de Autor, Gran Premio
Bergamo, 1967 (membro do júri internacional).•
XXXIX Feira Internacional de Poznan, 1970 (diretor do Pavilhão do Brasil).
X Festival .Internacional de Filmes-de CurtaMetragem, Cracóvia, 1970 (membro do júri internacional).
XXIV Festival Internacional do Filme, Cannes,
1971 (membro do júri da critica- APRESCI).
Grupo de inspeção administrativa em Assunção, Buenos Aires, Santiago, Uma, Nova Iorque, Tóquio, Iocoama, Nova Délhi, Atenas e Londres,
1972/73 (assessor).
Missão de socorro por ocasião do terremoto da
Nicarágua- Manágua e Panamá, 1972173.
Grupo de planejamento do ensino fundamental
e secundário da Secrelaria de Educação e Cultura
do Estado da Guanabara, 1960/61 (membro).
Comissão ..de peritos que elaborou o projeto
Aspectos EconOmicos da Educação em Goiás, para
justificação de financiamentos internacionais ao Governo goiano, 1962 (membro).
I Festival do Cinema Brasileiro na Bahia, Salvador, 1962 (representante do Cinema Novo Carioca).
Seminário de Cinematografia sob a direção de
Ame Sucksdorff, em cooperação com a Unesco, Rio
de Janeiro, 1962/63 (coordenação).
Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica
(GEICINE), Rio de Janeiro, 1962164 (represenlante
doMRE).
Comissão de seleção de filmes brasileiros para
os festivais internacionais de cinema, Rio de Janeiro, 1962/64 (secretário-executivo).
Produtor-executivo de Integração Racial, de
Paulo Cezar Sanaceni, e O Circo, de Arnaldo Jabor.
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Comissão de Coordenação Internacional do IV
Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, 1964 (representente do MRE).
50" aniversário da Semana de Arte Modema,
UnB, 1972 (conferenciste).
Comissões Permanentes de Inventário e deUciteções, 1972174 (presidente).
Comissão de seleção do logotipo para a Telebrás, 1973 (membro).
Comissão Permanente de Controle de Nomeações, Brasma, 1973 (membro).
À disposição da Missão Especial da Ubéria nas
solenidades de posse do Presidente da República,
Brasma, 1974.
Represen1ante do MRE junto ao Governo do Distrilo Federal com vistas à elaboração do projeto de
execução do Centro de Conferências e Convenções
Internacionais, de Oscar N"Jemeyer, Brasfiia, 1975176.
III FestRio, 1985 (premiado com o troféu Tucano por 25 anos de atividades dedicadas ao cinema
brasileiro).
XV Jornadas de Cinema da Bahia, Salvador,
1986 (membro do júri internacional).
Grupo de preparação da visite do Presidente
da República a 'Cochabamba e San1a Cruz de la
Sierra, 1974 (membro).
Grupo de estudos que visitou instituições públicase privadas ligadas à Documen1ação, Informática
e Telecomunicações, Nova Iorque, Filadélfia e Washington, DC, 1974 (assessor).
XXI Mostra Internacional do Filme de Autor,

San Remo, 1978 (membro do júri).
Missões especiais às exéquias dos papas Paulo VI e João Paulo I, Vaticano, 1978 (membro).

Missões extraordinárias às cerimOnias e ritos
religiosos de inicio dos pontificados de João Paulo I
e João Paulo 11, Vaticano, 1978 (membro).
XXIII Mostra Internacional do Filme de Autor,
San Remo, 1980 (presidente do júri).
XV Sessão do Conselho Executivo da Organização Mundial de Turismo. Rabat, 1981 (chefe da
delegação brasileira,).
Visita a Mairocos do Ministro da Industria e do
Coméroio, 1982 (membro da delegação).
·
Visite oficial do Presidente da República a fez,
1984 (integrante da comitiva).
· I Festival do Cinema Amazônico lnquitos, 1984
(delegado brasileiro).
Missão especial à posse do Presidente Alan
Gracia Pérez, 1985 (membro).
Festival Internacional do Filme, Cannes, 1986
{delegado do Brasil).
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Grupo de Trabalho para a recuperação dos
episódios brasileiros do filme lt Ali True, de Orson
Welles, Los Angeles, Nova York, Washington, DC,
1986 (coordenador da parte brasileira).
XV Encontro Cinematográfico de Dingne-lesBains, homenagem a David Neves, 1987 (relator).
XVLIV Mostra Internacional do Cinema, Veneza, 1987 (Fipresci). Festival de Cinema comemorati- ·
vo do XXV aniversário de independência da Argélia,
1987 (apresen1ador de Nelson Pereira dos Santos).
1 Sessão da Comissão Miste Brasil-Argélia,
1987 (membro da delegação brasileira).
Publicações:
·
A Ferocidade Cromática de 1905, A Época, Rio
de Janeiro, 1959.
Sincera CrOnica de 1960: 50 anos em 5? A
Época, Rio de Janeiro, 1960.
Tecniche di Lavoro e Strutture Economiche dei
Cinema Novo Mazrzorati, Gênova, 1985.
Clneina Novo Wroku 1970, Rim Varsóvia, 1970.
Perez wzruszenie do refleksi przez mit do
rzewczywistosci. - Gwat, glod, y tropikalizm wedlug
Glaubera Rochy - Przyczynek do dziwnosciswiata,
Kino Varsóvia, 1970.
Der Leon Has Sept Cabeças, Kontynenty, Varsóvia, 1971.
Presenteción a Razones de la Nueva Arohiteotura-1934-y otros ensayos, Uma 1986.
Lucio Costa e o Episódio Brasileiro da Arquitetura, Módulo Rio de Janeiro, 1987.
De la faim à déraison- itnéraire (geo) politique
de Glauber Rocha, Cahiers du Cinéma, Paris, 1987.
Ensaios e artigos estampados na imprensa
brasileira e internacional.
Membro da FIPRESCI Fédération lntemationalede la Presse Cinématographique).
Ordem e Rio-Branco, Oficial, Brasil.
Medalha ao Mérito Santos Dumont, Brasil.
Medalha Lauro Muller, Brasil.
Ordem ao Mérito da República Italiana, Cavaleiro.
Ordem Nacional Miguel Larreynaga, Oficial, Nicarágua
Ordem Equestre de São Gregório Magno, Cavaleiro-Comendador, com placa, Vaticano.
Stéllo Marcos Amarante, Diretor-Geral do Deparlamento do Serviço Exterior.
DADOS BÁSICOS SOBRE 0 CAMBOJA
(Atualizados em abril de 1996)
NOME OFICIAL DO PAIS: Reino do Carnboja
ÁREA: 181.035Km·
POPULAÇÃO: aproximadarriénte 10 milhões

-------------~ ~~------
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LINGUA: Khmer (oficial); francês.
DATA NACIONAL: 9 de novembro
CAPITAL: Phnom Penh
COLÓNIA BRASILEIRA: (dado não disponfvel)
SISTEMA DE GOVERNO: Monarquia Pa~amentarista
RELIGIÃO: budismo (oficial)
CHEFE DE ESTADO: Norodom Sihanouk (Rei)
CHEFE DE GOVERNO:
Norodom Ranarickll (Primeiro Primeiro Ministro)
Hun Sen
(Segundo Primeiro Ministro)
CHANCELER: Ung Huot
EMBAIXADOR NO BRASIL: Não está designado
CHEFE DO POSTO: (agrement concedido ao
Embaixador
Arnaldo Carrilho, residente em Bangkok)
MISSÃO BRASILEIRA: Embaixada cumulativa
com a Embaixada em Bangkok

Temas Sobre o Pais:
Independência (1953) • Acordo de Paz de Paris põe fim à guerra civil (1991) • Eleições livres
(1993) • Promulgação de nova Constituição (1993) •
Proscrição do Khmer Vermelho (1994) • Progressiva
normalização da vida politica, interna e externa, e
econõmica, ainda que através de difiCuldades politicas internas, aparentemente superáveis (1995-1996) •
Perspectiva de inserção na ASEAN a partir de 1997.

Temas dà Agenda Bilateral:
Apoio brasileiro ao processe de pacificação e
reconstrução nacional • Estimulo às relações comerciais • Normalização das relações diplomáticas
(1994) • Perspectivas de participação de empresas
brasileiras de serviços em projetes de infra-estrutura
na região (1996).

VIsitas:
VICE!-Ministro das Relações Exteriores do Camboja, Long Visalo(1989).

Atos BDaterals:
Estabelecimento de Relações Diplomáticas
(1961) • Criação de Legação do Brasil no Camboja
(1961) • Extinção da Legação (1966) • Declaração
de normalização das relações diplomáticas (1994) •
Criação de Embaixada do Brasil no Camboja (1994)
• Apresentação de credenciais do Embaixador Paulo
Monteiro Uma (abril1995).
Comércio Bilateral:

Exportações do Brasil:
US$91.778,00 (1994)
US$0,00 (1995)
lmpol'lações do Brasil
US$0,00 (1994)
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US$114.048,00 (1995)
Economia:
PIB: US$2,5 bilhõesaproximadamente (1995)
Moeda/Câmbio: Riel (CR) (1,00 US$=2.500,00
CR, em janeiro 96)
Principal atividade econõmica: agricuttura
Exportações Totais: US$300 milhões aproximadamente (1995)
Principais produtos: borracha, madeira.
Importações Totais: US$178 milhões (1991, último
exerclcio sobre o qual se dispõe de dados consclidados)
Principais produtos: combustrvel, materiais
agrfcolas e de construção, Bens de Consumo.

(Á Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 39/96, de 24 de abril de 1996, do Ministro
da Aeronáutica, referente ao Requerimento n• 259, de
1996, de informações do Senador L.auro Campos.
OÁCIO
DO 1° SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTA·

DOS
Encaminhando à revisão do Senado
Federal autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"33, DE 1996

(N" 202195,

na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo Internaclonai do Cscau, de 1993, assinado em
2 de fevereiro da 1994, ne sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.
O Congressc Nacional decreta:
Arl 1° Fica aprovado o texto do Acordo Internacional do Cacau, de 1993, assinado em 2 de fevereiro de 1994, na sede da Organização das Nações
Unidas, em Nova Iorque.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congressc Nacional quaisquer atos que possam
resuttar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso 1 do arL 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromisscs gravosos ao património nacional.
Arl 2" Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

00854

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MENSAGEM N" 815, DE 1995
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PARECER
PARECER N• 220, DE 1996
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n• 41, de
1995 - Complementar (n" 123, de 1989Complementar, na_Casa de Origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• .41, de
1995- Complementar (n" 123, de 1989- Complementar, na Casa de Origem), que disciplina a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis,
nos termos do parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 30 de abril de
1996. - José 5arney, Presidente- Odaclr Soares,
Relator'- Eduardo Supllóy- Antônio Carfos va•
dares.
ANEXO AO PARECER N 2 220, DE 1996
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
O Congresso Nacional decreta: .

CAPITuLO I
Disposições PreDmlnares
Art. 1° A elaboração, a redação, a aiteraçiio e a
consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta
lei complementar.
Parágrafo único. As disposições desta lei complementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias
e demais ates normativos referidos no art. 59 da
Constituição Federal, bem como, no que couber, aos
decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo.
Art. 2" As leis de conteúdo normativo e de caráter geral serão numeradas em série especifica, do
tipo seqüencial, antecedidas da letra maiúscula N.
§ 12 As leis de efeitos concretos, bem assim as
de interesse restrito, de vigência temporária, serão
numeradas em série própria, seguidamente, antecedidas da letra maiúscula R.
§ 2 2 Na numeração das leis serão observados,
ainda, os seguintes critérios:
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1 as emendas à Constituição Federal terão
sua numeração iniciada a partir da promulgação da
Constituição;
11 - as leis complementares, as leis ordinárias e
as leis delegadas terão numeração ~üencial em
continuidade às sérieS.iniciàdas em 1946.

CAPfTULO 11
Das Técnicas de Elaboração, Redação e
Alteração das leis
SEÇÃOI
Da Estruturação das Leis
Art. 3" A lei será estruturada em três partes básicas:
·
I - parte preliminar, compreendendo a epfgrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e
a indicação do âmbito de aplicação das disposições
·
normativas;
11 - parte normativa, compreendendo o texto
das normas de conteúdo substantivo rêlacionadas
com a matéria regulada;
III -parte final, compreendendo as disposições
pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a claúsula de vigência e a claúsula de revogação, quàndo couber.
Art. 4 2 A epfgrafe, grafada em caracteres
maiúsculos, propiciará identifiCação. numérica singular à lei e será formada pelo tftulo designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano
de promulgação.
Art. SO A ementa será grafada por meio de ca- racteres que a realicem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de tftulo, o objeto da lei.
Art. 6" O preâmbulo inâiCará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal.
Art. 7" O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:
I - excetuadas as codificações, cada lei tratará
de um único objeto;
11 - a lei não conterá matéria estranha a seu
objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão .especifica quanto o possibilite o
conhecimento técnico ou cientifico da área respecliva;
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
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Art a• A vigência da lei será indicada de forma
expressa e de modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo conhecimento, reser. vada a cláusula entra em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão.
Art 9" Quando necessária a cláusula de revogação, esta deverá indicar expressamente as leis ou
disposições legais revogadas, vedada a utilização
da fórmula genérica Revogam-se as disposições em
contrário.
SEÇÃO 11
Da Articulação e da Redação das Leis

Art 1O. Os textos legais serão articulados com
a observância dos seguintes princípios:
·
1- a unidade básica de articulação será o artigo, indicado através da abreviatura Art., seguida de
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir des-

te;
11 - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos
ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos
em alíneas e as alfneas em itens;
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico §, seguido de numeração ordinal até o
nome e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando
existente apenas um, a expressão parágrafo único
por extenso;
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e
os itens por algarismos arábicos;
V - o agrupamento de artigos poderá constituir
Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções,
o Capitulo; o de Capftulos, o Titulo; o de Tftulos, o
Livro e o de Livros, a Parte;
VI - os Capilulos, Titulas, üvros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados
por algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser
subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;
VIl - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras
maiúsculas e posta em negrito ou caracteres que as
coloquem em realce;
· VIII- a composição prevista no inciso V poderá
também compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário.
Art 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
1- para a obtenção de dareza;
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a) usar as palavras e as expressões em seu
sentido comum, salvo quando a norma versar sobre
assunto técnico, hipótese em que se empregará a
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando;
b) usar frases curtas e consivas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em
todo o texto das normas legais, dando preferência
ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;
11 - para a obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de
modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da
·lei e a permitir que seu texto evidencie com dareza
o conteúdo e o alcance que o legislador pretende
dar à norma;
·
b) expressar a idéia, quando repetida no texto,
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego
de sinonímia com propósito meramente estilístico;
c) evitar o emprego de expressão ou palavra
que confira duplo sentido ao texto;
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional,
evitando o uso de expressões locais ou regionais;
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso,
observado o princípio de que a primeira referência
no texto seja acompanhada de explicitação de seu
significado;
f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a números e percentuais;
III - para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação subseção, seção, capitulo, titulo e livro - apenas as
disposições relacionadas com o objeto da lei;
b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a
um único assunto ou princípio;
c) expressar através dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput
do artigo e as exceções à regra por esle estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações
por meio dos incisos, alíneas e itens.
SEÇÃO III
Da Alteração das Leis

Art 12. A alteração da lei será feita:
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável;
11 - na hipótese de revogação, mediante indicação expressa do dispositivo revogado;
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III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou
acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:
a) não poderá ser modificada a numeração dos
dispositivos alterados;
b) ao acréscimo de dispositivos novos entre
preceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando
recomendável, qualquer remuneração, devendo ser
utilizado o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética. tantas quantas forem suficientes
para identificar os acréscimos.
c) é vedado o aproveitamento do número de
dispositivo revogado, devendo a lei atterada manter
essa indicação, seguida da expressão revogado;
d) o dispositivo que sofrer modifiCações de redação deverá ser identificado, ao seu final, com letras NR maiúsculas, entre parênteses.
CAPÍTULO III
Da Consolidação das Leis e Outros Aios Normatillos

Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e em coletâneas integradas por volumes
contendo matérias conexas ou afins, constituindo
em seu todo, juntamente com a Constituição Federal, a Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art. 14. Ressalvada a legislação codifiCada e já
consolidada, todas as leis e decretos-leis de conteúdo normativo e de alcance geral em vigor serão reunidos em coletãneas organizadas na forma do artigo
anterior, observados os prazos e procedimentos a
seguir:
I - os órgãos diretamente subordinados à Presidência da República e aos Ministérios, no prazo de
cento e oitenta dias, contado da vigência desta Lei
Complementar, procederão ao exame, triagem e seleção das leis complementares, delegadas, ordinárias e decretos-leis relacionados com as respectivas
áreas de competência, agrupando e consolidando os
textos que tratem da mesma matéria ou de assuntos
vinculados por afinidade, pertinência ou conexão,
com indicação precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa ou implicitamente revogados;
11 - no prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei Complementar, as entidades da administração indireta adotarão, quanto aos diplomas
legais relacionados com a sua competência, as mesmas providências determinadas no inciso anterior,
remetendo os respectivos textos ao Ministério a que
estão vinculadas, que os revisará e remeterá, juntamente com os seus, à Presidência da República,
para encaminhamento ao Congresso Nacional nos
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sessenta dias subseqüentes ao encerramento do
prazo do inciso I;
III - a Mesa do Congresso Nacional adotará todas as medidas necessárias para, no prazo máximo
de cento e oitenta dias a contar do recebimento dos
textos de que tratam os incisos I e 11, ser efetuada a
primeira publicação da Consolidação das Leis Federais Brasileiras.
Art. 15. Na primeira sessão legislativa de cada
legislatura, a Mesa do Congresso Nacional premoverá a atualização da Consolidação das Leis Federais Brasileiras, incorporando às coletâneas que a
integram as emendas constitucionais, leis, decretos
legislativos e resoluções promulgadas durante a !egislatura imediatamente anterior, ordenados e iodexados sistematicamente.
SEÇÃOII
Da Consolidação de Outros Atos Nonnativos
Art. 16. Os órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República e aos Ministérios, assim
como as entidades da administração indireta, adotarão, em prazo estabelecido em decreto, as providências necessárias para, observado, no que couber, o
procedimento do art. 14, ser efetuada a triagem, o
exame e a consolidação dos decretos de conteúdo
normativo e geral e demais atos normativos inferiores em vigor, vinculados às suas respectivas áreas
de competência, remetendo os textos consolidados
à Presidência da República, que os examinará e
reunirá em coletãneas, para posterior publicação.
Art. 17. O Poder Executivo, até cento e oitenta
dias do inicio do primeiro ano do mandato presidencial, promoverá a atualização das coletâneas a que
se refere o artigo anterior, incorporando aos textos
que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral editados no último quadriénio.

CAPITuLO IV
Disposições Finais
Arl18. As Mesas da Câmara dos Deputados,
do Senado Federal e do Congresso Nacional negarão tramitação às proposições elaboradas em desacordo com a presente Lei Complementar.
Parágrafo único. As Mesas mencionadas velarão pela estrita conformidade da relação final das
matérias aprovadas aos preceitos desta Lei Complementar.
. Art. 19. Eventual inexatidão formal de norma
elaborada mediante processo legislativo regular não
constitui escusa válida para o seu descumprimento.
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Art. 20. Esta Lei Complementar entra em vigor
no prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação.
0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O expediente lido vai à publicação.
Nos termos do art. 376, •c•, do Regimento lntemo, combinado com o art. 4° da Resolução n• 37,
de 1995, do Senado Federal, o Projeto de Decreto
Legislativo n• 33, de 1996, lido anteriormente, terá,
perante a Comissão de Relações Exteriores e Delesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas, findo o qual a referida Comissão
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual perfodo, para opinar sobre a proposição.
O SR- PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência recebeu a Mensagem n• 160, de 1996
(n• 359196, na origem), de 29 do corrente, pela qual
o Presidente da República solicita a retirada da Mensagem n" 366, de 1995 (n" 1.203195, na origem), em
que submete à apreciação do Senado o nome do Senhor Rican:lo Augusto Ober1aender, para compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de
Ministro Ciassista Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio de 1995 a 1998.
A Mensagem n• 160, de 1996, será inclufda em
Ordem do Dia, oportunamente.

É lida a seguinte:
MENSAGEM N" 160, DE 1996

(NO 359J96, da Origem)
Senhores Membros do Senado Federal.
Solicito a Vossas Excelências considerar sem
efeito a indicação do nome do Senhor Ricardo Augusto Ober1aender, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante dos trabalhadores,
no triênio de 1995 a 1998, submetida à aprovação
dessa Casa pela Mensagem n• 1.203, de 10 de novembro de 1995. ·
Brasma, 29 de abril de 1996.- Fernando Henrique Cllrdoso.· . ·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Presidência recebeu o Offcio n" S/29, de 1996 (n" 58196,
na origem), do Presidente do Supremo Tnbunal Federal, comunicando que aquela Corte deferiu o pedido de
habeas corpus e deciarou a inconstitucionalidade dos
arts. 1•. 2", s•. 66, 69, 70 a ao, 86 a 91, 95, 97, 110 e
111, todos na Lei n" 1.071, de 11 de julho de 1990, do
Estado de Mato Grosso do Sul.
O expediente será encaminhado à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão
terminativa.
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O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República editou a Medida
Provisória n°1.412, de 26 de abril de 1996, que 'dispõe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional e dá outras providências'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos§§ 4" e s• do art. 2• da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista lncumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Senadores
Titulares

Suplentes
PMDB.

Jader Barbalho
Ney Suassuna

RamezTebet
Nabor Júnior
PFL

BelloParga
Francelina Pereira

Freitas Neto
RomeroJucá
PSDB.

Pedro Piva

Jefferson Peres
PSB.

MOrio Car1os Valadares

Ademir Andrade
PPS.
Roberto Freire

Deputados
Titulares

Suplentes
Bloco (PFL-PTB)
Benilo Gama
1.Raimundo Santos
Luciano Pizzatto
2.Ciro Nogueira
Bloco (PMDEiiPSDIPSUPSCJPMN).
Gonzaga Mota
1.Edinho Bez
Bloco (PPBIPL)
OdelmoLeão
1.Gerson Peres
PSDB.
Ayrton Xerez
1.Ant0nio Kandir
PCdoB.
1.Sérgio Miranda
Aldo Rebelo
PPS
Sérgio Arouca
1.Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-04-96- designação da Comissão Mista.
Dia ~96- instalação da Comissão Mista.
Até 1"-05-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10-05-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-05-96 -prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República editou a Medida
Provisória n• 1.413, de 26 de abril de 1996, que
'concede isenção do Imposto sobre Produtos lndus-
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triallzados - IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constiturda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SUplentes
Onofre Quinan
Gerson Camata
PFL,
João Rocha
Jillio Campos

Suplentes
PMDB.

PMDB
Fernando Bezerra
Gilberto Miranda

Senadores
Titulares

Senadores
Titulares
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emttir parecer sobre a matéria:

Edison Lobão
Jonas Pinheiro

GersonCamata
Raviano Melo
PFL
João Rocha
José Agripino

José Bianco
Vilson Kleinübing
PSDB.

José Roberto Arruda

PSDB.
Pedro Piva

Coutinho Jorge
PDT

Coutinho Jorge

Darcy Ribeim.

Sebastião Rocha

PPB.
Esperidião Amin

Casildo Maldaner
Nabor Jilnior

PT
LevyDias

Benedtta da Silva

José Eduardo Outra

PSL
RomeuTuma

Deputados

Deputados
Supl~

Titulares

Bloco (PFL-PTB)
Jillio César
Murilo Pinheiro
Luiz Braga
Osório Adriano
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN).
Dilso Sperafico
·
Marcelo Teixeira.
Bloco (PPBIPL)
Severino Cavalcanti.
João Ribeiro
PSDB
Antônio BaJhmann
Welson Gasparini
PV
Fernando Gabeira

PT
Sandra Starling
Nilmário Miranda
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fJCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-04-96-: designação da Comissão Mista.
Dia 30-04-96 - instalação da Comissão Mista.
Até 1"-05-96 · :.. prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10-05-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-05-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República edi1ou a Medida
Provisória n• 1.414, de 26 de abril de 1996, que
"isenta do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados bens de intonnática
adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral".

Titulares

Suplentes ·
Bloco (PFL-PTB)
..
Murilo Pinheiro
1.Mendonça Filho
Zila Bezerra
2.Uma Netto
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSCIPMN).
Pedro Novais
1.Roberto Valadão.
Bloco (PPBIPL)
Jorge Tadeu Mudalen
1.Augusto Farias
PSDB
1.Luciano Castro
Nárcio Rodrigues
PDT
1.Femando Lopes
Carlos Cardinal

PSB
Fernando Lyra
1.Ubaldino Jilnior
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 30-04-96- designação da Comissão Mista.
Dia 30-04-96- instalação da Comissão Mista.
Até 1"-05-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade.
Até 10-05-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 25-05-96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
fetta a comunicação à Câmara dos Deputados. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
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Cria o Programa de Bolsas de Esttr
do e altera a Lei n" 9.131, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional.

Art. 2" O Governo Federal pagará bolsa de astudo aos pais de alunos regularmente matriculados
em estabelecimentos oficiais de ensino de Grau I,
desde que satisfeitas as seguintes condições:
I - a renda familiar deverá ser comprovada, observado o disposto no art, a•;
11 - a famma deverá residir em municfpio com
população inferior a cinqüenta mil habitantes; e
III - os filhos com direito à bolsa deverão ter
entre sete e quatorze anos e estar devidamente matriculados em estabelecimentos de ensino público.
Art.
Para efeito de concessão, a renda familiar, acrescida da bolsa, observará os seguintes limites em relação ao número de filhos em condições de
auferir o beneficio:
a. dois salários mfnimos, para fammas com um
único filho;
b. a dois e meio salários mfnimos, para famflias com dois filhos; e
· •
c. três salários mfnimos, para fBJTlmas com
mais de dois filhos.
Art. 4" O valor da bolsa será equivalente a
meio salário mfnimo para cada aluno matriculado
até o limite de a (três) por famfiia.
'
ArL 5" Para a efetivação do beneffcio, as lamflias interessadas apresentarão às secretarias escalares dos estabelecimentos de ensino em que estiverem matriculados os filhos, documentOs comprobatórios da renda familiar e declarações de não-ocupação em outras atividades além das enumeradas.
Art. 6• Caberá às secretarias de que trata o arligo anterior:
I - aferir a renda das famOias;
11- pagar, com cheque nominal assinado pela
direção da esêola, as bolsas aos pais ou representantes legais dos bolsistas; e
III - comunicar, mensalmente e com um mês
de antecedência, às Delegacias Regionais do Ministério da Educação e à respectiva secretaria municipal de educação, o número de bolsas a ser pago e o
valor total, e enviar, mensalmente, as listagens de
pagamentos com recibos às Delegacias, informando, ainda, as razões das alterações.
Art. 7" Constituem fatores para a perda do beneffcio:
i - freqüência mfnima às aulas de noventa por
cento, salvo motivo de força maior, especialmente,
por questão de saúde; e

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° FICa institufdo o Programa Nacional de
Bolsas de Estudo como forma de incentivo ao desenvoMmento do ensino fundamentai.

11 - aproveitamento considerado insatisfatório,
a partir de critérios estabelecidos pelos Conselhos
de Classes de cada escola, formado pelos respectivos professores.

REQUERIMENTO N• 399, DE 1996
Senhor Presidente,
Com fulcro no § 2• do art. 50 da Constituição
Federal e nos arts. 215 e 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao
Exm" Senhor Ministro da Justiça informações sobre
a aplicação do indulto especial e condicional, conforme o estabelecido no Decreto n• 1.860, de 11 de
abril de 1996.
Em virtude da relevância da matéria para 0 encaminhamento da atMdade legislativa do Senado
Federal, é imprescindfvel que se façam os questionamentos seguintes:
1) Quais os objetivos especfficos que fundamentaram a iniciativa de conceder o beneficio do indulto a condenados cuja pena privativa de liberdade
alcança até o elevado limite de seis anos?
2) Quai o motivo da prévia dispensa do laudo
de exame criminológico e do parecer da Comissão
Técnica, que são garantiàs mfnimas para a sociedade de que o beneficiado não voltará a delinqüir tão
logo seja colocado em liberdade?
a) Se existem pessoas condenadas por crime
de sonegação fiscal que estejam cumprindo pena,
qual o motivo de não se incluir na:;; exceções do. art.
7" aqueles que cometerem esse tipo de crime, já
que a linha do aludido Decreto é a de não beneficiar
aqueles que cometeram delitos contra a Administração Pública?
4) Qual o número de beneficiados pelo indulto
e quais os crimes pelos quais forain oondenados?
Sala das Sessões, 30 de abril de 1996. - Senador Romeu Tuma.

(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno da Casa.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercfcio, Senador Nabor Júnior.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1996

a•

..

---------~-----
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Art. a• O pagamento das bolsas se iniciará no
segundo mês após a inscrição, nos tennos do art.
e se encerra a partir da ocorrência dos fatores
previstos no artigo anterior, bem como com o não
atendimento às condições e aos limites estabelecidos nos arts. 3° e 4°.
Art. · 9° Caberá ao Ministério da Educação e do
Desporto, por meio de convênios firmados com as
Prefeituras, a implantação do Programa, cujos recursos deverão constar, como dotação própria, das propostas de lei orçamentária anual a partir da primeira
a ser encaminhada após a publicação desta Lei.
§ 1• O Programa será financiado com recursos
federais e municipais, na proporção de cinqüenta
por cento, a serem depositados mensalmente, em
conta bancária a ser movimentada pela escola, especificamente para esse fim.
§ 2" A implantação se efetuará progressivamente no período de três anos a iniciar-se do ano a
que se refere a lei orçamentária de que trata o caput
deste artigo.
§ 3° A inclusão dos municípios no programa
obedecerá, na ordem, os seguintes critérios:
I - os que não tiverem inadimplências, impugnações ou dívidas vencidas para com o FGTS e com
o Governo Federal e sua Administração lndireta;
11 - os que tiverem menor população.
Art. 1O. A tentativa ou consecução de apropriação de recursos do programa enquadrará os responsáveis nos arts. 312, 315 e 168 do Código Penal
Brasileiro, se agirem, respectivamente, como seJVidores públicos ou não.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

s•,

Justificação

Estima-se em 9 milhões o número de famflias
que, em nosso País, vivem no limite mínimo da sobrevivência. São mais de 30 milhões de brasileiros a
quem são negadoo.. os direitos mais elementares da
cidadania - como saúde, educação, habitação, alimentação, segurança
Essa legião de excluídos multiplica-se em propo-rções geométricas, agravando o quadro de miséria e de injustiça social.
A democracia permanecerá letra morta na
Constituição enquanto o Brasil continuar a negar alimento a quem tem fome, negar abrigo a quem não
tem onde morar, negar educação a quem depende
dela para sair da miséria. É dever da sociedade brasileira - e do Estado, instrumento de sua vontade -
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construir os alicerces para mudança dessa crua realidade de injustiça social.
Não se persegue a absoluta igualdade entre os
homens, utopia que gerou os regimes mais autoritários deste século. Desigualdades e contrastes sempre existirão. Os homens, feitos iguais em dignidade
e espírito, são por natureza desiguais em formas e
talentos, capacidades e aspirações.
A plena realização das potencialidades do homem, porém, só pode dar-se num ambiente de
igualdade de oportunidades. Sem ela, sobra lugar
apenas para os privilégios. A igualdade de oportunidades. Sem ela, sobra lugar apenas para os privilégios. A igualdade de oportunidades pressupõe idênticas chances de acesso ao conhecimento, ao saber.
Infelizmente, o Brasil não oferece essa oportunidade à esmagadora maioria de sua população.
Hoje, milhões de crianças abandonam os braços escolares e ingressam prematuramente no mercado de
trabalho; quando não na marginalidade, para garantir o sustento próprio e de suas fammas.
O objetivo deste projeto é fazer com que essas
crianças prossigam os seus estudos e com isso se
munam do conhecimento e saber necessários para
no futuro disputarem melhores postos no mercado
de trabalho e na vida.
Além de propiciar estimulo à universalização
do enSino em todas as regiões do País, o projeto incorpora, ainda, dois outros objetivos; o primeiro deles, consiste em limitar a extensão do benefício exclusivamente a fammas residentes em municípios
com menos de 50 mil habitantes. De acordo com
pesquisas do IPEA, os municípios nesta faixa de população apresentam as mais elevadas percentagens
de indigência familiar. Os 3.854 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes (90, 1% do total} agrupam 4.899.003 fammas na faixa de indigência Isso
representa 54,6% do total de tammas indigentes no
País.
Com esse Programa de Bolsas de Estudo, pretende-se criar estimulo a que os moradores das pequenas e médias cidades permaneçam em sua própria terra e não migrem para os grandes centros urbanos. Neste sentido, a presente proposta tem o
mérito de servir como elemento adicional de controle
do processo migratório principal responsável pela
crise urbana característica da paisagem social brasileira.
outro objetivo é o de criar um instrumento
eficaz de implantação da chamada renda mínima,
acoplada a uma exigência de reciprocidade por parte do benefício. Tramitam pe_lo Congresso Nacional
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alguns projetes de criação de renda mínima para os
exclufdos- e entre eles merece, por justiça, ser citado o de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
O projeto ora apresentado incorpora o espírito
daqueles projetos e os expande de forma a integrálos a outras polfticas sociais, obrigação de um Poder
Público comprometido com o resgate da dívida social que o País tem para com enorme parcela de sua
população.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1996. - Senador José Roberto Arruda.
(LEGISLAÇÃO CITADA)

LEI N• 9.131, DE 24 DE NOVEMBRO DE 1995

Altera dispositivos da Lei n" 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências.
CÓDIGO PENAL
Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de
1940, atualizado e acompanhado de Legislação
Complementar, também atualizada, de Súmulas e
de fndices:
Sistemático e Alfabético-Remissivc do Código
Penal, Cronológico da Legislação e Alfabético - da
Legislação Complementar, da Lei de Introdução, da
Lei das Contravenções Penais e das Súmulas.

Apropriação lndéblta
Art 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de
que tem a posse ou a detenção:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

Awnento de pena
§ 1• A pena é aumentada de um terço, quando
o agente recebeu a coisa: ·
I - em depósito necessário;
11 - na qualidade de tutor, curador sfndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário
judicial;
III - em razão de ofício, emprego ou profissão.
• Publicado como § 1' o olnico parágrafo do art. 168.

Peculato
Art 312. Apropriar-se o funcionário público de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos,
e multa.
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• Vide Decreto-Lei ng 3240. de a de maio de 1941 (seqOestro de
bens por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública).
• VIde Dacreto-Lsl n• 502, de 17 de março de 1969, que estabe-

lece medidas acauteladoras pam o confisco de bens.

§ ·1• Aplica-se a mesma pena, se o funcionário
público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtrafda, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
Peculato culposo
§ 2° Se o funcionário concorre culposamente
para o crime de outrem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um)
ano.
§ 3° No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, red!JZ de
metade a pena imposta.
·
Emprego Irregular de verbas ou rendas púbDcas
Art 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei:
Pena- detenção, de 1 (um ) a 3 (três) meses,
ou multa.
(As Comissões de Assuntos Econdmi. cos, Assuntos Sociais e de Educação, cabendo a esta ú/üma decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - O
projeto lido será publicado e remetido à comissão
competente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges, que dispõe de 20 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, principalmente os que estão nos seus gabinetes ouvindo este
breve pronunciamento, antes de iniciarmos nossa
fala, gostaria de ler o requerimento que apresento à
Mesa, endereçado ao Sr. Ministro da Saúde, Adib
Jatene:
Sr. Presidente:
Em conformidade com os ariS. 50, §
2", da Constituição Federal, e 215, inciso I,
do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, seja encaminhado
Sr. Ministro de Estado da Saúde,
ao
através do Gabinete Civil da Presidência da
República, o seguinte pedidçl de informações:
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tanto, precisamos destinar mais recursos para a
Saúde e para a Educação, duas áreas fundamentais
que o Governo haverá de priorizar.
Hoje, estamos em uma posição totalmente diferente da de alguns dinossauros - socialistas e comunistas -, que sempre pregaram o bem para todos,
com bens divididos. Essa posição globalizadora caiu
por terra com o muro de Berlim. O Estado se organiza e se equilibra para dar duas coisas fundamentais
à sociedade: o ensino público gratuito e a Saúde. O
ensino público justamente visando a igualdade entre
os homens através do conhecimento, que é a alavanca de transformação. Basicamente, investindo na
educação teremos boa saúde. Os Estados modernos, os governos modernos estão trabalhando e se
preparando para investir no homem, para que ele
produza riqueza e se transforme.
Gostaria de fazer um apelo ao Senhor Presidente da República, para que desse mais atenção
às áreas de Educação e Saúde, pois lamentamos
profundamente ver - com relação a essa quebradeira generalizada no setor bancário, principalmente da
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao apreárea privada - o Governo destinar 20, 30 bilhões
sentar este requerimento, vamos abordar, especifipara recuperar essas instituições, enquanto a Saúde
camente, o tema da saúde. Sabemos que o probleestá a perecer e existem problemas gravíssimos na
ma da saúde não se restringe ao meu Estado, do
Educação.
qual sou representante no Senado Federal.
Aproveito para fazer, desta tribuna, um elogio,
Existe uma quebradeira generalizada. O Minisque
não
é gracioso, ao Ministro Paulo Renato. Tetro da Saúde, Adib Jatene, diz que a Contribuição
nho acompanhado pela televisão alguns programas
Provisória de Movimentação Financeira-CPMF é a
especiais. Creio que o Ministro está procurando
alternativa para resolver o problema do gerenciaacertar, está tentando fazer investimentos corretos
mento das verbas públicas, no que tange aos invesna Educação. Estou impressionado! Do Oiapoque
timentos na saúde.
ao Chuf, S. Ex' está destinando pequenos recursos
Venho à tribuna não só para questionar os propara escolas, na tentativa de descentralização. E por
blemas dos investimentos na saúde, mas também
quê? Porque chegavam nos Estados apenas 30"k dos
na educação.
recursos que eram enviados pela Capital federal. Quer
Estamos atravessando uma profunda crise,
~izer, no caminho, os lobos devoradores iam abocaque não é uma crise de mau-caratismo, uma crise
nhando - como se diz na expressão lá no Norte. Quero
em que o povo brasileiro não acerta, não resolve
me congratular, sim, com o Ministro da Educação.
seus problemas, principalmente no que tange ao ge-

Tenho recebido da comunidade amapaense graves denúncias sobre a situação
do sistema de saúde local, sobretudo no que
se refere às unidades hospitalares mantidas
pelo Poder Público Estadual.
Com o objetivo de investigar as causas
e de buscar soluções para este grave problema, solicito ao Exm• Sr. Ministro de Esta·
do da Saúde que informe:
1) qual o valor total dos recursos orçamentários, na área da saúde, destinados e
quais os efetivamente pagos ao Estado do
Amapá, durante os exercrcios de 1995 e
1996, discriminados mês a mês;
2) se houve convênios assinados entre
esse Ministério e o Governo do Estado do
Amapá, durante os anos de 1994, 1995 e
1996, os montantes efetivamente transferidos para este Estado e quais as suas destinações.
·
Senador Gilvam Borges

renciamento de recursos públicos.
Todo o Pafs observa e vive, no seu dia-a-dia,
as grandes filas junto aos hospitais, o mau atendimento e os péssimos salários que são pagos aos
profissionais da Saúde. Quer dizer, nessa área há
desencontros de toda ordem. A crise, na verdade, é
moral. Atravessamos uma crise moral profunda, tão
profunda que precisamos trazê-la à tona. A partir daf,
temos certeza de que o Pafs irá tomar novos rumos.
Quero, sim, congratular-me com o Senhor Presidente Fernando Henrique e sua equipe de Governo, que tentam fazer a reforma administrativa e da
Previdência, as quais se fazem necessárias. No en-

Entretanto, existem alguns Ministros ar que estão com auréolas; são os papas e santos, que se
trancam em seus gabinetes e com a cabeça cheia
de teorias tentam administrar o Pafs de uma forma
brusca, sem conhecer as realidades. Há Ministros
de Estado que não conhecem o Nordeste, o CentroOeste, que conhecem simplesmente a rota São Paulo-Brasma. Ora, são culturas diferentes; somos um
Pafs de dimensões continentais. É preciso haver
mais sensibilidade, principalmente quanto aos investimentos na área social, Educação e Saúde. Educação e Saúde são fundamentais para este Pafs, Sr.
Presidente.
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Quero chamar a atenção para um detalhe: o de
que o Presidente da República procurasse atentar
para a área social. Quando quebrar alguma instituição financeira da área privada, vamos deixar que
quebre. Qual é o problema? Eles não têm responsabilidade? Têm. Por que vamos tirar dos cofres públicos um montante fantástico para salvá-los? A quebradeira agora é geral. Até um dos bancos mais estruturados no nosso Pafs, um banco estatal, o Banco
do Brasil, hoje, também está ameaçado. Se o Banco
do Brasil está ameaçado, todas as outras instituições estão ameaçadas.
Então, Senhor Presidente da República, o que
vai ocorrer quando houver mais quebradeiras (porque existirão)? Estamos como uma barragem ampla.
Está tudo represado. Se, depois, o peso ficar forte
na barragem, ar não haverá solução.
Precisamos verificar o que está ocorrendo realmente. Há péssimos conselheiros dentro do Governo, dizendo que está tudo ótimo e que estão segurando o Plano Real, arrebente-se quem se arrebentar. Empresários pequenos e médios estão fechando
as suas portas. Eles não estão conseguindo suportar. O desemprego está aHissimo. É preciso haver
investimentos nas áreas sociais, e precisamos aquecer imediatamente o meroado, porque não há condições de suportarmos a crise do jeito em que está.
CongratUlo-me, de um lado, com o Senhor Presidente da República e, por outro, peço providências. Esses milhões de reais que foram depositados
nas instituições financeiras deveriam ter sido colocados à disposição dos Ministros da Saúde e da Educação. Eu estou impressionado com a pertormance
do Ministro da Educação. Não tenho contatos polfticos 'com o Ministro; sou apenas um observador. Tenho acompanhado a polftica de S. Ex" que, de uma
forma atuante, tenta materializar e viabilizar, sair do
plano da teorização, quer dizer, não está apenas
preparado, simplesmente, para dar palestra e discutir nos centros acadêmicos, mas tem poder de materialização, de coloéar um plano em curso, de tentar
fazer acontecer as" coisas. E essa é a diferença. O
Ministro da Educação está de parabéns!
O Ministro Adib Jatene tem se esforçado para recuperar a Saúde, por meio desse imposto. Eu sou contra esse imposto. lirar dinheiro de contas-correntes
não resolverá o problema da Saúde. Isso é um paliativo que não resolve o problema. O que nós temos
que fazer é uma reformulação, é uma mudança de
cultura, no que tange aos investimentos, e aparelhar
o setor muito bem, dando condições através de recursos. Nós precisamos colocar dinheiro na Saúde.
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Eu, por exemplo, já apresentei um requerimento solicitando informações ao Ministro Adib Jatene
sobre os recursos repassados para o meu Estado,
onde o pronto-socorro não funciona e o hospital-geral está sem medicamentos. Antes de virmos à tribuna tecer criticas contundentes, temos que obter as
informações, para poder, ar sim, dizer se está havendo dispersão de recursos no Estado do Amapá.
E será diferente o Estado do Amapá dos outros Estados? Não é diferente.
Recentemente, os jornais de Brasnia veicularam a noticia do assassinato de um empresário que
participava de concorrências públicas ligadas à Fundação Nacional de Saúde. Impressionante! O que
está por trás dessa história? Uma pequena ponta do
lceberg, a cultura de corrupção continua à plena velocidade.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
•

um~?

O SR. GILVAM BORGES- Concedo o aparte
ao nobre Colega, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Gilvam Bor-

ges, nem preciso registrar o quanto V. Ex" é um Senador atuante, um cidadão que recebeu o mandato
consciente de que ele lhe foi outorgado para a defesa dos interesses públicos e não para a sua satisfação pessoal. E o desempenho de V. Ex" é rigorosamente esse. Homem a quem Deus não bafejou com
a fortuna material, mas que enriqueceu com dotes
espirituais. Sempre que V. Ex" vem à tribuna, eu,
pela admiração que lhe tenho - e V. Ex" sabe o
quanto ela é sincera -, procuro ouvi-lo com a atenção que merece e com o carinho que lhe dedico. E,
quando V. Ex" fala na Fundação Nacional de Saúde,
aproveito para dizer como é diffcil ser homem público neste Pafs. O Presidente da Fundação Nacional
de Saúde, Dr. Edmundo Juarez, é um dos homens
mais sérios que esta República tem, um homem de
uma compostura, amigo, colega, companheiro do
Ministro Adib Jatene há mais de quarenta anos, que
foi convocado para o serviço público com sacriffcio.
E, numa hora dessas, em que surge o problema da
máfia da Saúde, as mancihetes e os jornais geralmente procuram respingar lama naquele que nada
tem a ver com isso. Conheço o passado, o presente
e a atuação do Dr. Juarez. Ele freou a corrupção
que havia na Fundação Nacional de Saúde- e V.
Ex" sabe disso tão bem quanto eu. Uns dias atrás,
conversando com ele, dizia-me: 'Bernardo, o que eu
estou fazendo aqui?' Respondi-lhe a mesma coisa
que disse a minha esposa, quando me perguntou
por que motivo eu iri!\ me candidatar a um mandato

00878

ANAIS DO SENADO FEDERAL

eletivo depois de ter sido cassado, de ter perdido
dez anos de direitos políticos, ter perdido o meu lugar de professor na Faculdade de Direito. A minha
resposta foi de que, se eu não viesse, um outro muito pior estaria no nosso lugar. Se V. Ex" não fosse
Senador pelo Amapá, quantos não seriam piores do
que V. Ex", ou do que eu, representando o Estado
do Amazonas. Se o Presidente da Fundação Nacional de Saúde, Dr. Juarez, nãP estivesse lá, não seria
tudo pior? De modo que quero abraçá-lo afetuosamente pelo seu discurso e dizer-lhe que é uma oportunidade para mostrar o que o homem público sofre
neste Pafs, porque nem sempre as suas virtudes
são ressaltadas, mas as qualidades dos marginais
são postas sempre em primeiro plano.
O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte
de V. Ex", eminente Senador Bernardo Cabral. Realmente é como V. Ex" colocou, o homem público hoje
no Pafs está sujeito a ser ultrajado. A degradação é
tanta que, em certos momentos, nos perguntamos
se vale a pena? Vale sim; pela democracia, vale. Eu
pelo menos enfrentei uma eleição no meu Estado
contra o poder econOmico, baseado na fé e nas
idéias; contra um carro de som mercedes, utilizei
duas bicicletas de padeiros e fomos à luta.
Eu tinha possibilidade de ser o Deputado FEideral mais votado pelo meu Estado e, mesmo assim,
as minhas condições eram mfnimas. Mas confonne
V. Ex" comentou, julguei que valia a pena ir à luta. E
fui. à luta, colocando sob riscO, inclusive, a .minha.
reeleição como Deputado, e tive a honra de ser eleito Senador com a maior votação no meu Estado. ·
E mantenho o meu comportamento: a minha
moeda é a minha honra e a minha honlll é Q meu
trabalho. Justamente por isso, quando uso da tribuna, procuro sempre usar de franqueza, procuro sempre usar as palavras que .venham realmente com
sentimento, que venham de um desejo de transformação.
Por isso, faço um apelo ao Senhor Presidente
da República par;~ que destine mais recursos aos
Ministros Adib Jatene e Paulo Renato. A educação é
a base fundamental, é a alavanca transfonnadora, é
o único instrumento que o Estado pode oferecer aos
cidadãos. E, a partir daf, haverá o voto consciente,
outra formação de juízo para poder valorizar o lfder,
aquele que merece o seu voto. Com educação o cidadão tem a consciência e as noções elementares
até no bem que busca. Tem saúde, tem disposição,
tem condições de trabalho.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou encenar este pequeno pronunciamento, pois vejo uma
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luz vermelha, advertindo-me de que o meu tempo já
está esgotado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Infelizmente, o tempo de V.Ex" está esgotado, apesar
do brilhante discurso qu~ V.• Ex" está fazendo neste
momento.
O SR. GJLVAM BORGES- AgradeçO allllciênciade V. Ex".
Então, deixo o apelo ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso: não destine din!Íeiro a essas
quebradeiras que ainda vão ocorrer, porque por af
ainda vem uma tempestade, um vendaval terrfvel.
Está tudo sendo represado e essa barreira de concreto e cimento não está bem estruturada para
aguentar o que vem af.
Então, na área social, vamos investir e alocar
recursos na área de Educação e Saúde, porque a situação não está fácil. O empresariado todo, pequeno e médio, está indo mal, numa quebradeira •geral;
os fndices de desemprego e o salário mfnimo. nem
sefala.
·
Sr. Presidente, obrigado pela paciência de
Ex", que já tem assento nesta Casa há alguns anos.
Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos livre da
hipocrisia e dos demagogos que proliferam neste
Pafs, principalinente na vida pública.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nobre
Senador Gilvam Borges, V. Ex" será atendido em
seu requerimento de informações ao Ministro da
Saúde, na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente,
eu gostaria que V. Ex" me desse uma informação:
pretendo permutar com o Senador Romeu Tuma,
até pelo prazer que quero desfrutar de ouvir S. Ex".
Ao fazê-lo, gostaria de saber qual será a minha colocação na lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Décimo quarto, Senador.
O SR. BERNARDO CABRAL - Prefiro não talar hoje a me privar de ouvir o Senador Romeu
Tuma. Permuto com S. Ex".

v.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma, por
permuta com o Senador Bernardo Cabral.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. ROMEU TUIIIA (PSL-5P. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, preferi vir à tnbuna
para agradecer pessoalmente a amabilidade e o ca-
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rinho com que o Senador Bernardo Cabral sempre
tratou este vestibulando polftico nesta Casa.
Comunico ao Plenário e ao Senador Bernardo
Cabral que, falando agora com a Rede Bandelrantes, informaram-me que o soldado Marcus Vinfcius
Emmanuel acabou de ser condenado a 309 anos de
reclusão: Como a pena máxima é de 30 anos - ele já
está preso há três anos, preventivamente -ele deverá cumprir mais 27 anos. Os outros julgamentos deverão ocorrer logo em seguida. Esse é o caso da
chacina da Candelária. Acho importante que a Casa
tome conhecimento, visto que esse processo vem
angustiando o Congresso já há algum tempo.
Mas o que me traz a esta Casa não é menos
angustiante do que o caso da Candelária: refiro-me
às mortes no Pará, em Eldorado do Carajás, Senador Josaphat Marinho, Senador Bernardo Cabral.
Preocupa-me o noticiário publicado pela Folha de S.
Paulo na sexta-feira, 26 de abril, e pela revista lstoÉ
na última semana.
Pretendo não tomar muito o tempo de V. Ex"s,
mas gostaria de conversar C9ffi os Senadores escolhidos por essa· Mesa para comparecerem ao local
da morte dos Sem-Terra, a fim de confirrnar as angustiantes noticias sobre a omissão do Ministro da
Justiça, Nelson Jobim.
Diz Paulo Silva Pinto em artigo publicado pela
Folha de S. Paulo do dia 26 de abril:
"Os sem-terra teriam comprado armas
com dinheiro dado pelo Incra para adquirir
comida. A informação está em um relatório
de Humberto Espfnola, coordenador-geral
do CDDPH {Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana), do Ministério da
Justiça, sobre o massacre.•
O mesmo texto diz ainda:
"A Folha apurou que a Polfcia Federal
também detectou, há dois meses, a compra
das armas. O Incra distribuiu em fevereiro e
março uma ajuda de R$800 para cada famflia da região." .
Em longo artigo de Gilberto Nascimento e Alan
Rodrigues, a revista lstoÉ afirma:
· "( .••) Almir Gabriel, Governador do
Pará, depôs durante 40 minutos no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana {CDDPH), do Ministério da Justiça,
sobre a chacina de Eldorado de Carajás (•••).
No mesmo andar, na sala ao lado onde
Gabriel apresentou suas explicações, encontra-se o gabinete de trabalho de outro
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"omisso•: o ministro da Justiça, Nelson Jobim. Por duas vezes, antes que o massacre
no Sul do Pará ocorresse, Jobim foi alertado
sobre a possibilidade do conflito. "Enviei
duas cartas ao Ministro da Justiça, inforrnando sobre a grave situação agrária no Pará",
disse a lstoÉ o ministro demissionário da
Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira,
por meio de sua assessoria. Jobim nega ter
recebido qualquer tipo de aviso. "Não recebi", reagiu Jobim, também pela sua assessoria. Como titular da Justiça, Jobim poderia,
por exemplo, ter tomado providências para
que o Conselho que vigia o respeito aos direitos humanos fosse ao local antes do pelotão de fuzilamento da PM.•
O que me preocupa, Senador Bernardo Cabral,
é que, se analisarmos o contexto das informações
publicadas pelo jornal, veremos que, dois meses antes, a Polfcia Federal detectou que, com o dinheiro
recebido do Incra para a compra de alimentos, os
Sem-Terra adquiriram algumas armas. Nos últimos
dias, procurei qualquer desmentido nos jornais, mas
não encontrei nenhum.
· O Ministro José Eduardo Vieira diz que mandou
duas cartas, no mesmo perfodo, ao Ministro da justiça,
alertando-o sobre o clima tenso na região· de Eldorado
do Carajás, no Pará. Tll/elllOS outras ocorrências idênticas anteriormente, com fatos e mortes a lamen1ar.
Penso que alguma preocupação deveria ter
surgido no âmbito do Ministério da Justiça Quantas
vezes, noites e dias, eu e o Senador Bernardo Ca·
bral diScutimos alguns problemas que poderiam ter
desdobramentos. porque a previsão é própria do administrador público. Ele tem que fazer projeções
para saber a gravidade daquilo que ocorre no Pafs.
Então, faço uma pergunta que gostaria que tivesse resposta negativa. A polícia sabia da aquisição de armas, Senador AntoniO Carlos Valadares,
antes da ocorrência; portanto, armados estavam os
Sem-Terra com revólveres. Essa informação é a cadeia natural da clientela de um setor de informações:
diretoria da Polfcia Federal, Ministério da Justiça.
Diante disso, não consigo, hoje, depois da ocorrência do grampo telefOnico, imaginar que o Ministro
possa alegar ignorância sobre o que ocorre na Policia Federal. Aquilo provavelmente foi uma lição com
a qual todos nós aprendemos. Quando essa informação chegou ao Ministério, automaticamente alguém deveria ter ido ao local para inteirar-se a respeito dela e das providências de ordem legal para
desarmar os Sem-Terra.
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Por outro lado, se chegou à Policia Militar do
Pará a informação de que, se fossem intervir, eles
teriam que enfrentar um grupo de sem-terra armado;
se eles comunicaram ao Governador ou ao seu comandante que poderia haver um confronto armado;
se todos sabiam e ninguém tomou providências a
respeito, então, chamaram os Sem-Terra para uma
cilada, porque o potencial de fogo da Polícia Militar
sempre seria maior do que um revólver dos SemTerra. Então, estes atiraram, e a Polícia respondeu
com fogo, e as consequências são as que vimos.
Sr. Presidente, Sr"s e Senadores, não tenho
muito mais o que falar. Deixo a situação à. reflexão
deste Plenário. A Procuradoria da República, hoje,
busca verificar se esse crime poderá ou não ser
apreciado pela Justiça Federal. O Ministro da Justiça, segundo o noticiário, lá se encontra reciamando
que o processo está vagaroso demais. Não podemos, portanto, deixar que esses pontos fiquem sem
esclarecimento no devido tempo. A própria sociedade reciama isso, e, provavelmente, o próprio Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, que é subordinado ao Ministro da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
o Sr. Antônio Carlos Valadares- Sr. Presidente, o Senador Bernardo Cabral e eu estamos solicitando um aparte ao orador, Senador Romeu
Tu ma.
O SR. ROMEU TUMA- Perdoem-me. Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
orador concedeu os apartes?
O Sr. Romero Jucá- Sr. Presidente, parafraseando o Senador Bernardo Cabral, também aguar-· ·
do a minha vez de falar, para que o nobre Senador
Antonio Carlos Valadares possa dar o seu aparte.
O Sr. Antônio Carlos Valadares - Obrigado,
Senador Romero Jucá. Senador Romeu Tuma, V.
Ex" não poderia retirar-se da tnbuna sem uma manifestação de estimulo ao seu discurso, para que outros sejam feitos nesta Casa, também denunciando
situações de omissão, de indiferença, de um cruzar
de braços das autoridades responsáveis que podem
evitar tragédias como a que aconteceu no sul do
Pará. Dezanove trabalhadores rurais foram trucidados pela polícia num confronto desigual, podemos
dizer assim, que marcou o que V. Ex" disse: uma cilada antecipadamente preparada, uma armadilha,
como já referiu o Senador José Eduardo Outra, que
foi urdida, quem sabe, pelos poderosos da região,
com o apoio da polícia do Pará. Enquanto isso, Senador Romeu Tuma, medidas urgentes precisam ser
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tomadas pelo Governo .Federal, no sentido de propiciar uma reforma agrária que conceda ao trabalhador o acesso à terra, onde ele possa produzir e assim cuidar da sua famma Em vez de morte, trabalho; em vez de assassinato, deve-se oferecer ao
brasileiro trabalhador simples do campo a perspectiva de uma vida melhor. É o que, na realidade, eles
querem; e é o que nós Senadores conscientes queremos. Não representamos aqui um bloco de ruralistas; não representamos um segmento da sociedade
brasileira; representamos, sim, todos os segmentos.
sociais do Brasil que confiaram que nossa presença
aqui seria benéfiCa para equilibrar a situação nacional. Então, em vez de violência, em vez de se utilizarem sete palmos de terra para enterrar o trabalhador, que se utilizem 1O hectares para cada famOia;
bastam 1O hectares, e teremos terra de sobra para
que a paz volte ao campo. Quero aproveitar esta
oportunidade para dizer que apresentamos - V. Ex"
é testemunha, Senador Romeu Tuma - um requerimento que já foi publicado no Diário do Senado Federal - certamente, a Mesa providenciará sua deliberação perante o Senado Federal, perante o Plenário - em que solicito ao Presidente da RepóbÍica que,
assim como houve condições de se baixar medida
provisória para salvar bancos, edite uma medida
provisória que retome aquela cobrança dos 1O"k aos
aposentados, depois que a Câmara dos Deputados
rejeitou o projeto do ExecutiVO nesse ponto. O Exe. cutivo enviou ao Poder Legislativo um projeto de lei
que retira a não-obrigatoriedade de contribuição do
aposentado à Previdência Social; ele pagou durante
anos e anos e, depois de aposentado, ainda vai pagar mais. É justo que essa Situação continue para os
aposentados. A Câmara Federal rejeita essa proposta do Executivo, que se ub1iza da Constituição, dizendo que é uma situação emergencial, uma situa- ·
ção urgente e relevante, e edita uma medida provisória justamente aprovando o que o Legislativo rejeitou. A meu ver, um ato diScricionário, um ato tfpieo
dos regimes militares. Por outro lado, enquanto a
Nação inteira clama por medidas emergenciais que
deveriam ser tomadas ontem e não hoje, o Governo
· não tem coragem suficiente de assumir essa postu(a
social a que se propôs na campanha para a Presidência da Repóblica, depois da qual se elegeu com
milhões e milhões de votos, inclusive de trabalhadores. Uma medida provisória, por exemplo, para conferir o direito do próprio Governo de evitar as liminares depois que são decididas as desapropriações, o
rito sumário, porque por meio dele o Governo teria
instrumento emergencial suficiente para que haja
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imissão na posse, e o trabalhador tome conta da terra. Penso que essas medidas, meu caro Senador
Romeu Tuma, precisam ser tomadas com urgência.
Somo-me a V. Ex" nessa crftica construtiva que faz
ao Governo Federal, no intuito de se eW8rem tragédias como a do Pará; para que o Governo Federal
seja mais ágil na sua ação; que o Ministro da Justiça, que tem um aparelhamento bom e uma Polfcia
Federal bem formada, possa ev~ar confrontos como
esses que sempre ocorrem em prejufzo do mais Iraco que é o trabalhador. Muito obrigado a V. Ex".
O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex" o
oportuno aparte.
O Sr. Bernardo Cabral - Permita-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ROMEU TUMA- Concedo a palavra ao
Senador Bernardo Cabral, não antes de cumprimenlar a Senadora Marina Silva pelo prêmio recebido
em razão de seu trabalho ecológico, no Estado que
representa. (Palmas.)
A Sr" Marina Silva _ Muito obrigada.
O Sr. Bernardo Cebral - Meu caro Senador
Romeu Tuma, o que colho do pronunciamento de V.
Ex", além da gravidade já registrada pelo Senador
Antonio Carlos Valadares - aliás, S. Ex" me lembrou
meu tempo de estudante de DirOOo, quando aprendi
uma frase latina: Roma locuta, causa finita: Roma
falou, a causa está encerrada; depois de S. Ex" ter
falado, eu já não deveria dizer mais. nada- mas, rep®, colho, além da graVidade "c:iô~iato; ·urii áiisunto ·
mu® sério. V. Ex" acaba de trazer para a tribuna do
Senado Federal que um de dois Ministros desta República é mentiroso. V. Ex" registrou, por meio de
noticiário da imprensa, que o Ministro da Justiça disse uma coisa e o Ministro da Agricultura disse outra.
Como são posições que se confrontam, como são
posições que não foram ratificadas nem desmentidas por intennédio da imprensa, um dos dois falta
com a verdade. Quero dizer que isso demonstra
uma desconectação, uma desarmonia que enfraquece 0 próprio Trtular do Governo. 0 discurso de
Ex" é tanto mais grave porque_ tendo sido
Ex"

v.

v.

Secretário da Polfcia Federal, homem retilfneo, de
verticalidade, que tem toda experiência - V. Ex" não
foi convidado - convocado,
Ex", como Senador,
não poderia - para dar sua opinião em tomo de um
assunto que - devo registrar aqui - foi denunciado
pelo Senador Valmir Carnpelo com mu~ antecedência, há uns três ou quatro meses, quando se denotava, quando se indicava que haveria burburinho nessa área Lembro-me de que o discurso do Senador
Valmir Campelo dizia respe~o a um problema da pe-
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n~enciária; S. Ex" mostrava o rastilho que estava no
caminho do Pafs, bastando que alguém o incendiasse. Agora, Senador Romeu Tuma, V. Ex" põe os pingos nos is. É preciso que a Nação ouça a palavra de
Senadores respe~veis e respe~dos como V. Ex".
Não posso ace~r. sendo seu colega de Parlamento,
que um homem de sua categoria não tenha sido
chamado para dar sua opinião, sua sugestão, mostrar o lado estratégico e, sobretudo, necessário da
questão. V. Ex" sempre foi homem de montar uma
engenharia prévia; V. Ex" sempre foi tático em assuntos dessa natureza. Vejo que seu discurso é um
desabafo; um desabafo que encontra eco. Vieira dizia, na sua defesa perante o Santo Offcio, no célebre Sennões, que até os penhascos ecoam, porque
se não ecoassem rebentariam de dor. V. Ex", nesta
altura, deve estar rebentando de dor por não ter poelido prestar ao nosso Pafs o serviço que é capaz de
oferecer.
O SR. ROMEU TUMA - Mu® obrigado, Senador, sempre, com sua amabilidade, me tratando com
carinho e amizade. Agradeço seu aparte.
o que trago é uma análise de informações jornalfsticas que considero de suma gravidade. Rectamo mesmo que no Ministério da Justiça se discutam
vários assuntos referentes à parte de segurança e
modificação de alguns projetas nas leis penais e na
estrutura de um plano nacional de segurança pública, com a presença de várias pessoas convidadas;
mas, deste Plenário,.não conheço alguém que mereça o carinho do Ministro da Justiça para acompanhar
a evolução de uma área delicada, com problemas
enormes a serem enfrentados; com vários segmentos policiais despreparados, por falta de iniciativa e
de investimentos dos governantes, e a Polfcia Federal, infelizmente, se deteriorando, por falta de estfm111o, por falta de entusiasmo, por falta de assistência, por falta de verba, por falta de cursos de reciclagem e de uma série de outras coisas.
Acredito que, no caso do Pará, as respostas te-

rão que vir através de um pronunciamento na imprensa ou através da investigação que o Ministério
Público está desenvolvendo.
Mu® obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. S. Ex"
dispõe de 20 minutos para o seu proi'UlCiamento.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFI..-RR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s,-s e Srs. Senadores, trago aqui, rapidamente, três assuntos para apresentar a esta Casa e
à Nação.
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O primeiro diz respe~o a uma indicação, feita
e à Secretaria do Programa Comunidade Solidária,
por mim e pelo Senador Sebastião Rocha, que, com
Sr" Anna Maria Peliano.
muita satisfação, vemos atendida.
Quero denunciar aqui que, no dia 7 de levareiHá alguns dias, o Vice-Presidente da Repúbliro de 1996~ o Governo do Estado de Roraima receca, Sr. Marco Maciel, com representantes do Minisbeu recursos federais, do programa da FAE e do
tério das Relações Exteriores e de outros MinistéPrograma Comunidade Solidária, para repassá-los à
rios, fez em Manaus uma reunião para discutir a parPrefe~ura de Boa Vista, dentro do Programa de
ticipação do Norte do Brasil no Mercosul, inclusive
Transporte Escolar.
para avaliar a possibilidade de ingresso da VenezueSr. Presidente, decorridos mais de 90 dias do
la e dos pafses do Pacto Andino.
repasse desses recursos, até agora a Prefeitura de
Nessa oportunidade, S. Ex' o Vice-Presidente
Boa Vista não recebeu um tostão. A Secretária de
da República pôde anunciar a realização de uma
Educação e o Governador se negam a assinar o
ação ple~eada por mim e pelo Senador Sebastião
convênio de repasse entre o Governo do Estado e a
Rocha, como disse, ainda em setembro do ano pasPrefeitura. E pasmem V. Ex's: os recursos do consado: a instalação de um escritório do ltamaraty em
vênio estão prestes a vencer, e até agora a Prefeitura não pôde receber o dinheiro para executar esse
Manaus, para acompanhar as negociações para a
inclusão da região no Mercosul e a relação do Brasil
tão meritório trabalho patrocinado pela FAE e pelo
com os pafses limftrofes.
Comunidade Solidária, que é o fortalecimento e a
A abertura da Representação Regional do Mimelhoria do transporte escolar no Municfpio de Boa
nistério das Relações Exteriores em Manaus tem
Vista.
como objetivos principais:
São boicotes corno esses, são ações politiquei- promover a colaboração institucional entre o
ras corno essas que ternos que denunciar. O Goverltamaraty e os Governos Estaduais da Região;
no Federal, por intermédio do Ministério da Educa- articular ações conjuntas entre o Ministério e
ção, tem que coibir esse tipo de ação, Sr. Pràsidenos Governos Estaduais no âmbito do processo de in- . te. Não podemos concordar que recursos federais
tegração económica e cultural do Brasil com os paf,
escassos, tão bem direcionados para a educação,
ses vizinhos;
estejam sendo instrumento de boicote, de negocia- desenvolvimento do intercâmbio com os parção politica e de perseguição no nosso Estado.
ceiros comerciais brasileiros;
.
Quero responsabilizar aqui, pesscalrnente; o
. -.implementar as medidas necessárias para.in•. _ .. Governador do Estado e a sua Secretária de Educaclusão da região no Mercosul;
ção, ao inesmo tempo em que peço novamente, ao
-agilizar contatos entre o ltamaraty e o empreMinistro Paulo Renato Souza, que tome as providênsariado regional.
cias necessárias para que esse fato não se repm, e
· não só com a Prefeitura de Boa Vista, que tem realiPortanto, quero aqui agradecer, pessoalmente, tanto o Vice-Presidente Marco Maciel, pelo
zado um grande trabalho. Hoje, no final da sua gesseu empenho pessoal, como o Ministro das Relatão, a Prefem tem a aprovação de 92% da populações Exteriores, Felipe Lampréia, que teve uma
ção, exatamente pela seriedade na condução da adparticipação fundamental na consecução desses
ministração pública de Boa Vista.
objetivos.
O Sr. Edlson Lobão - Permite-me V. Ex' um
Gostaria também, Sr. Presidente - e ar não
aparte?
mais falarei de. fatos positivos -, de alertar, deste
O SR. ROMERO JUCÁ -· Pois não. Ouço, com
Plenário, o MiniStro da Educação, Professor Paulo
muito prazer, o aparte de V. Ex", nobre Senador EdiRenato Souza, no sentido de impedir que recursos
son Lobão.
o Sr. Edlson Lobão. Nobre Senador, ouço,
do Ministério da Educação sejam usados para retaliação política no meu Estado.
até com surpresa, as informações de V. Ex", porque
Tenho aqui denunciado o clima de perseguição
é lastimável que uma situação dessa natureza esteja
polftica, o clima de violência poUtica que tem ocorriocorrendo no seu Estado. Eu sei que, hoje, as prado em Roraima, por parte do próprio Governador do
leituras têm enorme dificuldade em conseguir alguEstado, o Sr. Neudo Campos, e de seguidores seus.
ma coisa do Governo Federal, exatamente pela ceHoje, trago aqui mais uma prova, mas, além disso,
rência de recursos que. persegue o Poder Executivo
venho pedir providências ao Ministro da Educação,
nacional. E se, mesmo com o pouco que as prefeituao Presidente da FAE, Sr. José Luiz Portela Pereira,
ras devem receber, ainda ocorrem circunstãnciias
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como a relatada por V. Ex", não posso deixar de trazer a minha palavra de solidariedade a V. Ex", inclusive a solidariedade do Partido. Espero que isso
possa ser corrigido com rapidez e nunca mais volte
a acontecer, porque isso se configura, de fato, uma
perseguição.
O SR. ROMERO JUCÁ - Nobre Senador Edison Lobão, agradeço o apaJ!e de V. Ex", que, com
sua experiência como Uder do PFL e como Ex-Governador do Maranhão, sabe que não é dessa forma
que o Governador de Roraima deve agir. Temos que
lamentar uma mentalidade como essa, que usa a verba da educação para perseguir desafetos políticos.
Quero, por fim, Sr. Presidente, após pedir a
juntada destes documentos à minha fala - porque tenho em mãos documentos comprobatórios -, e já
que amanhã é o Dia do Trabalho, registrar que o
Brasil, Roraima especialmente, viverá, sem dúvida
alguma,. um dia lamentável, pois a sua tônica será o
desemprego.
Roraima é um Estado que não tem hoje um
programa de desenvolvimento: sua agricultura es1á
falida, comerciantes fecham suas portas, o Estado
es1á cada dia mais pobre e mais sofrido, pela inoperância de seu Governo, que é o grande gestor dos

recursos na região,
Quero, desta tribuna, mandar um abraQO e um
cumprimento a todos os trabalhadores de Roraima e
dizer-lhes que estamos &eompanhando o sofrimento
de suas·fammas, que, amanhá, como todos os dias,
não terão o que comer em suas mesas.
Fica aqui o nosso registro e o nosso repúdio à
falta de visão, de encaminhamento, de desenvolvimento e de propostas que, infelizmente, iem cáraoterizado o Governo do Estado de Roraima Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
OFICIO N' 155196-GABIN

Boa VIS!a-RR. 23 de abril do1996

Exm'Sr.
José Lufz Portela Paralra
DO. Presidente do Fundoçiio de Assistência ao Esludanlo- FAE
BrasiJa.OF
Senhor Prusldente,
lnlonnanos à
Ele." que tomamos conheclmontD ..-c>tlclalmenta da Inclusão da Pmfol1ura de Boa Vista no Termo Adltfvo
do Convênio n' 695195-PNTE. assinado em B-11-!15 pela Seaalarta de Educaçiio do Estado de Roraina e qoo o I8CUISO no valor
de R$70.000,00 (oatenta mi mals) foi iborado através da OB
00721 do 2-2-96 creditado em conta do Govamo do Estado de
Romlma para posterior lberaçiio à Pmfallura Municipal de Boa

v.

VISI8.

Embora tenhamos buscado meios amigáveis entre asses-sores das pastas de 'Educação Municipal a Esladuaf, até o me>
manto não foi encaminhado para assinatur.a o Convênio entra es.

lado o Munlclplo.
Em vir1ude do pouco tempo .que falta para expirar o prazo
de execução do ieforklo con~ênlll (f que solicitamos o apoio do V.
Ele." no sentido de execuçiio do. referido convênio é que solicitamos o apoio de V. Exl no sentido de orientar as provklêftdas ca-

bíveis para a inecfiata regularização da pendêncfa que ora dlflaJIta alcançar-mos os objetiVos propostos am projeto encaminhado a
assa Fu-ção.
Respeitosamente, Te....., Jucá.
SEMED/GAB/OF. N' 151/96

Boa Vista-AR, 30 de abril da1996
Exm11 Sr.

Josemar Monteiro Coelho
Delegado da DEMECJRR
Nesta
Senhor Delegado.

COnsciente que somos da sua responsabilidade e compromisso profissional é que vimos recorrer a V.&. como representante do Ministério da Educaçiio em Romlma. para Orientações quanto a pandêncla exlstante para assinabJra de Convênio entra, Secretaria de Educação Estadual, Govemo Estadual e Prafei.
tura Moolcipal de Boa VIsta.
·
Esclarecemos que o Governo do Estado da Roraima mcabeu recurso no valor do R$ 70.000.00 (setenta mil reais) alravds
da 0800721 do dia 7-2-96. para ser repassado a Prefallura Mun~
clpal de Boo Vista referente ao Programa Nacional do Transporte
do Escolar- PNTE.
A Secretaria Estadual de Ptenajamento encaminhou o
Convênio para as devidos asslnabJras desde o <la 11-3-96, a ambora os técnicos Estaduais e Munk:fpais tenham tentado todos os
meios possfwls para a devida regularlzaçiio, até o presente momento a Secretaria Estadual não ma.nifastou nenh~Xn Interessa
para soluçiio da pendência.
Diante da situação qoo ora v. S', passa a conheoor, ttcamos aguardando posicionamento e orlentaçilas qoo possam "'"
solver a questão.
Respeitosamonte. Delaclr de Melo Uma Seaalárfo de
Educaçiio- Departamento Municipal n• 8130194
SEMEDIGAB!OF. 15?196

Boa Vista-AR, 30 de abril da 1996
Senhora Representante,
Como é do conhecimento de
S'. a Pmfellura Municipal
de Boa Vista foi benellcl- atra\lés do Programa Com1111dade
Solldárta com recursos do Programa Nacional do Transporte escolar- PNTE, tmnstarido à conta do Governo do Estado de Roraima pala OB 00121 do <la 7-2·96 para repasse alravds da Convênio entra Govemo Estadual e Municipal.
lslo posto, lnfonnamos que a Sec:retarla da Pfanajamento
Estadual enviou o Convênio para ser assinado entre PrefeibJra.
Govemo do Estado a Secretaria de Educação Estadual desde o
dia 11-3-96 e que essa documentaçiio, enoontm-se em poder da
Senhora Secretárta e que atá o presente momento nAo manlfe&.
tou-<l& para a regulatfzaçiio da pendência.

v.

Na oportunidade, vimos sollcltar de V. SI que Interceda junto aos setores competentes para solução dessa pen-

dência. evitando que o prazo do convênio venha expirar-se
sem que o Município possa desenvolver ações para benefl·
ciar a comunidade escolar. bastante prejudicada pala falta de
transporte.

Na certeza de que V. SI saberá conduzir as nagoclaçiles para soluçiio do problema no menor espaço do tempo
possível, apresentamos nossos agradecimentos. - Detaclr de
Ueto uma, Sec. Municipal da Educação Doe. Municipal n•

3.130194.
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OF. N' 131/95-GSRJ

BlllSDia, 13 de setembro de 1995

Excelentfsslmo Senhor
Doutor Marco Macia!
Oignfssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Palácio do Planalto
Brasllla-DF
Senhor Presidente,

Temos a honra da passar às mãos de Vossa Excelênda
cópia da Indicação n• 10195, que tivemos a satisfação de apresentar, na qual solicitamos a instalação de uma Representação
do Ministério das Relações Exteriores em Manaus- AM.
Na cilada Indicação procuramos demonstrar a necessidade
daquela providência. enfatizando os ln(lmeros beneffcios que
aquela Reprasentação trará para a região Norte do Pais.
Pelo reconhecido trabalho de paso que Vossa Excelência

vem desenvolvendo pela implantação do Mercosul, vimos solicitar
o seu indispensável apolo junto ao 5anhor Ministro das Relações
Exteriores, a flm de que essa justa aspiração se tome brevemente
uma auspiciosa realidade.
Aproveitando o ensejo, renovamos a Vossa Excelênda os
protaslos de elevada estima o disllnta consideração. - Sanador

Romero """'-

INDICAÇÃO N" 10, DE 1995

Exm" Senhor Presidente do Senado FederaJ
Nos temios do art. 224, do Regimento Interno
do Senado Federal, apresentamos a presente Indicação que tem por finalidade solicilar da Comissão
de Relações Exteriores, com fundamento no art.
103, inciso I, providências no sentido de analisar e
desenvolver as medidas necessárias para a urgente
·instalação de uma Representação Regional do Ministério das Relações Exteriores, em Manaus- AM.

Justificação
A abertura da Representação Regional do Ministério das Relações Exteriores, em Manaus, tem
como objetivos principais:
- promover a colaboração institucional entre o
ltamaraty e os Governos Estaduais da Região;
- articular ações conjuntas entre o Ministério e
os Governos Estaduais no âmbito do processo de integração económica e cultural do Brasil com os parses vizinhos;
- desenvo!Virilento do intercâmbio com os parceiros comerciaiS brasileiros;
- implementar as medidas necessárias para inclusão da região no Mercosul;
-agiliZar contatos entre o ltaramaty e o empresariado regional.
A frente da Representação Regional, o llamaraty deverá colocar um diplomata de carreira.
Para a efeliva instalação dessa Representação
Regional o ltamaraty contará com a colaboração dos
Governos Estaduais no que diz respeito ao apoio log!stico e administrativo.
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Sugerimos que o Escritório da Representação
seja instalado no prédio da Suframa, em Manaus AM, pelas condições de que o mesmo dispõe.
Vale saUentar, ainda, que o fato de ter o ltamaJaty já instalado Escritórios de Representação em outros
Estados, com resultados extremamente proveitosos,
faz antever para o de Manaus os mesmos benef!cios e
imensa e promissora região Norte do País.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 1995.- Senador Romero Jucá -Senador Sebastião Rocha.

(A Comissão de Relações Exteriores
Defesa Nacional.)

e

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nobre
Senador Romero Jucá, V. Ex" será atendido, na forma regimental. Serão juntados ao seu pronunciamento os documentos que apresenta.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V. Ex"
tem a palavra, por 5 minutos, na forma do art. 14 do
Regimento Interno do Senado Federal.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma
breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero apenas fazer o registro da viagem que fiz aos Estados Unidos,
por uma semana, a convite da Fundação Goldman,
para a premiação das seis pessoas escolhidas para
receber o Prêmio Goldman do Meio Ambiente.
Foram selecionadas seis pessoas para receber
o prêmio, uma de cada continente, e, com muita gratidão a Deus, fui escolhida para representar o nosso,
a América do Sul e Caribe. Havia várias indicações,
do nosso País, bem como de todos os pa!ses do
continente, a que me referi anterionnente.
A Fundação Goldman criou esse prêmio há
sete anos, inclusive um brasileiro já havia sido premiado, que é o Sr. Belo Ricardo, do lnsliMo Socioambiental, no ano de 1992. É motivo de orgulho o
Brasil ser premiado pela segunda vez.
A minha premiação estJá ligada ao trabalho que
desenvoM em relação à Amazônia, particularmente
à questão das reservas extrativistas, desde o momento da luta pela demarcação de terras, da questão dos embates, que já são do conhecimento do
Senado e do Brasil, e mais particularmente pelo luta
que travamos hoje para viabilizar economicamente
essas reservas.
Juntamente comigo foram premiadas outras
pessoas. Ao Sr. Ken Saro Wiwa, escritor nigeriano,
que foi preso e, depois, executado pelo governo do
seu pafs, foi prestada uma homenagem durante a
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premiação deste ano, bem como à Sr" Rhoda Goldman, que morreu recentemente.
Dentre os premiados deste ano, houve pessoas com trabalhos muito importantes prestados à
Humanidade na área ambiental. Podemos destacar
o Sr. ·Edwin Bustillios, do México, engenheiro agrônomo, premiado pela América do Norte por sua luta
contra madeireiros ilegais e narcotraficantes em
Sierra Madre Oriental, em defesa da floresta nativa e
do território dos índios Tarahumara. Ele já sofreu vátios atentados e quase morreu em vários deles.
O Dr. M. C. Mheta, advogado da Índia, pela
Ásia, que tem ganho dezenas de processos contra
indústrias poluidoras no Supremo Tribunal de Justiça de seu país, e que também tem conseguido diminuir a degradação ambiental, principalmente do tio
sagrado da Índia. Essa é uma luta que vem travando
há muitos anos.
O Sr. Amooti Nclyakira, jornalista de Uganda,
pela África, por sua cruzada contra o contrabando
de espécies ameaçadas.
O Sr. Bill Ballantine, biólogo marítimo da Nova
Zelândia, pela sua luta em defesa da criação de reservas marítimas. Um trabalho reconhecido pelo
mundo todo, porque muito nos preocupamos com
aquilo que está na terra, mas pouco nos preocupamos com aqueles tesouros que estão no mar, e o Sr.
Bill Ballantine tem um trabalho nessa área.
Outra premiada foi a Sr" Albena Simeonova, da
Bulgária, professora de Ciências, por· sua luta pela
criação das inspetotias ambientais, num país onde
ocorreu o desastre de Chemobyl e que continua lutando para fazer usinas nucleares. Seu trabalho é
muito interessante.
O prêmio, além do reconhecimento pelo trabalho de cada um, é da ordem de U$75 mil. Não sei o
que as pessoas com as quais convivi e aprendi a admirar durante essa semana farão com o prêmio que
receberam; isso é decisão de cada um. Da minha
parte, até por uma questão de prestar contas, por
ser uma pessoa pública, doarei U$40 mil para a colõnia dos hansenianos do meu Estado. São pessoas
que não têm braços, não têm pernas e a grande
maioria não enxerga mais. O Governo do meu Estado, infelizmente, cortou os recursos que mantinham
aquela casa, que é cuidada pelo Bispo Dom Moacir.
Já conversamos várias vezes a esse respeito
com o Ministro Adib Jatene e S. Ex" está disposto a
pagar as despesas dos 60 doentes que ali estão e
que não podem mais viver em suas casas, desde
que o Governo do Estado assuma recebê-los através do SUS, ao que não se dispõe o Governo do Es-
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tado. Resolvi, portanto, doar os U$40 mil para a Colônia Sousa Araújo, de responsabilidade da Igreja
Católica, num convênio que o Governo do meu Estado não está honrando com o Bispo Dom Moacir.
Cumprimos uma agenda bastante longa durante o perfodo em que estive nos Estados Unidos.
O dia 19/04, data de chegada em São Francisco, foi um momento importante. Tovernos um encontro com os ambientalistas.
No dia 20, tivemos várias entrevistas, inclusive
em canais nacionais de várias rádios de São Francisco.
No dia 21, houve reunião com a equipe da
Fundação Goldman e também várias entrevistas
com vários jornais e emissoras de rádio, inclusive
coma CNN.
. No dia 22, tivemos uma coletiva com a imprensa e várias reuniões com entidades ambientalistas.
No dia 23, viajamos de São Francisco para
Nova Iorque. Em Nova Iorque, fomos recebidos pelo
Secretário-Geral da ONU, que nos cumprimentou e
valorizou o nosso trabalho. Nesse momento, assumi
um compromisso, juntamente com os demais premiados, de que mandaria uma carta para o SecretárioGeral da ONU, pedindo o seu acompanhamento e
apoio para as medidas do Governo brasileiro de fazer
a reforma agrária, por entender que não se pode tratar
da questão ambiental, nos pafses do Ten::eiro Mundo,
sem que se discuta a questão da inclusão social.
No dia 25, fornos a Washington, onde fornos
recebidos pelo Vice-Presidente Albert Gore. Lá também fiz questão de dizer que, na reunião de cúpula
que acóntecerá no finai do ano, na Bollvia, ao discutirmos a questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, deve ser incluída a questão social como um ponto fundamental para os países do
Terceiro Mundo.
Também fomos recebidos pelo Secretário de
Interior, pessoa também ligada à área ambiental e
que tem um trabalho bastante interessante.

Resumindo, no dia 27, tive a oportunidade de
ser recebida, carinhosamente, num almoço, pelo jornalista Gilberto Dimenstein e por outros jornalistas
em Nova Iorque.
Estou resumindo toda a agenda que foi cumprida, até porque pedi autorização ao Senado para viajar. Naquele momento, não podia declinar que havia
recebido o prêmio, porque uma das condições exigidas pela Fundação Goldman era que não houvesse
publicidade antes que eles fizessem a revelação dos
premiados. Então, não pude contactar a imprensa
brasileira.
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daae,
que
tem
democracia.
Só
em
um
pars de pesSou grata a Deus, em primeiro lugar, e gostaria
soas livres, com espfrito de liberdade, em um pafs
de dividir com os brasileiros essa responsabilidade
democrático, uma pessoa com a história de vida de
em defesa da Amazônia e do meio ambiente, comV. Ex" chegaria ao Senado Federal. A presença de
patibilizando o desenvolvimento econômieo, justiça
V. Ex", bem como esse prêmio internacional que resocial e preservação do meio ambiente.
cebeu, é motivo de orgulho para todo o Pafs.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Gerson Camata- V. Ex" me permite um
Durante o discurso do Sr. Marina Silva,
aparte?
o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da

presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir
Soares, t• Secretário.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
permita-me apenas dizer uma palavra de parabéns e
de congratulação à Senadora Maiina Silva, porque
S. Ex" honra o Senado Federal.
Faço isso em nome de todos os Colegas que
gostariam de cumprimentá-la pelo excepcional prêmio,
dada a importância da defesa do meio ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Odacir Soares) - Concedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi!lente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de iniciar meu pronunciamento cumprimentando
V. Ex", Senadora.Marina Silva Mais do que isso, dizendo do orgulho que todos nós, que estamos nesta
Casa - não só os Senadores presentes nesta sessão, mas recolho o pensamento de todos os seus
colegas de Senado -, sentimos de estar compartilhando com V. Ex", aqui, na mais alta corte do Pafs,
este momento tão importante para a vida brasileira.
A Fundação Goldman, que afinal de contas
tem uma tradição e um critério mundialmente conhecidos na concessão desse tipo de prêmio, escolhe o
nome de V. Ex" e reconhece, com isso, uma história
de vida que é singular.
Creio que presença de V. Ex" no Senado da
República não é Só um coroamento a essa sua história de vida, mas é uma esperança a todos os brasileiros, principalmente aos mais humildes, àqueles
que muitas vezes, indefesos, abandonam as suas
bandeiras, os seus ideais.
Todos nós temos muito orgulho de compartilhar com V. Ex", no Senado, este momento que estamos vivendo.
Entendo que todo o Brasil eSiá de parabéns,
porque o nosso Pars é pobre, nele ocorrem grandes
injustiças, mas é um Pafs sobretudo que tem liber-

a:

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V.

Ex", com prazer.
O Sr. Gerson Camata - Tenho certeza de que
V. Ex" fala em nome de todos nós, Senadores. Ainda assim, aproveito esta intervenção para á!Zer que
é motivo de orgulho e satisfação conviver com uma
Colega que recebe um prêmio desse peso, dessa
magnitude. Engrandece-a mais ainda a destinação
que deu à parte monetária do prêmio. Mas registro,
não obstante este momento de tamanho OI'Q!JihO e
emoção. a maneira discriminatória com que· a imprensa se referiu hoje à suplente do Senador Arlindo
Porto. Sou jornalista, razão pela qual me sinto mal
quando acontece algo assim. Foram publicadas matérias discriminatórias que, ao final, conciufram que
uma secretária que recebe R$700 por mês não pode
ser uma Senadora. Pregavam, então, o elitismo da
polftica, segundo o qual, pelo que deram a entender,
só os grandes cientistas, os grandes. milionários a
ela devem ter acesso. Diziam que ela não tem experiência polftica quando, na verdade, há 15 anos é fifiada ao PTB e secretária do Partido em Minas G&'
rais. Não sei se essas manifestações se deram pelo
fato de ela ser mulher. A maneira pela qual toda a
imprensa referiu-se a ela - •a Cinderela da polftica" feriu-me profundamente, não como Senador, mas
como jomafista que sou. Essa não é maneira de se
tratar seres humanos. Isso é elitização da polftica.
Se aquilo que a imprensa pregou hoje fosse a realidade, a Senadora Marina Silva não estaria nesta
Casa. Essa não é a maneira de se referir às p8ssoas. Todas as pessoas têm dignidade dentro de si
e nãü püdam sai tmtadas, püi seiai"ii püuticas, da
maneira como a suplente do Senador Arlindo Porto
foi tratada no dia de hoje pela imprensa brastleira.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito
bem. Ressalto ainda, exatamente porque este pronunciamento será registrado nos Anais da Casa,
que a Senadora Marina Silva, além de Pariamentar
competente, dedicada, tem uma caracterfstica muito
interessante: ternura no trato com os seus Pares. S.
Ex" segue sempre seus posicionamentos muito rfgidos, muito firmes, mas o faz sem jamais perder a
ternura.
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães - V. Ex" me
permite um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Por tudo
isso, vou inclusive conceder um aparte a um Senador que já incorporou, até no codinome, esse adjetivo. Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre
Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães - Sinto-me
feliz em aparteá-lo, porque acho que a presença da
Senadora Marina engrandece muito esta Casa, ainda mais agora que a sua fragilidade aparente lhe dá
fortaleza muito grande nas suas convicções e na
sua luta. É motivo de orgulho para todos nós o fato
de S. Ex" receber um prêmio internacional importante como esse, com muita justiça. Todos nós, independentes de questões Ideológicas ou partidárias,
só podemos agradecer a oportunidade de tê-la conosco no Senado, o que só engrandece o Parlamento brasileiro.
O SR. JOSÉ ROE!ERTO ARRUDA - Obedecendo aos ensinamentos de há pouco do Senador
Bernardo Cabral, depois do aparte do Senador Antonio Carlos Magalhães, com a sua experiência, em
nome de todos os Senadores, ficam aqui registrados
cumprimentos que são suprapartidários, que são sobretudo de brasileiros que se orgulham de compartilhar com a Senadora Marina Silva esse perlodo da
história brasi.leira, que é principalmente uma história
de liberdade e de democracia. Como todos frisaram,
não fosse Isso, pessoas com a sua história de vida,
que é muito bonita, não estariam aqui entre nós.
A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Ouço V. Ex.•
A Sr" Marina Silva - Agradeço a todos os ·srs.
Senadores por esse gesto carinhoso para com a minha pessoa. Quero dizer que, nessa nossa luta em
defesa do meio ambiente, da Amazônia e da possibilidade de transformarmos as coisas que ali estão
dando certo em projetas viáveis e realizáveis para
as populações da Amazônia, sempre tenho buscado
contar com V. Ex"s. A meu ver, é isso que faz com
que esta Casa possa representar os Estados da Federação. Nossa responsabilidade aqui é maior. Faço
desse prêmio mais uma âncora e espero que ela se
transforme em uma ação de governo na Amazônia.
Sal daqui muílo triste, porque na véspera do prêmio
aconteceu aquele episódio. Por mais que eu falasse
sobre uma série de coisas boas, as pessoas indagavam a respeito daquele episódio, que, como sabemos, foi muito forte. É por isso que estou encaminhando uma carta ao Secretário-Geral da ONU, car-
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ta assinada por todos os premiados, pedindo ao Secretário que dê ·acompanhamento ao gesto do Governo brasileiro de prometer a reforma agrária, razão
pela qual criou um Ministério - daqui a pouco, inclusive, estará tomando posse o novo Ministro. Busquei
fazer, digamos assim, o papel daquela que coloca a
verdade; porém, ao mesmo tempo, exigi dos palses
desenvolvidos apoio com relação àquilo que precisamos receber, porque infelizmente não temos como
enfrentar sozinhos os grandes desafios que se nos
apresentam. Muito obrigada.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Creio que,
com esse gesto, fica claro que o Senado Federai,
exatamente por ser o slinbolo maior do princípio do
federalismo, representa o sentimento maior de nacionalidade. Na Câmara dos Deputados, os Estados
mais fortes, os Estados mais ricos têm um número
de Deputados muito maior do que aqueles Estados
mais fracos, menos populosos e economicamente
menos importantes. É aqui, no Senado, em que
cada Unidade da Federação tem igual número de
representantes, que se consolida o principio do federalismo.
Aproveito, Sr. Presidente, já que estamos em
uma sessão tocac:a por razões de emoção, para registrar o meu abraço - e sei que também é um abraço de todos os Srs. Senadores - ao Senador Arlindo
Porto, que representa o Estado de Minas Gerais.
· Sentado ao seu· lado durante alguns meses deste
ano, aprendi a conhecê-lo. Trata-se de um homem,
como normalmente são os homens de Minas, que
fala mais pelo silêncio do que pelas palavras. É um
politico habilidoso, experiente. Quando Vice-Governador de Minas, fez um trabalho importante em nlvel
do municipalismo mineiro, de forma que aquele Estado tem hoje quase 800 munícfpios. Foi também
prefeito de sua cidade natal.
S. Ex", embora seja dotado de ampla experiência administrativa, tem algo que considero extremamente importante para o alUai momento da vida politica brasileira: humildade. Prova disso é que, ao invés de tomar posse nesses primeiros dias após sua
indicação, marcou-a só para a semana seguinte. Explicou esse adiamento: pediu um tempo ao Presidente da República para que pudesse conversar
com todas as lideranças políticas expressivas, com
todos os segmentos organizados do setor produtivo
brasileiro. Penso que o Senador Arlindo Porto e V.
Ex", Senador Valmir Campelo, como Lfder do PTB
nesta Casa, estão de parabéns, porque o Senador
Arlindo Porto, a meu ver, tem qualidades para, se
Deus quiser, levar a cabo essa missão.
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Há outro assunto a tratar. Na presença do Senador Eduardo Suplicy, que tem sido o mais tradicional defensor do projeto de renda mínima no Brasil,
peço a transcrição nos Anais desta Casa do editorial
de hoje de A Folha de S. Paulo. Diferentemente do
que acontece no dia-a-dia, trata-se de um editorial de
primeira página, que traz o tftulo "A renda mínima".
A Folha de S. Paulo, na sua edição de domingo, trouxe, como matéria principal de duas páginas,
os projetos de renda mínil'lla existentes no Brasil.
Trouxe inclusive tabela comparativa do projeto original do Senador Eduardo Suplicy, dos projetos experimentais que estão sendo executados em Ribeirão
Preto, BrasOia e Campinas, e do projeto que apresentei nesta Casa. Todos eles têm um objetivo comum: reconhecer que, em um País de tantas desigualdades, nesse período de transição, até que o
desenvoMmento que desejamos produza riquezas,
empregos, não podemos deixar que tantas pessoas
fiquem à margem da sociedade, abaixo da linha mínima de vida digna, ou seja, na miséria. ·
Apresento
projeto, Sr. Presidente, partindo
do seguinte princípio: estima-se em 9 milhões o número de famHias que, em nosso País, vivem no limite mínimo de sobrevivência. São mais de 30 milhões
de brasileiros a quem são negados os direitos mais
elementares da cidadania - como saúde, educação,
habitação, alimentação, segurança.
Essa legião de exciufdos multiplica-se em proporções geométricas, ag~avando o quadro de miséria e de injustiça social.
·

o

A democ~acia permanecerá letra morta na
Constituição enquanto o Brasil continuar a negaf alimento a quem tem fome, negar abrigo a quem .não
tem onde mo~ar, negaf educação a que_m depende
dela pa~a sair da miséria. É dever da sociedade blasileila - e do Estado, instrumento de sua vontade construir os alicerces pala mudança dessa crua realidade de injustiça social.
·
Não se persegue - e é bom registrar isso - a
absoluta igualdade .entre o homens, utopia que gerou os regimes mais autoritários deste século. Desigualdades e coirtr3stes sempre existirão. Os . homens, feitos iguais em dignidade e espírito, são. por
natureza desiguais em formas e talentos, capacidades e aspi~ações.
A plena realização das potencialidades do Homem, porém, só pode dar-se . num ambiente de
igualdade de oportunidades. Sem ela, sobra lugar
apenas para os privilégios. A igualdade de oportunidades pressupõe idênticas chances de acesso ao
conhecimento, ao saber.
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Infelizmente, o Brasil ainda não oferece essa
oportunidade a uma g~ande parte da população.
Hoje, milhões de crianças abandonam as escolas e
ingressam prematu~amente no mercado de tlabalho,
quando não na marginalidade, no crime e na prostituição para garantir o seu sustento .e de suas IamRias.
o objetivo desse- Projéto é fazer com que essas crianças prossigam os seus estudos e com isso
tenham os conhecimentos necessários pala, no futuro, disputarem melhores postos de tlabalho e terem
vida digna.
Além de propiciar estimulo à universalização
do ensino em todas as regiões do País, o Projeto incorpo~a ainda dois outros objetivos; o primeiro deles,
consiste em limitar a extensão do benefício exclusivamente a tammas residentes em municípios com
menos de 50 .mil habitantes. De acordo com pesquisas do IPEA, os municípios nessa faixa de população apresentam as mais elevadas taxas de indigência familiar. Os 3.854 municípios blaSileiros com até ·
50 mil habitantes (90, 1% do totaO agrupam
4.899.003 tammas na faixa de indigência: Isso representa 54,6% do total de tamRias indigentes no País.
Com esse Prog~ama de Bolsas de Estudo, pretende-se criar estimulo a que os rno~adores das pequenas e médias cidades permaneçam em sua própria terra e não migrem para os glandes centros urbanos. Nesse sentido, a presente proposta tem o
mérito de servir corno elemento adicional de controle
. do. processo migralório principal responsável pela
crise urbana característica da paisagem social brasi-

leira.
O outro objetivo é o de criar um instrumento
eficaz de implantação da chamada •renda mínima",
acoplada a uma exigência de reciprocidade por parte do beneficio: T1amitam pelo Congresso Nacional
alguns projetos de criação de renda mínima para os
excluídos - e entre eles merece, por justiça, ser citado o de autoria do Senador Eduardo Supr~cy.

O Projeto Ola apresentado incorpo1a o espírito
daqueles projetas e os expande de forma a integrálos a outras polfticas sociais, obrigação do Poder
Públioo comprometido com o resgate da divida sociilf que o País tem pala com enorme parcela de sua
população.
Parto do pressuposto da inviabilidade econOmica de, no curto prazo, termos um projeto de renda
mínima ab~angente. Parto do segundo item, que é
fundamental, que qualquer projeto de renda mínima,
na minha opinião pessoal, esteja vinculado ao estimulo da universalização do ensino, partindo do pressuposto básico de que se não investinnos na educa-
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ção fundamental, mesmo que matemos a fome de
hoje, não estaremos resolvendo a miséria futura.
A idéia básica desse Projeto é criar a bolsa-escola, a exemplo do que se faz em Ribeirão Preto,
Campinas e Brasília, só que, contrariamente a esses
projetos, excluindo os grandes centros. Na verdade,
com a miséria em que vive uma parcela significativa
da sociedade brasileira, quando as grandes prefeituras dão dinheiro para a tamflia manter o aluno na escola, ao mesmo tempo em que isso é socialmente
justo, ela gera migração. Porque - é claro - numa familia de muitos filhos, do interior do Pafs, de uma cidade pequena, gera esperança a idéia de que mudando para uma grande cidade, não só vai ter escola para seus filhos, como vai ter salário porque seus
filhos frequentam a escola.
·
Então, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o
nosso desejo é fazer a complementação de renda
mfnima, via bolsa-escola, mas isso ligado - e isso é
que é importante - à contenção das migrações. Portanto, limitando esse beneffcio a cidades com população inferior a 50 mil habitantes.
Há um terceiro ponto: projeto de renda mfnirna
sempre tem urna crrtica. E isSo tem em pafses ricos,
como nos Estados Unidos, e tem em pafses pobres.
Qual é a grande critica? A falta de condições do Estado de controlar a dMsão dos recursos. Como esta".
mos tentando resolver isso? Fazendo com que me"
tade dos recursos seja o programa federal, seja a
União; mas o Municfpio que quiser entrar no programa tem que contribuir com a outra metade, deduzindo esse valor, contabilmente, daqueles 25% que ele
obrigatoriamente tem que gastar na educação.
De tal maneira que o Prefeito da pequena cidade do interior, ao entrar no programa, recebe metade
das verbas do Governo Federal, complementa com
os recursos municipais e, af sim, terá todo interesse
em fiscalizar o pagamento desse recurso. Não poderá, assim, fazer um eventual populismo com esse dinheiro, porque metade desses recursos vem do próprio cofre da prefeitura.
·
Com isso, esperamos que esse Projeto ganhe
viabilidade, porque, pelos nossos cálculos, partindo
inclusive dos mesmos fndices que constam do Projeto original, do Senador Eduardo Suplicy, o Governo Federal não teria que gastar mais do que 2,5 bilhões/ano.
Mais urna coisa importante: este meu Projeto é
apenas um projeto de lei autorizativo, partindo do
pressuposto de que, como se trata de uma ação administrativa que consome recursos públicos, é uma
prerrogativa do Presidente da República.
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No entanto, nada nos impede, no COngresso
Nacional, de fazer um projeto de lei autorizativo que
indique ao Governo Federal um caminho. E esse é o
papel do Congresso Nacional.
O caminho é o da complementação da renda
mfnima, vinculada à educação, como forma, inclusive - acho este o ponto fundamental -, de diminuir o
desperdfcio na Educação.
De onde vem o desperdfcio? Esse dado é fundamental, Senador Valmir Campelo. De cada mil
crianças brasileiras que entram na 1• série do
1° Grau, apenas 54 concluem a série. E mais grave: as 54 que concluem a
série demoram, em média, 12 anos para fazer as séries primárias.
Ora, se uma criança que deveria fazer o 1°
Grau em anos o faz em 12, na média, isso significa que um terço dos recursos aplicados em educação estão sendo desperdiçados pela repetência.
·
De onde vem a repetência? Da evasão escolar
e, obviamente, da inanição.
En1ão, esse dinheiro da complementação da
renda mfnima, a médio prazo, vai sair do próprio dinheiro economizado com a repetência. Não tenho
nenhuma dúvida sobre isso.

a•
a

a•

a

O Sr Eduardo Supllcy- Permite-me V. Ex" um
aparte?

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRU~A - Com prazer, Senador.

O Sr. Eduardo Supllcy - Gostaria de cumprimentar V. Ex"- inclusive, tenho aqui tanto a matéria
quanto o eãltorial da Folha de S. Paulo de domingo
- e de subscrever o seu requerimento para que se
inscreva nos Anais do Senado tanto o editorial quanto a própria matéria publicada. Acredito que, com
muita propriedade, a Folha de S. Paulo mostrou,
cabalmente, a alta rentabilidade sócio-econOmica do
Programa de Garantia de Renda Mfnima nas formas
adotadas no Distrito Federal, Campinas e Ribeirão
Preto. Mais de 1O cidades estão edotando tal proposição; cerca de 50 cidades estão examinando projetas dessa natureza, cerca de 1o Assembléias Legislativas no Brasil inteiro. Essa proposta vem ganhando um apoio crescente. Considero extremamente
importante o pronunciamento de V. Ex", tanto o de
hoje quanto os anteriores, onde, com clareza, defende o direito de todas as pessoas, em nosso Pafs, terem o mfnimo para sua sobrevivência e condições
para as suas crianças freqOentarem a escola, ao invés de precocemente se verem forçadas a ir ao mercado de trabalho para ajudar na sobrevivência de
suas famflias. Assim, primeiro, agradeço o reconhecimento de V. Ex" relativamente ao Projeto. Quero
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aproveitar - e peço desculpas pelo parêntese -,
como ainda não havia encontrado o Senador Francelina Pereira, para dar as boas-vindas a S. Ex" e falar do contentamento de vê-lo com boa saúde e aqui
presente, tão bem disposto; é importante para todos
no Senado podermos ter a colaboração, a contribuição e as reflexões do Senador Francelina Pereira,
que tem extraordinária experiência na história brasileira, assim como outras pessoas aqui nesta Casa.
É uma alegria que V. Ex" tenha se recuperado e esteja aqui, para conosco conviver e dar a sua contribuição. Senador José Roberto Arruda, V. Ex", com
muita propriedade, demonstrou a razão de um programa de garantia de renda mínima. V. Ex" mesmo
tem-me dtto dos seus diálogos com o Presidente da
República, com as autoridades do Governo. Na matéria da Folha de domingo há uma notícia aMssareira: o Ministro do Pfanejamento e Orçamento não se
colocou contra a idéia, mas disse apenas que o Governo não a está analisando, discutindo. Não é propriamente correta essa afirmação, porque há ·quatro
anos, desde 1992, o IPEA e a Recetta Federal vêm
realizando estudos da viabilidade do Programa de
Garantia de Renda Mínima. Eu próprio já discuti com
autoridades do Governo dezenas de vezes, o que
continuo fazendo, inclusive com o Ministro José Serra, em toda oportunidade em que S. Ex" se dispõe a
fazê-lo, ainda que monossilabicamente. Mas já é
uma grande mudança S. Ex" dizer, pela primeira.
vez, que não é contra a idéia. Ótimo, porque o Minis-.
tro Pedro Malan já se manifestou favorável, simpático à idéia. O Ministro Paulo Paiva tem-se mostrado
interessado na idéia, e o Ministro Reinhold Stephanes tem-se mostrado interessado em discuti-la. Portanto, é um ponto positivo. É importante fazer justiça
também aos outros Parlamentares que têm apresentado propostas na mesma direção. Aqui, no Senado,
o Senador Ney Suassuna e V. Ex". Na Câmara dos
Deputados, os Deputados Nelson Marchezan, Chico
Vigilante; Pedro Wdson e .Fernando Ferro. Mais e
mais, pessoas de todos os Partidos têm abraçado a
idéia. Hoje, a líder c:fo PT na Câmara, Sandra Starling, tez questão dé- chamar-me para estar presente
à entrevista coletiva que Deputados e Senadores do
PT estavam concedendo sobre a questão da polftica
salarial, do salário mfnimo, do emprego e do Programa de Garantia de Renda Mfnima. Hoje, ao·se analisar salário, salário mínimo, no País, há que se analisar, à luz da experiência de outros países, que se
pode aumentar a remuneração daqueles que ganham até dois salários mfnimos - até R$240,00,
atualmente. Este seria o valor aproximado a que
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chegariam os Cr$45.000,00, de abril de 1991, quando dei entrada no Projeto. Se corrigidos pela Ufir,
mais o crescimento do PIB per capita, aquele patamar hoje estaria em R$240,00. Como sabe V. Ex", a
pessoa cuja renda não atingisse aquele patamar teria diretto aos 30"/o da diferença entre o patamar e a
renda. Para concluir, Senador José Roberto Arruda,
gostaria de dizer que a contribuição de V. Ex" é muito importante. Estou inteiramente disposto a ver o
aperfeiçoamento do Projeto. Por exemplo: ele pode
ser por pessoa e/ou por famma. Assim como se declara renda por pessoa ou por casal, pode se ter o
Projeto de Renda Mfnima por pessoa ou famfiia. Eu
não teria qualquer dificuldade em acettar que constasse no Projeto que o beneficiário, tendo crianças
até 14 anos, deve demonstrar que elas estão indo à
escola. Hoje estiveram aqui, visitando o Senado, os
Deputados da Venezuela. Em 1989, instttuiu-;;e na
Venezuela a beca escolar. Lá, todas as famRiaS com
crianças em idade escolar, matriculadas em escola
pública, têm direito a receber um montante, por afé
três crianças por famllia freqüentando a escola.
Essa é uma idéia que, inclusive na Argentina e no
Uruguai, existe há décadas - a aslgnaclon familiar.
Mas o diretto à renda mfnima, felizmente, vem se
tomando algo que se discute cada vez mais. Só fico
pensando: por que o Presidente Fernando Henrique
e os seus Ministros não . colocam maior urgência
para empurrar a aprovação do Projeto? Espero que
ele seja votado na próxima semana na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
presidida pelo Deputado Delfim Netto; em princípio,
a reunião já está marcada.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço
o aparte do Senador Eduardo Suplicy, reconhecidamente um batalhador por essa idéia.
Gostaria de complementar, Senador Eduardo
Suplicy, dizendo que a idéia de que a metade dos
recursos seja dos cofres federais e metade dos cofres municipais é para evitar que um ou outro prefeito tenha o ·descuido de matricular tamRias nesse
Programa - sendo o prefetto o encarregado dessa
fiscalização - que não estejam propriamerite ·dentro
das regras e das necessidades previstas no mesmo.
A idéia de que a metade dos recursos seja de recursos federais e a outra metade de recursos municipais veio do próprio Presidente Fernando Henrique,
a qual, prontamente, incorporei ao Projeto.
O Sr. Eduardo SupUcy - Portanto, o Governo
·
está discutindo a matéria
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Claro!
Não há dúvida! Até porque o Governo não se consti-
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tui apenas daqueles que estão nomeados para cargos executivos. Aqui, honrosamente, ocupo a função
de Vice-Lfder do Governo, juntamente com meu
amigo, Senador Ramez Tebet, e estou apresentando o Projeto.
O Governo está discutindo essa questão, sim.
E os que sonham com um projeto socialdemocrata
para o Pafs têm que discutir esse Projeto.
O próprio Senador Francelina Pereira tem essas preocupações, e há algum tempo dizia-me isso.
Quero aproveitar para associar-me aos votos de
boas-vindas do Senador Eduardo Suplicy ao Senador Francelina Pereira, que já me confessou que
hoje tem razões de sobra para essa felicidade, porque três Ministros foram escolhidos: um carioca, um
paulista e um mineiro; acontece que o paulista e o
carioca também nasceram em Minas. Portanto, o
Senador Francelina Pereira hoje tem razões de sobra para estar feliz. Mas o próprio Senador Francelina Pereira falava-me dessas suas preocupações sociais, num Estado como Minas Gerais. Penso que
todos nós devemos ter essa preocupação.
Mas o importante é que esse Projeto de lei é
apenas autorizativo. Aprovado esse Projeto no Senado e na Câmara, o Congresso estará dando uma
direção para o Executivo. O Governo poderá começar a cumpri-lo, por exemplo, em cidades com população inferior a 1O mil habitantPs; no ano seguinte,
20 mil. Enfim, demorar algum tempo para atingir as·
cidades com 50 mil habitantes. Ele poderá ser implantado gradativamente. Não tenho dúvida, Senadores Eduardo Suplicy, Valmir Campelo, Francelina
Pereira, Ramez Tebet e Humberto Lucena, de que
esse Programa, em três ou quatro anos - e os estudos do IPEA revelam isso-, passará a ter a sua parcela federal custeada pela economia que se fará
pela diminuição da taxa de repetência. Não tenho
nenhuma dúvida em fazer esta afirmação.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex"
apenas mais uma intervenção?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Pois não,
Senador.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) • Pediria apenas ao nobre Senador que fosse rápido na
sua interferência, porque o orador já ultrapassou em
dez minutos o seu período, e temos outros oradores
inscritos. Portanto, em respeito aos demais, pediria
a V. Ex" que atendesse à solicitação da Mesa, em
cumprimento ao Regimento Interno da Casa.
O Sr. Eduardo Supllcy - Serei breve. Senador
José Roberto Arruda, entendo que V. Ex" abraçou
inteiramente a idéia. Sobre a questão de iniciar-se
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pelos municfpios com até 50 mil habitantes - não conheço ainda o Projeto -, pergunto-lhe: há a progressMdade para a extensão universal em todo território
nacional? Se não houver, vejo um problema muito
sério. Por que a pessoa residente num municfpio um
pouco maior, por exemplo, com 51 mil habitantes, vizinha do outro municfpio, teria o seu direito negado?
Na verdade, Senador José Roberto Arruda, entendo
que só é possível aceitar isso se houver a previsão
progressiva da universalização do direito, porque,
senão, ele teria um problema de constitucionalidade.
No que diz respeito ao Projeto do Programa de Ga·
rantia de Renda Mfnima, o então Senador Fernando
Henrique Cardoso, quando aqui votou a favor, o
considerou constitucional e embasado no parecer,
muito bem fundamentado, do então Relator, hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurfcio Corrêa, também l.fder do PDT naquela ocasião, que
deixou essa matéria muito clara. Por quê? Por que o
Projeto não vincula a receita à despesa; deixa a critério do Governo Federal o remanejamento de despesas e a necessária arrecadação para viabilizar o
financiamento do Projeto.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito interessante essa observação. Eu estou absolutamente de acordo com a progressMdade. Agora, faço
questão de dizer que um ponto fundamental do projeto que apresento é que esse Programa fique contido nos pequenos Municfpios. O que não desejo de
jeito nenhum, Senador Eduardo Suplicy, é que grandes Municfpios, megalópoles - vou citar o exemplo
claro de São Paulo.••
O Sr. Eduardo Supllcy- Mas af, permita-me,
V. Ex" deixa de compreender um dos efeitos fundamentais do Programa de Garantia de Renda Mfnima
universaUzado para todo o Brasil. Porque uma pessoa, uma famRia no Piauf ou em Minas Gerais, no
VaiE! do Jequitinhonha, onde for, onde houver um
problema de miséria e pobreza, terá o direito à sobrevivência e não precisará de pronto, ou na hora da
crise, migrar para os grandes centros à procura de
sua sobrevivência. Esse é o mérito do Projeto,
principalmente, porque em qualquer local do Pafs
a pessoa ou a famma terá esse direito, não precisando ir para a Grande São Paulo ou Grande Rio
ou Grande Belo Horizonte ou para Brasma. Esse,
nobre Senador, é um dos grandes efeitos sobre os
fluxos migratórios da instituição do Programa de
Garantia da Renda Mfnima. Caso contrário, haverá
um problema de constitucionalidade. Por exemplo,
BrasRia e Campinas não poderiam ter direito a esse
Programa.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) • Lamento profundamente interromper V. Ex", o assunto
é palpitante, mas a Presidência avisa que o seu tempo já ultrapassou em 15 minutos. E vejo outros Senadores fazendo sinais de que precisam falar. Esse
fato constrange a Presidência.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA • Sr. Presidente, agradeço a sua compreensão. Outro dia voltaremos a discutir este tema.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente

EDITORIAL A QUE SE REFERE O
SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
Edltarllll

A RENDA MfNIMA
Pafs marcado pelos mais agudos contlastes sociais. o ara.
sll busca solmgamenle o caminho da modamldade, sem que se
tenham tornado até holalnlclativas capazes de garanHr c:ondlçi59s
mlnlmas de vide a uma vasla parcela da população. Contabiliza
sucessos. ainda temporários. mas Incontestes. no combata antllntlaclonário; a mlonna do Estado a a lula pela Introdução de padr!les de maJor eftcfêncla e competitividade na economia prosse-guem, a passos lentos, é oorto, mas segundo um plano já d911neado a Qpamntememe de dlflcl mversão.
Poucas idéias, poucas proposlas têm surgido, contudo, no
senHdo do assegurar o Ingresso do mHhõas o mlllões de bmsllo~
ms misaráveis à sociedade modema que sa quer edificar. Passa-se lnWJfavolmonte da darnlncla alannada às soluç6es de roHna;
as verbas dosHnadas ao social sofram manipulações, quando nao
se esvaem nas fneftciêncfas da malha burocn\Uca.
Toma de rl)inuclosa reporlagam na edição de domingo, a
idéia da um programa de renda mlnlma constitui uma Iniciativa
OuSada no campo da justiça social. Vem sendo Implantada em ~
· gumas cldadas com rasullados que se afiguram alentadoras.
Consiste em gamnHr uma complemonteçAo da renda a quem se
encontru abaiJcD de pedr69s mlnlmos da sobrilvivênci8. .
·
.
O principal mérito da proposta é o de que ao r:ontnlrlo da
tantas rubricas e prc!etos sociais em a.nso. reduz a margem a
multas meandros burocnllloos a oportunidsdas de manipulação
poilllca. Despertfclo e desvios tendem a diminuir, pois é renda, e
niio obras de prioridade dUvidoso, o que se olareoo à população.
Nilo deve haver Ilusões quanto ao custo desse projeto. GaranHr um satário mlnlmo mensal a quem ganha abaiJcD da R$ 35 e
lanha fllhos em !dada escolar CUS1arla ao· poder pllbllco cerça de
R$ 7 bHhõas. NAo sarlam R$ 7 bl!hõas do nada. Cortes no Orçamento sA.o necessários para que a fniciauva tenha consistênda..
onde corlar? Há vias posslvels. Com os diversos lnoontlvos fts.
cais em vigor, o govamo deixa da amaoadar çerca da 8$ 2Qbll6-es ao anO. Um c:Orte linear de 2.2% em ooda 1tsm do Orçamento
contemplaria a vellla naoossérla.
Opções politicas estão em jogo, portaniO. Outras daclsõos
dlzam mspelto à própria gas!lio do programa. sua admln!slração
deve ser dascentrallzada, cabendo a ooda munlcfplo o levantamento dos beneffclos e a distrtbulçtlo dos reaJrsos. CUmpra, ademais, eslabelaoor condlç6es pare o aoosso ~ renda mlnlma. No
Ols!rfto Fedaml, onda o projato já lollmpiantedo, 8Siilbalacau-se
qua só - o dlmiiO ao bonaflclo às lamiDas que tenham atanças
mallfculadas em asoola. com 90% de fndloo de fruqüêncla às aulas. Trata-se da um lnoonHvo à escolarização, portanto, mala do
qua uma simples medida asslslencla&sla. E o caminho a ser seguido.
OUtras Iniciativas da cunho social sariio anlooodas naste
espaço, durante as próximas semanas. Trata.,., de anlrontar,
com ruallsmo a msponsabllidsda, a miséria bmsilelra. O pais se
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divide, sa rompe em duas realidades antagOnicas: o desenvoM-mento, a riqueza. o dinamismo econOmlco de uma parte da socl&dade se chocam diante de uma realidade Imensa de miséria, de
dasprepàro, da crlmlnalldada a da desatamo.
Imensas parspecl!vas se abrem para o Brasil, mas nao enquant> a miséria con11nuar a projetar, sobre nosso futuro, uma sombra do vergonha, da legillmidsda, da OSiagnação e de ameaça.

Dutante o díscilrso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Odacír Soares, 1• Secretário, deixa a cadeíta da presídéncía, que é
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Agradeço a compreensão do nobre Senador José Roberto Arruda Nos termos regimentais, o pedido de V.
Ex', fazendo constar dos Anais da Casa a publicação do jornal Folha de S. Paulo, será atendido.
No exercfciO da Presidência, A Mesa deseja
associar-se às homenagens prestadas à nobre Senadora Marina Silva, que recebeu um prêmio•internacional·em defesa da AmazOnia, em defesa da preservação do meio ambiente.
A Casa se associa às homenagens e parabeniza a nobre Senadora Marina Silva, em nome da Presidência em exercfcio.
O SR: JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Lfder.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, como Lfder, por 5 minutos, na fonna do art. 14
do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, gostaria de saudar, em
nome da Uderança do Partido dos Trabalhadores,
todos os trabalhadores brasileiros, em função do dia
1• de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Não
vou me alongar sobre este tema, até po~que estou
inscrito para falar na sessão especial, que será realizada no dia 7 de maio, destinada a homenagear os
trabalhadores, em função do requerimento da SenadoraEmiUa Fernandes.--- ------ -- -- --- -Mas desejo, apenas, tecer umas rápidas considerações sobre o •presente• que a classe trabalhadora brasileira recebe hoje, através da Medida Provisória n• 1.415: o salário mfnimo de R$112,00, ou
seja, uma fortuna de 12% de reajuste conoedida
pelo Governo Federal.
Em momentos como este, percebemos a grande distância entre o discurso e a prática: o discurso
é o da modernidade, é o da inserção do Brasil noPrimeiro Mundo, é o tratamento igualitário entre os
mais bem-aquinhoados e os chamados exclufdos. E
a prática é o reajuste anunciado do salário mfnimo.
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Como podemos falar em inserção do Brasil no
Primeiro Mundo, se o Governo estipula um salário
mínimo de Quarto ou Quinto Mundo? Como podemos falar em inserção do Brasil na globalidade se,
ao compararmos o salário mínimo brasileiro com o
Mercosul - que é a forma prática de globalização
que o Brasil está inserido -, o nosso País é aquele
que tem o salário mínimo mais miserável, apesar de
ter a economia mais avançada do Mercosul? O Paraguai tem um salário mínimo de R$146,00, enquanto o salário mínimo brasileiro passou agora para
R$112,00.
O Governo fica meio bravo quando a Oposição
afinma que este Governo está voltado para os interesses dos ricos. Mas vamos fazer algumas compara~
.
A TR, Taxa Referencial dos detentores do capital, que é estabelecida pelo Governo, acumulou-se
em tomo de 21,32% no período de um ano; ou seja,
a remuneração dos detentores do capital, em um
ano, foi ·de 21 ,32%, enquanto a conreção dos trabalhadores assalariados, através do salário mínimo, é
de 12%!
Não vamos nem nos ater à Constituição Federal, que reza que o trabalhador deverá receber um
salário mínimo qu"' garanta para ele e sua famnia as
necessidade básicas com educação, saúde, transporte, alimentação, higiene ero. Na verdade, se formos calcular o salário mínimo com base no que prevê a Constituição, seria uma grande CO)fardia. ·
Não comparemos também com o próprio valor
histórico do salário mínimo quando foi instituído em
1940, que corresponderia hoje, segundo cálculos do
DIEESE, a R$600,00 mesmo considerando que de
1940 a 1996 a economia brasileira avançou muito.
Registro, agora, que no próximo dia 7 está
pautado o requerimento do Senador Eduardo Suplicy para a inclusão do projeto do então Deputado
Nelson Jobim, que regulamenta a questão das medidas provisórias.
A Medida Provisória n" 1.415, que eslipula o novo
valor do salário mínimo, também diz em seu art. 7":

'Art ..,., o arl 231 da lei n" 8.112, de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Ar!. 231. O Plano de Seguridade Social do servidor será custeado com o produto da arrecadação de contribuições sociais
obrigatórias dos servidores ativos e inativos
dos três Poderes da União, das autarquias e
das fundações públicas.•
Ora, o projeto que instituía a cobrança de contribuição dos inativos foi rejeitado pela Câmara dos
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Deputados, em janeiro deste ano, e o Governo Federal emite uma medida provisória, em flagrante
desrespeito à decisão do Congresso Nacional, instituindo novamente esse !lroje!Q j~ rejeitado em janeiro.
Com certeza, o Governo, utilizando-se de uma
filigrana regimental, argumentará que o projeto não
foi rejeitado na mesma Sessão Legislativa, pois a rejeiÇão ocorreu em janeiro, em convocação extraordinária; foi rejeitado, portanto, na Sessão Legislativa
passada É possfve! que, até do ponto de vista da filigrana regimenta!, o Governo esteja correto.
Mas a questão po!ftica é que esta medida provisória, ao introduzir uma matéria que foi rejeitada
pelo Congresso, em janeiro deste ano, demonstra,
mais uma vez, o flagrante desrespeito do Executivo
com relação ao Poder Legislativo.
Por isso, registramos aqui o nosso protesto
pelo fato de termos um reajuste absurdo do salário
mínimo, em uma economia que se propõe a Sé3r inserida mi globalização, em uma economia que é a
oitava do mundo, e ainda pelo desrespeito do Executivo com relação ao Congresso Nacional
E a fonma que o Congresso tem para se fazer
respeitar é votar, de uma vez por todas, o projeto do
então Deputado Nelson Jobim - que, provavelmente,
agora, já deve ter mandado esquecer o que escreveu, o que é difícil, porque está sob a forma de projeto de lei tramitando no Senado - para acabar com
. essa afronta do Poder Executivo sobre o Legislativo,
como essa medida provisória do salário mínimo que
ele nos apresenta de forma tão clara e cabal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Nação
está vivendo momento de profundas e, às vezes,
dramáticas transfonmações, e a mais salutar é o
aperfeiçoamento democrático, com a participação de
todas as parcelas da sociedade brasDeira no debate
dos problemas nacionais e regionais. A imprensa
tem uma grande contribuição para o aprofundamento desse debate e a ela devemos exatamente o enfoque mais ativo e dinâmico na diwlgação dos fatos
nacionais.
Releva a imprensa de hoje interesse em debater a participação dos suplentes dos Senadores na
vida partidária e no sistema social dos Estados e da
Nação.
'.-
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COmpreendo e exa~o essa preocupação dos
meios de comunicação do Pafs e considero de grande oportunidade este momento para reafirmar que
os suplentes, que foram ele~os ao meu lado para o
Senado da República, são personalidades plenamente integradas na vida social e política e na atividade produtiva do meu Estado.
Os mineiros e esta Casa os conhecem. São
eles: Clésio Soares de Andrade e Omir Antunes,
ambos com intensa participação na vida política do
meu Estado.
Clésio Soares de Andrade, primeiro suplente,
exerce forte liderança nos quadros empresariais de
Minas, residindo sempre em nossa Belo Horizonte.
Desempenha, no momento, com grande competência e sucesso, a Presidência da Confederação Nacional dos Transportes. Trata-se, como se sabe, de
setor de grande importância para a economia do
Pafs, pois atende, na área rodoviária, a 6,5% do PIB
nacional e é o maior empregador de mão-d~H~bra no
Brasil.
Omir Antunes exerce sua atividade empresarial
no norte de Minas Gerais, que tem em Montes Claros o centro autopropulsor da economia regional.
Ambos - Clésio e Omir - foram indicados pela
Convenção Regional de Minas, e disputamos as
eleições em aguerrida campanha que envoMa também a sucessão governamental do Estado.· Participaram plenamente do embate eleitoral.
Clésio é membro titular do Diretório Regional.e
integrante da Comissão Executiva Municipal de Belo
Horizonte, do Partido da Frente Uberal. Omir é
membro mular do Diretório Regional do PFL, em Minas Gerais.
Ambos de origem familiar humilde, perçorrem
os caminhos da vida com extrema dedicação e eficiência, prestando serviços à vida social e econOmica do meu Estado, inteiramente integrados na discussão dos assuntos e temas do maior interesse de
Minas e do Brasil.
Polflicos militantes e empresários de grande
comportamento ético, se idenlifiCalll conosco nos
ideais que movem a vida política do meu Estado.
Clésio Soares de Andrade tem agora seu nome
lembrac.o, entre outros lideres, para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Omir Antunes vem sendo
apontado como forte candidato às eleições de 1998
para a Câmara dos Deputados.
Eles são os lideres que o meu partido buscou para integrar e projetar os seus quadros e participar da militância e dos embates eleitorais no
meu Estado.
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Este é o testemunho que presto à Nação, no
instante em que se aborda a constituição dos nomes
que compõem a representação dos Estados nesta
Casa do Congresso Nacional.
Nesta hora presto minhas homenagens e o
meu sentimento de respeito à figura da Senadora
Regina Assunção, mil~ante partidária (PTB), que assumirá o seu posto na próxima semana em virtude
da convocação do meu colega e amigo, Senador Arlindo Porto, para ocupar a Pasta do Ministério da
Agricultura, no Governo do eminente lfder e homem
público Fernando Henrique Cardoso.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
·Jorge. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador R;:unez
Tebet.
S. Ex" dispõe de 20 minutos pan>·proferiroseu
pronunciamento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão .dó orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ocupamos a tribuna ontem para abordar o fenômeno da 'globalização e os
seus reflexos na economia mundiai e, particularmente, no Brasil, além de alertarmos para a grande dívida social sobre a qual todos temos a responsabilidade de ·resgatar em nossa Pátria. Afirmávamos que,
consoante estudiosos, cientistas e eolflicos do mundo inteiro reconheciam, uma da.f!l conseqüências
maiores e a mais desastrada desse fenômeno com
certeza era o flagelo do desemprego.
Enquanto falávamos sobre este assunto no Senado da República, no Palácio do Planalto, o Senhor
Presidente da República lançava o Programa PróEmprego, objetivando aplicar R$300 milhões para
treinar 1.400 milhão trabalhadores, valendo-se da
estrutura do sistema do Sesi/Senac.
Afirmávamos aqui a necessidade de se criar
de 2.500 milhões empregos para a absorção
dos atuais desempregados. E, a continuarmos nesse ritmo, a previsão é de 7.700 milhões desempregados até o ano 2.000.

cerca

Assim sendo, recebemos de maneira altamente confortadora o lançamento desse Programa por
parte do Governo Federal, a par de outras medidas
que objetivam desafogar um pouco essa divida social a que todos nós, brasileiros, estamos.mergulhados. Medidas essas já salientadas ontem e que hoje
ratifico: redução dos encargos sociais sobre as em-
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presas, sobretudo as pequenas e as médias, com
vistas a estimular a contratação de trabalhadores muito embora alguns economistas entendam que o
alívio de encargos sociais e da legislação trabalhista
em nada ajudará a solucionar tão angustiante problema
Todavia, reafirmamos ainda um outro aspecto:
somos oriundos - e toda a Casa sabe - do CentroOeste, Região brasileira com mais de 1 milhão de
hectares agricultáveis, a qual V. Ex' representa com
muita honra e talento nesta Casa. Com toda a certeza, é a região do Brasil mais propícia para o desenvoMmento de uma efetiva política agrícola. Na perspectiva da criação de empregos, não podemos nos
esquecer da indispensável reformulação da área
agrícola, que passa, necessariamente, pela resolução da questão fundiária, em cujo bojo está a idéia
de assentamentos com assistência à saúde e educação corno uma das formas po~íveis de fixação de
trabalhadores no campo. Sem nos esquecermos da
irreversível tendência à modernização da atividade
agrícola, que demanda, cada vez mais, maior qualificação do trabalhador rural, tarefa essencial do PróEmprego.
Nesse sentido, vale ressaltar que, ao lado do
Sesi e do Senac, nós temos no Brasil o Senar- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -, o órgão encarregado de promover a qualificação de mão-deobra voltada à atividade agrícola, com estrutura
em todos os Estados do Brasil. Está vinculado à
Confederação Nacional da Agricultura e realiza
cursos, mediante entendimentos com sindicatos
.patronais, bem como com sindicatos de trabalhadores rurais, visando a formação de trabalhadores
qualificados, conforme a demanda e característica
de cada região.
Assim, ao registrar o nosso regozijo pela medida do Governo, de lançar esse Pró-Emprego, destinar recursos, valendo-se da estrutura do sistema
Sesi/Senac, queria solicitar ao Governo Federal que
utilize também a estrutura do Senai corno uma forma
de qualificar a mão-de-obra do trabalhador rural,
corno uma forma de incentivar uma politica agrícola
mais adequada para o nosso desenvolvimento e
para o nosso progresso.
Sr. Presidente, corno homem do Centro-Oeste,
gostaria que essa medida do Governo Federal se
estendesse ao Senar. E que isso também viesse demonstrar- quero ressaltar esse aspecto - que o Governo Federal começa a dar os primeiros passos
para que a estabilidade econõmica se consolide,
com o resgate da dívida social que temos.
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Chamo a atenção para essa questão, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, porque se trata de
uma preocupação mundial, inclusive dos países do
Primeiro Mundo. Nos Estado'3 Unidos, com toda a
tecnologia e recursos existentes, o índice de desemprego está estagnado. Mas aumenta na Espanha;
cresce na Itália, das reformas tão decantadas aqui
no nosso País; e é assustador também na Alemanha, enfim, em quase todos os países da Europa.
Assim, penso que temos que acordar a tempo,
desenvolvendo esse trabalho. Essa medida e outras
haverão de surgir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, para que realmente possamos dizer que estamos contribuindo para a melhor qualidade de vida
do nosso povo e da nossa gente.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE {Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emília Fernandes.
(Pausa.)·
Concedo a palavra ao nobre Senador José
Eduardo Outra (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-00. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou acompanhando a mini-reforma presidenciaL Hoje, toma
posse o Ministro Raul Jungmann. Há poucos dias,
tornou posse o Ministro Luiz Carios Santos.
Sr. Presidente, fui um dos Senadores que mais
solicitou que houvesse um interlocutor entre a classe
política e a Presidência da República. Felizmente, foi
nomeado um Ministro, para que ouça, com humildade, os nossos pronunciamentos, os nossos reclamos, e, às vezes, os avisos que esta Casa tem dado
com antecedência, como o de que a agricultura está
quebrada há anos, e especialmente com relação à
reforma agrária
Lembro-me muito bem do pronunciamento feito
pelo Senador Bernardo Cabral exigindo uma tomada
de posição imediata do Presidente da República,
porque a questão da reforma agrária estava se
transformando quase numa revolução interna no
País. lris Rezende também, em pronunciamento
nesta Casa, disse que precisou acontecer Corumbiara, no Pará, para que a atenção da Presidência
da República se voltasse para a reforma agrária
O Ministro Raul Jungmann está assumindo
hoje a missão desafiadora e fascinante de encami-
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nhar soluções para a maior de nossas dividas sociais, que é a reforma agrária. Cumpre reconhecer
que seus primeiros passos, antes mesmo de assumir o Ministério, indicam um perfil adequado ao tamanho da tarefa.
VISitando o Presidente do Congresso, Senador
José Samey, e o Presidente do Supremo, Ministro
Sepúlveda Pertence, S. Ex" abriu espaços políticos
para a compreensão e o êxito de sua missão, mas
foi além das ações de gabinete, ao visitar, em Jatai,
o assentamento !ris Rezende Machado, que é uma
das experiências de reforma agrária mais amplamente vitoriosas no meu Estado de Goiás.
São também positivos os primeiros sinais das
idéias do novo Ministro. S. Ex" quer promover uma
profunda mudança nos métodos de ação e na estrutura do Incra, e promete descentralizar para o nfvel
dos Estados a execução da reforma. As desapn>priações seriam feitas em dinheiro, buscando-se
com isso a redução das dificuldades no P!'OC9SSO de
posse das áreas de assentamento. É generaliziada a ·
convicção de que os Tftulos da Divida Agrária são
um iriS!rumento que estão fora da realidade. O pn>prietário perde a terra e embolsa um monte de papéis sem poder de troca no curto prazo e com o valor de face já defasado.
É de constatar, sem dúvida, que o raciocinio
burocrático está em baixa nas primeiras ações da
nova politica fundiária. Resta torcer para que o estilo.
não seja apenas uma versão de aparências dá primeira.hora, e que o Ministro dê tempo integral fora
dos vfcios da burocracia de gabinete, para fiCar à altura das esperanças do campo, dos sem-terra e de
um pafs que levou séculos para começar a romper a .
acefalia no processo de ocupação correta de seu
território. Somos a maior nação católica do planeta,
mas a Igreja Católica tem pregado num deserto de
incompreensões, persistindo um quadro de desigualdades em que 47o/o das propriedades são mantidas
por apenas 1% da pciputação.
Temos tudo
uma economia agrfcola eficiente, nela coexistindo os assentamentos, de caráter social, e as fazendas produtivas com as suas dimensões de escala e voltadas para o abastecimento
e a exportação. Nosso modelo tem sido injusto tanto
para a agricultura capitalista como para a agricultura
social. O setor primário organizado padece com a
falta de recursos, os juros altos, os preços mfnimos
injustos e as estruturas de transporte deficientes.
Essa soma de ineficiências expulsa do campo as populações rurais, que engrossam as periferias das cidades, gerando doenças, desemprego e inseguran-
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ça. É um quadro critico em que as interdependências ajustam-se para semear o caos social.
O meu Estado de Goiás tem sido um excelente
campo experimental para a convivência das estruturas capitalistas e das estruturas sociais no campo.
Ao mesmo tempo em que crescemos para valer na
produção de grãos, nos últimos 15 anos, consolidamos bons projetes de reforma agrária. O Governador Mauro Borges foi um dos pioneiros, ao implantar
o combinado agrourbano de Arraias, no Norte do Estado, hoje Tocantins. Mas houve uma outra experiência anterior que retrata os bons resultados das
coisas bem feitas, como assinalou o professor Joveny. de Oliveira, coordenador de pós-graduação da
Faculdade de Direito da Universidade de Goiás, em
artigo publicado no último domingo pelo jornal ·o
Popular". Ele lembra o projeto criado por Bernardo
Sayão, no vale do São Patrfcio, responsável pelo
aparecimento de duas cidades de economia pujante,
como são Ceras e Rialma Outros exemplos de experiências coriSOiidadas no Estado são os assentamentos de Aragaças e da cidade de Goiás.
O Sr. RamezTebat-Permite V. Ex" um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA- Tem V. Ex" a palavra
O Sr. Ramez Tebet- Vejo com muita satisfação que V. Ex", também Senador pela nóssa região,
pelo nosso Centro-Oeste, aborda um assunto da
maior importância, que é a reforma agrária V. Ex"
está saudando a criação do Ministério da Retorina:
Agrária que muitos entendem desnecessário. No
nosso entendimento, é indispensável que exista uma
pasta governamental para tratar exclusivamente
desse que é um grande drama social do nosso Pais.
V. Ex", ao saudar a criação do Ministério, faz como
que uma profissão de fé que endosso com relação
ao atual ocupante, que é o Ministro que hoje se empossa. Empossa-se imbufdo dos ideais de realmente
promover uma política agrária neste Pars que seja
justa, sem nenhuma fantasia, sem nenhuma ilusão,
ou seja, uma politica agrária baseada num cadastramanto humano, daqueles que precisam e dependem
da terra, e de um cadastramento material, onde sejam vistas quais as terras que estão improdutivas e
as que são mais aptas para que se possa fazer esse
casamento indispensável ao êxito de qualquer projeto de reforma agrária. V. Ex" se aprofunda mais:
traz, no seu pronunciamento, a experiência do seu
Estado, a experiência de um governo que foi altamente decantado pelo povo e pelo que realizou em
favor desse mesmo povo, qual seja, o governo do
nosso companheiro de Senado lris Rezende. S. Ex"

-

Abril de 1996

-

----------

ANAIS DO SENADO FEDERAL

realizou assentamentos que efetivamente demonstram que, quando se quer, quando se faz com recursos e quando se faz adequadamente, os assentamentos tendem a ter o êxito que a Nação brasileira
espera. Portanto, quero saudar a oportunidade do
pronunciamento de V. Ex" e pedir que aceite que,
neste meu aparte, vá também a minha vontade e o
meu coração de brasileiro, a fim de que esse assunto seja tratado da forma como deve ser, isto é, com
muita seriedade e dentro daquilo que é possfvel realizar. V. Ex" sabe ainda que isso envolve outros problemas. Agora mesmo, na tribuna, eu abordava o
problema do desemprego, o problema urbano, que
estão ligados ao problema rural. A matéria é muito
complexa. E um homem com a vocação de V. Ex",
oriundo do Centro-Oeste e cem a experiência que
tem, pode muito bem e tem competência para tratar
do assunto cerno V. Ex" está fazendo hoje dessa tribuna. Minhas congratulações a V. Ex".

O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço ao Senador Ramez Tebet a generosidade de suas palavras. Creio que são mais pela irmandade que nos
une cerno senadores dessa região tão rica e tão importante para o Centro-Oeste.
Essa tradição goiana de sucesso me leva a dirigir uma sugestão ao Ministro da Reforma Agrária.
Gostaria que S. Ex" inclufsse entre as novas áreas
prioritárias de reforma agrária a região Nordeste do
Estado de Goiás, cem seus enormes potenciais e
eoril sua posição estratégicà em· rel!iÇão a Brasnià.
O Nordeste de Goiás é a principal porta de entrada
para as correntes migratórias que vêm do Nordeste
e do Norte do Pafs. Esses irmãos que são expulsos
pela miséria e vêm em busca de scnhos quase nunca concretizados acabam por multiplicar o quadro de
exclusão social que hoje é o nervo exposto do chamado Entorno do Distrito Federal. Levar a refonna
agrária para uma região em que as terras são fartas
e baratas é abrir um novo pólo de desenvoMmento
onde poderão florescer povoados autOnomos e uma
nova paisagem agroindustrial.
Dos vinte e dois municlpios do Nordeste geiano, apenas três não estão inclufdos no Programa de
Comunidade Solidária dirigido por Dona Ruth Cardose, e basta isso para tomar evidente que são áreas
de elevado interesse social. São os municfpios de
AHo Pararso, Alvorada, Buritinópolis, Cabeceiras,
Campos Belos, Cavalcanti, Colinas, Damianópolis,
Divinópolis, Flores, Guarani, laciara, Monte Alegre,
Nova Roma, Posse, São Domingos, São João D'AIiança, Simolândia, Srtio D'Abadia, Teresina, Vila
Boa e · Mambaf. To~"'. essas comunidades ainda
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convivem CC)m o clima de quebradeira derivado da
falta de financiamentos e das dividas anteriores submetidas a juros escorchantes.
Mais que uma sugestão, minha palavra é de
apelo ao Ministro da Refonna Agrária. Sua decisão
pode representar um marcc para a sua gestão, em
benetrcio não só de uma região de grandes potenciais, como para o reequilfbrio da paisagem social
de BrasOia nos próximos anos. A região já tem os
suportes indispensáveis para abreviar os efeitos da
reforma agrária. Dispõe de dois eixos rodoviários asfaltados, as cidades já têm selviços essenciais e seriam fortalecidas com o crescimento da renda e do
emprego, e a vocação regional é agrfcola. Terfamos
no Nordeste goiano um novo pólo para atrair e organizar as migrações, e um redutor de pressões scbre
o Distrito Federal, expectativa que deve interessar
aos governos de Goiás e de Brasma, ao Congresso
e ao próprio Governo Federal. É diffcil imaginar
cerno será o núcleo do poder com o crescimento da
mendicância, com os equipamentos sociais insuficientes e com o desemprego crescente, numa cidade em que as oportunidades de trabalho são limitadas por sua vocação de capital da República. ·
Quero crer que não faltará ao Governo sensibilidade para entender que não estou propondo nenhum absurdo. Minha proposta tem identidade com
os propósitos do Ministro de desenvolver uma reforma agrária descentralizada, com a parceria de Estados e municfpios. No case particular que estou trazendo a este Plenário, considero indispensável criar
uma opção de dignidade e de cidadania para as lamOias que vivem debaixo dos viadutos ou nas vizinhanças da estação rodoferroviária, numa perversidade social que· ninguém podia imaginar quando
Brasflia foi fundada, há apenas 36 anos. O regime
de ocupação desorganizada do solo urbano da cidade, sob a pressão das migraçõlls, obrigou as administrações locais a quebrarem os princfpios básicos
do plano de Lúcio Costa. Os que queriam apenas
um lote rural passaram a reivindicar um lote urbano,
criando uma paisagem de barracos miseráveis em
toda a periferia. É preciso romper o processo de favelização de Brasma, e a minha proposta, se atendida,
pode ser um bom começo para corrigir esses desvios.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
(Pausa.)
Como último orador inscrito, concedo a palavra
ao nobre Senador Eduardo Suplicy. S. Ex" dispõe de
20 minutos.
-
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador
José Roberto Arruda transcreveu hoje o editorial A
Renda Mínima, da Folha de S. Paulo. Eu gostaria,
Sr. Presidente, de também requerer que seja transcrita nos Anais do Senado Federal a íntegra da matéria da Folha de S. Paulo sobre a renda mínima,
publicada na primeira página e nas páginas 08, 09,
1O e 11 , da edição de domingo passado, 25 de abril
de 1996.
Trata-se da matéria mais compreensiva até
hoje feita sobre os diversos programas em ·andamento; essa matéria mostra a alta rentabilidade econõmica e social do Programa de Garantia de Renda
Mínima, que já foi institurdo no Distrito Federal, em
Campinas, em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, em
Salvador, em Mococa, em São Joaquim da Bana,
em São João da Boa Vista, em Santos, em Volta
Redonda O programa foi aprovado para ser instituído, no ano que vem, em Blumenau, em São José
dos Campos e em outras cidades. Há também dezenas de Municípios hoje que estão estudando, debatendo, discutindo essa proposição.
A reportagem denota a relevância e a racionalidade desse tipo de gasto público. ·

O Programa 1:le Garantia de Renda Mínima garante a aplicação do prinCípio segundo o qual todos os
brasileiros têm o direito de participar minimamente do ·
usufruto da riqueza do País. É instrumento que recfistri. ·
bui a renda de maneira eficaz e ãre!B.. Contribui decisivamente para erradicar a miséria, um objetivo prioritá- ·
rio explicitado no art. 3", inciso 11~ da ConstibJição Federal. Quebra um dos elos do cfrculo vicioso da pobreza. podendo se constituir no principal mecanismo para
reverter a condição de 3,5 milhões de crianças brasileiras que se vêem obrigadas a· trabalhar e a abandonar
precocemente a escola poJque os seus pais não têm o
mínimo para sobreviver.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
votou a favor do projeto no Senado, tem reiterado a
sua posição favorável. O Ministro da Fazenda Pedro
Malan já extemou publicamente a sua simpatia pelo
projeto, inclusive em depoimento realizado na Comissão de Assuntos EconOmioos do Senado, quando S. Ex" era Presidente do Banoo .Central.
Foi importante a declaração do MiniStro José
Serra, na Folha de S. Paulo, de domingo, de que
não é contra a renda mínima, ainda que o Governo
não a esteja discutindo. É uma notícia aMssareira
porque o Ministro José Serra vem sendo considerado o principal foco de resistência no Executivo à

aprovação do projeto na Câmara dos Deputados
Não é precisa, entretanto, a informação de José Ser·
ra de que o Governo não está discutindo o assunto
O seu principal órgão de pesquisa, o IPEA, e a Receita Federal vêm realizando "inúmeros estudos sobre o tema. Quando foi Secretário da Receita Federal, Osiris Lopes próprio coordenou estudos comigo discutiu essa matéria. Há estudos realizados no
IPEA desde o tempo em que era Coordenadora de
Pesquisas a Sr" Anna Peliano, que, hoje, é Secretária Executiva do Programa Comunidade Solidária.
Na verdade, vários economistas, como André
Urani e Lena Lavinas, estão sendo apoiados pelo
IPEA para realizarem estudos e pesquisas, alguns
dos quais sob a coordenação do próprio IPEA Em
nível das universidades, há o Prof. João Sabóia, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Prof.
AntOnio Maria da Silveira, que, desde 1975, estuda
essa matéria
'
Hoje, o Senador José Roberto Arruda declarou
que ele próprio, como Líder do PSDB, vem dialogando com o Presidente no sentido de aperfeiçoar a implementação da idéia.
O Programa de Garantia de Renda Mínima
ganhou ainda mais apoio no Congresso no passado recente e vem sendo apresentado, em diversas
variantes, por um grande número de Parlamentares, dentre os quais o Senador Ney Suassuna, do
PMDB da Paraíba; o Deputado Nelson Marchezan,
do PSDB do Rio Grande do Sul; o Senador José
. Roberto Arruda, do PSDB do Distrito Federal; o
Deputado Chico Vigilante, do PT do Distrito Federal; o Deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco; e o Deputado Pedro Wilson, do PT de

e

Goiás.

.

Há ainda dezenas de prefeitos que apóiam

esse programa, dentre os quais a Prefeita de Salvador, Udice da Mata, do PSDB da Bahia; o Prefeito
de Sertãozinho, Valdir Trigo, também do PSDB; e o
Prefeito de Piracicaba, Antônio Palocci.

O Senador José Roberto Arruda tem que ser
mencionado, por ser um dos pioneiros da implementação da idéia ao lado de Cristovam Buarque.
Deputados Estaduais e vereadores de praticamente todos os partidos estão abraçando e discutindo a idéia.
Além disso, o Programa de Garantia de Renda
Mínima vem sendo defendido entusiasticamente,
desde 1992, pelo aluai Líder do Governo no Con- ·
gresso, Deputado Germano Rigotto, do PMDB do
Rio Grande do Sul, que é relator do parecer sobre o
projeto, que já foi aprovado no Senado.
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descéntralizadas, invés de se ter uma lei federal. V.
O PGRM, aprovado em dezembro de 1991,
Ex" relatou vários exemplos de prefeituras, de munipode ser aperieiçoado à luz das experiências municipais e no Distrito Federal, como demonstra a Focípios brasileiros que já adotaram o programa sob
diversas modalidades, vinculando a educação, em
lha S. Paulo. O direito à renda mínima, por exemplo, pode ser por pessoa e/ou por família, por casal,
alguns casos, a uma renda concedida à famma que
assim como a declaração de rendimentos perante a
tem filhos na escola Eu mesmo fiz uma emenda,
Receita Federal se faz por pessoa ou casal.
por ocasião da tramitação da Lei de Diretrizes e Ba- .
Outra possibílidade é estabelecer que o direito
ses, que foi aprovada, que introduz a possibilidade
à renda mínima fique condicionado, no caso de bede concessão de bolsas nesses casos. Espero que
neficiários que tiverem crianças de até 14 anos, à
a Câmara aprove o projeto para que ele possa bredemonstração de que elas estão freqüentando a esvemente ser transformado em lei. Eu queria indagar
cola.
de V. Ex" se não seria o caso de, em vez de uma lei
O Governo Fernando Henrique Cardoso anunfederal, se incentivar- a partir dessas experiências
ciou, nesta semana, um Programa de Geração de
que já estão ocorrendo - a adoção da idéia de maEmjm!gõs- Proemprego -, através da destinação de
neira descentralizada, porque é' mais fácil o controle
recursos do BNDES e do FAT- Fundo de Amparo
e a seleção das famRias. Enfim, tenho a impressão
de que - segundo essa tendência que há hoje na
ao Trabalhador -, propiciando crédito, a taxas de juros bem menores do que as de mercado, para emmodema administração de um país com a dimensão
presas de diversos segmentos. Contudo, poderia esdo Brasil, com a diversidade de situações econõmitar gerando empregos e redistribuindo renda de forcas, políÍicas, sociais até físicas do meio ambiente ma muito mais direta e eficiente através do Progranão seria o caso de se partir para essa attemativa
ma de Garantia de Renda Mínima. Insiste, porém,
de adotar programas descentralizados com variáem aprofundar a estratégia de destinar créditos subveis, dependendo das possibilidades e da situaÇão
sidiados e permitir a renúncia fiscal para os que já.
de cada Município ou até de cada Estado,
fosse o
detêm grande patrimõnio realizarem investimentos
caso? Indago qual é a opinião de V. Ex" e como V.
Ex" vê essa hipótese de trabalho.
que indiretamente criam empregos.
Se ficarmos nisso, vamos continuar ganhando
O SR. EDUARDO SUPUCY - Prezado Senao campeonato mundial da desigualdade.
.dor L(icio Alcântara, primeiramente devo dizer que é
O PT, por sua vez, incorporou o Programa de
muito importante a iniciativa de V. Ex" porque, por
Garantia de Renda Mínima oficialmente no programeio dessa emenda à Lei de Diretrizes e Bases da
ma do Governo de Lula, em 1994, e, mais recenteEducação, propõe que se leve em conta o Programa
mente, na proposta de reforma tributária A posição
de Garantia de Renda Mínima, vinculado à educado meu Partido, como de diversos parlamentares de
ção, para garantir que toda e qualquer criança neste
outras agremiações, é a de que o PGRM seja aproPaís possa ir para a escola, em especial se os seus
vado e implementado de imediato, ainda que de forpais não tiverem um mínimo de renda Trata-se de
ma gradual.
uma das questões fundamentais.
Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que no
Ora, Senador L(icio Alcântara, eu próprio fui
século XXI a renda mínima será um direito universal,
beneftciárío de diversos programas de bolsa de estuconforme propugna Philippe Van Parijs e a Rede Eudos ao longo da minha formação de pós-graduação,
ropéia da Renda Básica. Mas vamos começar pelo
porque fui estudar no exterior. Era professor concurfactível.
·
- - sado da Fundação Getúlio Vargas e estudei com
O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex" me permite um
apoio de fundos internacionais ou brasileiros, ora via
aparte?
·
. _ Usaid, ora via Capes, ora via programa da Fundação
Ford. Pela própria Fundação Getúlio Vargas, tive a
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honpor quatro anos e meio, de fazer o
oportunidade,
ra ouço V. Ex".
meu mestrado e doutoramento no exterior.
O Sr. Lúcio Alcântara- Senador Eduardo SuTmha a responsabilidade -e a cumpri -de lecioplicy, ouço-o atentamente, pois V. Ex", que é uma
nar
depois
da minha formação, no mfnimo por três
pessoa estudiosa desse tema, vem insistindo, reiteanos.
Sou
professor
até hoje, desde 1996; continuo, às
radamente, com proposições, com relatos, com cosextas-feiras, das 1611 às 19h, dando aula na FGV.
mentários sobre o Programa de Garantia de Renda

se

Mínima. Rquei pensando sobre se não seria o caso
de incentivar-se, de estimular-se essas experiências

Percebo que, assim como eu, os Ministros Pedro Malan e José Serra e até mesmo o Presidente
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Fernando Henrique Cardoso - que coordenou dezenas de pessoas no âmbito do Cebrap para estudarem - eram cientistas sociais, que estudavam como
tiansfonnar o País, para chegannos a ter maior justiça. Espero que os Ministros José Senra e Pedro Malan e o Presidente Fernando Henrique entendam
isso com urgência.
Nada mais eficaz, economicamente, do que
propiciar oportunidades para crianças completarem
a sua fonnação fundamental, ademais, à luz da experiência dos outros países do mundo.
Na Europa, toda criança que nasce recebe um
benefício pago aos pais até eles completarem 16,
17, 18 anos, como um direito à cidadania.
Na hora em que estamos examinando os motivos por que o Governo aumentou o salário mínimo
de R$100 para R$112, 12%, considerando que a variação do INPC foi da ordem de 20%, há que se pensar em se universalizar o direito à renda mínima a
todos os brasileiros aduttos que trabalham e cuja
renda não atinja um certo patamar.
Seria adequado fazê-lo de fonna descentralizada por municípios e/ou Estados? Acredito que as experiências denotam a relevância e a importância de
contar com o apoio dos municípios de fonna descentralizada. Mas acredito, Senador Lúcio Alcântara,
que possamos ter um programa nacional, federal,
coordenado com os estados e municípios, inclusive
do ponto de vista financeiro, com a colaboração dos
três nfl(eis.de poder.
A Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo está estudando um projeto do Deputado Paulo
Teixeira. O Governador Mário Covas está instado porque já passou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - a estudar o projeto. Diversos municípios, pelo menos 30, no Estado de São Paulo,
estão com projetas em tramitação nas respectivas
Câmaras Municipais.
Poderemos ter a colaboração dos três niveis
de poder e uma lei federal que leve em conta as experiências municipais~ Creio, Senador Lúcio Alcântara, que deverfamós ter o direito universal à renda
mínima para todos os brasileiros. Se o Brasil o adolar, certamente outros países da América Latina o
farão. Alguns o fazem há mais tempo.
O Presidente José Samey recebeu Deputados
da Venezuela que me relataram que, desde 1989,
eles têm a beca escolar, uma bolsa para toda criança que estuda em escola pública até completar os
seus estudos fundamentais. Esse valor é pago aos
pais até o limite de três crianças por tamma. O Uruguai e a Argentina têm há décadas a asignación fa-
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miliar, que constitui um pagamento às tammas para
cada criança matriculada em escola pública. Essa
idéia do Brasil já vem com atraso. O mundo hoje
tende a estudar a renda de cidadania, a renda de
existência.
O teólogo Leonardo Boff tem falado sobre a irnportância de tennos, em cada país do mundo, um
salário de existência, uma renda mínima Esse já é
um conceito que vem de longe, mas é importante a
idéia nascida nos municípios.
Gostaria até de registrar que, em 1526, o cataIão Juan Louis Vtves, a partir da reflexão de seu
amigo Thomas More propôs, pela primeira vez na
história, que Bruges, uma cidade flamenga na Bélgica- naquela época os Países Baixos estavam sob o
domínio da Espanha-, tivesse, e passou a ter, o primeiro Programa de Garantia de Renda Mínima ao
nível de um município.
· V. Ex" sabe que estive no Alasca para estudar
como funciona o Fundo Pennanente do Alasca.
Sabe como surgiu a idéia? Também em um municfpio. O Prefeito Jay Hammond, nos anos 60, da Cidade de Bristol Bay, começou a observar que safa de
lá uma enonne riqueza na fonna de pesca e pOuco
fJCava para a população. Propôs, então, que se
.criasse um fundo, com um imposto de 3% sobre o
valor da pesca, que seria reinvestido em benefício
de toda a população.
Primeiramente, ele teve grande dificuldade em
aprovar a idéia. Nos anos 70, entretanto, ele se tornou Governador do Alasca, ocasião em que se instituiu uma taxa da ordem de 25%, sobre o valor dos
royaltles de toda a riqueza mineral explorada no
· Alasca para constituir um fundo que beneficiaria a
todos. E este fundo, que passou de US$1 bilhão, em
1980, para US$17 bilhões hoje, paga anualmente
cerca de US$1 mil por pessoa residente no Alasca
há mais de um ano. Lá eles já têm direito à renda
mínima universal, embora modesta. Em 1990 era
em tomo de U$300, agora já está em U$1 000. Com
o progresso, esse direito se universalizará.
Tenho a convicção, Senador Lúcio Alcântara,
de que no século XXI, daqui a três anos e meio, passaremos a ter, por meio de um cartâo de crédito
como este, direito a uma renda para cada cidadão
brasileiro. Vamos supor que hoje fossem R$20,00
por mês, R$240,00 por ano. Se multiplicannos 157
milhões por R$240,00 encontraremos R$38 bilhões,
um valor imenso.
Vamos começar pelo !activei; vamos iniciar pelos adultos. Há setenta milhões de pessoas de 25
anos ou mais. Se começássemos por eles, chega-
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riamos à faixa dos R$16 bilhões. Dada a dispandade extraordinária de renda e de riqueza no Pafs,
vamos começar por aqueles cuja renda não atinge
certo patamar. Esse é o propósito: começar com
um imposto de renda negativo, vinculando-o, de
alguma forma, à educação. Como? O beneficiário
do Programa de Garantia de Renda Mfnima, onde
estiver, se possuir filhos em idade escolar, deve
mostrar que os filhos de 7 a 14 anos estão freqüentando a escola.
Eu não negaria o direito a todo e qualquer
brasileiro. Por essa razão é que eu preferiria - respondendo à indagação de v. Ex' - que o projeto tivesse caráter nacional, mas com grande colaboração e grande entrosamento com Estados e Municfpios, permitindo, talvez, até a dfferenciação entre
uns e outros, porque um vai-se aperfeiçoando a
parlir da experiência de outro. A isso é que estamos
assistindo.
Agradeço muito o apoio de V. Ex- a esta proposição. Tenho certeza de que V. Ex', como membro do PSDB, terá condição de colaborar para que o
Executivo venha a aperfeiçoar o projeto.
O Sr. Lúclo.AicAntara- Complementando o
que V. Ex- tem dHo sobre o assunto, eu só queria dizer o seguinte: o Banco Mundial acabou de publicar
um estudo sobre a pobreza no Brasil. E tomou como
piso, para considerar pobre, a renda de R$25 por
mês, que evidentemente não é piso de pobreza, .
mas de indigênçia. E essa renda é a que V. Ex- está
sugerindo como uma das hipóteses. A Folha de S.
Paulo, nessa matéria, fez um cálculo afirmando que
o programa custaria em tomo de R$7 bilhões. Não
me recordo agora qual foi o parâmetro que ela utilizou - número de pessoas e a renda admitida para
fazer esse cálculo e chegar a essa quantia. Falo na
descentralização justamente porque penso que ela
permitirá que o programa se desenvolva de maneira
mais objetiva, mais efetiva, consultando as realidades locais, até porque também seria possfvel partilhar esses gastos, essa despesa entre Estado, Municfpio e União. É claro que temos de respeitar a autonomia dos Esliidos e dos Municfpios, mas seria talvez uma forma não só de dividir os encargos, para
fazer face ao programa, como também de dar maior
eficácia à execução do programa, diminuindo inclusive a possibilidade de fraude, de inscrições fraudulentas, de desvios, etc., porque num pafs com as dimensões do nosso é muHo diffcil dirigir com eficiência um programa dessa abrangência Por esses motivos, fiz a pergunta a V. Ex', que é estudioso do assunto, justamente para permitir aHemalivas de ado-
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ção do programa, vinculand<Hl à educação ou a outro Hem qualquer. Se V. Ex- tivesse os dados com
relação aos números que a Folha encontrou, R$7
bilhões, quantos seriam os beneficiados e qual seria
a renda atribufda? Por último, considerando a notória escassez de recursos do Pafs, gostaria de perguntar se V. Ex' admite que, na hipótese de se implantar esse programa, sejam sacrificadas determinadas iniciativas tidas como sociais ou como
polfticas compensatórias, cujas eficiências são
muito questionadas, seja na concepção, seja na
execução do programa. Quer dizer, V. Ex' admHiria a possibilidade de cortar determinados programas para implantar o Programa de Garantia de Renda Mfnima?
O SR. EDUARDO SUPUCY - Nobre Senador
Lúcio Alcântara, permita-me ler um trecho do edHorial da Folha de S. Paulo de hoje:
"Não deve haver ilusões quanto ao
custo desse projeto. Garantir um salário
mfnimo mensal a quem ganha abaixo de
R$35 por mês e tenha filhos em Idade escolar" - no caso de uma famRia em que a
renda per caplta é abaixo de R$35,00 •custaria ao Poder Público cerca de R$7
bilhões. Não se criam R$7 bilhões do
nada. Cortes no Orçamento são necessários para que a iniciativa tenha consistência.
Onde cortar? Há vias possfveis. Com os diversos incentiVos fiscais em vigor, o governo
deixa de arrecadar ceroa de R$20 bilhões
ao ano. Um corte linear de 2,2% em cada
item do Orçamento contemplaria a velba ne-

cessária".

!

Há um número muito grande de projetas que
poderfamos cortar. Tenho a impressão de que o caminho de renúncia fiscal e de incentivos fiscais tão
acentuado no BrasR nem sempre o melhor, inciusive para o desenvolvimento das pessoas do Nordeste e do Norte do Pafs onde haveria enorme injeção
de recursos com o Programa de Garantia de Renda
Mfnima, pois, proporcionalmente, naquelas regiões
há um número maior de pessoas que ganham até
dois salários mfnimos do que em relação ao Sul do
Pafs.
O Sr. Lúcio Alcântara - Somente mais um
aparte, Senador Eduaido Suplicy. Contrariamente
do que V. Ex' pode supor todos os estudos da Receita Federal mostram que a maior parte desses
subsfdios está no Sul e no Sudeste. Quer dizer, a
medida beneficiaria o Nordeste, o Norte onde existe

e
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a maior massa de pobres. Poder-se-ia perfeitamente
sacrificar o subsidio do Sul e do Sudeste.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Estou de acordo
que seria muito mais eficaz injetannos recursos diretarnente nas regiões que têm menor renda.
Senador Lúcio Alcântara, a experiência de outros palses denota que na hora em que se pensa em
aumentar o rendimento daqueles que estão próximos da faixa do salário mlnimo, é muito mais eficaz
uma forma de imposto de renda negativo. Nos Estados Unidos, onde há 21 anos de experiência com o
crédito fiscal por remuneração recebida, estudos
têm demonstrado que é mais eficaz acrescentar um
crédito fiscal, ou seja, uma forma de imposto de renda negativo, para aumentar a renda dos que trabalham e não têm um salário que permita a sua sobrevivência. Espero, portanto, que as nossas autoridades econOmicas tenham sensibilidade para perceber
isso.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. senadores, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, quando era Senador em 1984, em artigo publicado na Folha de S.
Paulo, diante de uma ameaça de greve, dizia: o que
desejam os que fazem a greve nacional, como os
professores universitários? sObreviver com decência, piso salarial razoável, 13" salário, reajuste semestral e outras reMndicações justfssimas. A categoria empobreceu. Não agüenta mais e não pode
e5perar. Faz, por isso, 11reve coiTlpreensfvel na defesa de reMndicações. J: de esperar que o GoverriO.,
do Estado, limitado como está pela receita do ICM"· •>
e pela impossibilidade de mudar a politica econOmica do Pafs e mesmo de emitir moeda e endividar-se, pelo menos reponha os salários até ·o valor
do INPC. Mesmo que isto custe sacriffcios, limitando investimentos. E os funcionários compreenderão que o governo faz o que pode, se der o INPC.
E as outras reivindicações virão em cada Estado e
no Pais.
Ora, Sr. Presidente, eu gostaria que hoje 0
Presidente Fernandc;) Henrique continuasse abraçando suas idéias e proposições, concedendo para 0
salário mfnimo pelo menos a variação do INPC, que
foi de 20,05% nos últimos doze meses, enquanto
outros fndices de custo de vida estiveram ao redor e
acima de 20"/o. Se a TR ajusta a remuneração do
capital em 24,05% nos últimos doze meses, será
que 12"/o não é urna discriminação para com os trabalhadores?
Então, para assegurar, efetivamente, aumento
de rendimento aos trabalhadores na faixa de até
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dois salários mlnimos, há que se complementar e
coordenar o salário mlnimo com o Programa de Garantia de Renda Mfnima
Sr. Presidente, encaminhei um requerimento
de informações ao Ministro da Fazenda e gostaria
que fosse registrado ainda na sessão de hoje.
Sr. Presidente José Sarney, eu queria formular um apelo a V. Ex" no seguinte sentido: todos
nós Senadores temos hoje a possibilidade de organizar a denominada homepage em cada terminal de computador. Eu mesmo já tenho o meu
pronto há alguns meses. Não sei por que razão,
Sr. Presidente, estão me dizendo que só quando
houver autorização da Mesa é que posso ter a homepage ligado. Então, como é que posso utilizar
esse extraordinário instrumento que a Mesa do
Senado conferiu a todos os senadores, se falta
uma autorização burocrática? Parece-me, sr, Presidente,· que precisaria da autorização de V. Ex"
ao funcionário para que eu possa ter ligado a homepage na rede, o que possibilitará a qualquer
pessoa, no Brasil e em outros lugares do mundo,
ter informações sobre meus projetos e atividade
parlamentar. Qual é a grande utilidade da rede lntemet e da homepage de cada um? Eu tenho utilizado o terminal de computador que o Senado me
conferiu para, por exemplo, obter informações do
Parlamento dos Estados Unidos e do Parlamento
da França sobre este tema Falou o Presidente Bill
Clinton, e, no dia seguinte, acessei no meu compulador e obtive o seu pronunciamento completo
no Congresso norte-americano. Falou o Senador
Daniel Patrick Moyniham, discutindo toda a questão da seguridade e o projeto do Eamed lncome
Tax Credit, e, em questão de minutos, eu tinha à
disposição ó pronunciamento e todo o debate. Eu
estou tendo essa oportunidade excepcional que o
Senado me confere. Mas, vamos supor que aigum cidadão, que tem acesso à rede Internet,
quisesse saber o que eu, como Senador, tenho feito, os. projetos que apresentei, e queira trocar
idéias comigo. Se ele puder acessar minha homepage, que, felizmente, o meu gabinete já preparou, de pronto isso começa.
Por isso faço este apelo a V. Ex", Sr. Presidente, pedindo inclusive para esclarecer a todos os Senadores que eles podem dispor desse instrumento
que a tecnologia nos proporciona e que, felizmente,
graças ao empenho de V. Ex" e das Mesas anteriores, hoje está disponlvel para todos nós.
É o apelo que faço, Sr. Presidente.

-------------------······-····

. AWA!s·oo SENADO FEDERAL

Abril de 1996

00903

ARTIGOS A QUE SE REFERE O SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:
FOUIA DE S.PAUW
r.E'IDAMINIMA 1

Auxílio a famílias pobres, vinculado à frequência escolar dos filhos,jd é adotado em algumas cidades

Ajuda para 35 milhões custaria R$ 7 bi
FERNANDO RODRIGUES
da Sucuml de Bruilia
JOSE ROBERTO OE TOLEDO

e ANO RI: lAHÔZ
da Reportagem Loal

(:um cerca de
7 l1ilhôes. o

R~

~u\-emo

federal

poderia impie·
mcntar um pro-

grama nacional
para complementar,
com
um salãrio mínimo. a renda de fami!ills que ganham atê RS 35 por
pessoa e têm filhos~ idade escolo:tr.entre 7 e 14 anos.
A quantia, que heneficiaria 35
milhix.:~ de pes.<;<ms., poderia sêr

uhtida cmn um 'urtc de 2.2'10 du
lntal d(l Orçamento da União.
O \"alor dQ pro~ama equivale a
um 1crço das renúncias fiscais do
~m;erno este ano. pre\•istas cm RS
~O.R hilhõe.-;. É menor do que as d~
dttçôes para as pessoas fi~icas m1
Imposto c.le Renda (RS 8.5 bilhtles).
Já implantado, coln variações.
~m algumas cidades. utilizando re~
..::ursos dos próprios municípios, o
sist~ma descrito acima ê uma das
mndatidades dos programas de
renda mini ma que vêm sendo dis·

.:utidos no pais nos últimos anos.
'!Cm a \.'a.ntagcm de condicionar
o complemento de renda; por si só
distributiV(,, n um importante ga·
nho social: as famílias só recebem
c-aso os" filhos tenham frequ!ncia
de 90% nas aulas em suas escolas.
No Distrito Federal., o programa,
D.nizado de bolsa~ola, já atende
14.786 faml1i;•s com renda "per
..::apita" atê RS 50,00. <ls re~ultados
sful dignos. de nuta: oiw entre dez
;li unos holsistas fornm aprovados
c u inúke de: ah;~_nc.lonu da escola
c.lcsp~mcmJ para O..!qo -um nú·
mero trinta vezes menor que a eva·
:.o'lcl rq:istradaem 1994 em Brasília.
l-'iiof.l ahngu \udns ,,!1-l.~S l.f.~ ~
~nquiM.Iram ""c:undições do pru-~ram;.~, u ~WI.'ft\U úu I)F estima
~ltl'-' ~k'\"t•ri.l olh.'llllt·r o:er0:.1 ô~o·

{PSDB·DF} apresentou esse màs,
nco Congresso, projeto semelhan·
te: ofereo:e complt•mentação para
faml1ias carentes com tilhos em
idade escolar, em ddadc~ o:nm lll4.'nosde50milhabitames.
Nesse caso, estariam incluídos
3.854 municípios hrasileirus,
90,1% do total. Seriam beneficia·
das 4,9 milhõe..; de famílias cuja
renda total é inferiOr a RS 150/mês.
Para garantir um complemento.
em dinheiro. de RS 50, RS 100 ou
RS ISO -conforme o número de
filhos-, a família tarnbêm teria de
cumprir o requisito de manter as
crianças na escola. O projeto de
Arruda previ! um gasto de- RS 5,88
bilhões por ano.

nU.OUOt:Oumh.l~

(PT-SP) e autor de um outro projeto de renda miníma. pelo qual
vem pre~ndo h;i anos. Ele defen·
de a renda mínima uni\'CTSõli: não
limitã. o bcnefidu a famílias com
filhos em idade esc:olar e não o
condiciona à freq'uência de aulas.
Quando sua proposta tt•i votada
no Senado, em 12 de dezembro de
1991, Suplicy teve um aliado de peso. O então senador Fernando
Henrique Cardoso (PSDB·SP) fez
um efusivo discurso a favnr da-

Con~enlraçao de renda

Os programas 1em o rn~o ob·
ieüvo: diminuir a .::uno:entraçáo de
rt"nda. um .indi...adur em que o
Hr.aMI ~ ~·amp~·aunumJi;.il.
!\c.'}~llll.ltl ~~~ ~l.u!lt., 111,1j~ rt-.. !'Uh'S,

,/.al\•"JUI~I

1\,,,.,un.alpur Amu~tra.
ilumiuh.u ,j,. ''-~ ílUl;E), ,,:; 5%
"nial!\ i"lul:lo" ''" i"'l'lllo~t;-du ecunu. mk,;unt'ntt' aU\"a hra:.itdra ,ktem
·1115'loti.J rl."nd;l llôlt'iuno~l.
1 ). ,,.,~.~~tur '""'~ Uuh.,·nn Arrudo1

Pruit•tnSurlky
O senador Eduardo Suplicy

pr?posta.

Mais ricos concentram 40.So/o da renda no Brasil

O_ tucano Arruda resolveu circunscrever a proposta de Suplicy.
Acha que seria inviável para o pais
proporcionar renda minima uni·
versai. Nâo havcrin. cm sua o pi.
nião. recursos para tanto IWmlt•r·
ma decontroleefic:iente.
O projeto de Suplicy exi~iria gas·
tos de cerca RS 21 bilhões por ano,
cerca de 6,7% dt} t )r<;amcnto da
União.
Se- adotado, compk•mmlaria <I
renda de 43,S milhtl('s dc hahitantes com nmis de .25 am,s e~ue J!o.,~
nham menos de RS 240 por mês.
Es..oças pessoas pa1'.<;ariam a recehcr
RS 40 men:>ais, em media. a mais..
· Mas n pruieio õU srnadur nau é
~uns.:nsu.tl 11t'nl nu ~cu. p.anitlo.
<hurc•s ,-,:umlltiiSI.as du trr. ((11110
Alui.án Mt·rtaúo~nlr:, prt•l~o·r~m .1
sulu.;iioadutada em fkasilio~.
"A r~nda mini ma d1.'Vt:' ser vinc:ulada ã ec.tuc;u;an, pnuriZõlr <t in·
fanci.a. carente e a Wliven.;ahuu;<~o
dn ~"nsino. Ai u lt<'Stn vir.. mwstimentu", ,jJ.~ Mer,adamc:. ''t;,mJd
jlL"l.lJUisa tio Uano:u MunJial M.'J:_umlu a tJual caú.t. omu a m ..i~ de:
esct~larid;ll.il."c.la popul-.ç01n s1~niti·
~·..t. um t:n.'SI.. imentu ~ok· 4.S~ .. tlu

Ptu.
Cal-ou

·~...

Mer••

5~ d.o

""''"wt

~

00904

ANAIS DO SENADO FEDERAL

FalxOdo...icii.Maio
_,:;.1,·.

at~

1/2 salário mfnimo
mais de 1/2 a 1 s.m.
at~ 1 s.m.
mais di!
2s.m.
mais di!
3s.m.
mais de
Ss.m.
mi~Kde
lO .s.m.
mais de

-

.,....,_
s.m.

'' Jlopuiiçia. :. : . ; :. ;·~;-. ~
Homení -,.. ~

MuUsani.:'.:·~~,..Môcnéfts

7.8%
15.1%
22.9%

.•.

0,7%

tsü%

'·"'

33,0%
18,8%

21.6%'

....

12.4%
12,1%

6,
4.6%

4;2%
2.4%

j.§iít

.....

0,7%

Ui%

136%
~"'*'1l!*lll

13.8%
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MuJMnis~

·

2J9tl
9.8%
11_,9%

...
·~"
9.5%

,

...

tS~9%

15,1%
18.3%
14,8%
12.9%
27.8%

U.J%

18.4%

17.0%
17,8%
44,8%

21,1%
·""

'·"'

•Eftmplo:26,9% da
População

Economicamente Ativa
acima de lO anos
r&ebe até um saLirio

_mintme: por mes e
concentra 6.4% da
renda nacional,
et1quanto 5% da PEA
ganha mais de 10
saLinos mínimos e
concentra 40.5% d~
rendado pais

Edo""'"O<>""'"f.ol\1.....,...,

Conhe aos rinci ais ro·etosderendaminima

eP..ieio
Suplfcy
•Atendr.todasas
pessou malorM de
25 a~ que-ganham
ml!flos de RS 240,00
• Valor: equivalente
a30%diJdiferl!flça
entre o que o
beonefici.Jrlo ganha e
RS 240.00. ~mplo:
quem qanha RS
100.00vaireaberR$
42,00(queilgliala
30%deR$140,00,a
diferença entre- o
sal.lrio e o teto-limitei

• Contrapvtida:
nenhuma
• Pagamento: via
EG e bancos. A ser
efetivado via
convênios com Ecr.
bancos e governos
est.'ldliaise
municipais, que
fazem a frscal!Zi!lção
•ObHrvõiÇio:
aprovado no Senado.
ainda depende de
votaçlo na Qm.ua

-

PrÕjitÕ·

.-,:;,~

:-: ~

·~~1\~

,.

~
RibWMÍ'm.,

•Atendcfamllias
com filhos entre 7e
14 anos e que ttm

•Atende:famlliasccm
no minlmo dois anos de

renda mensal, por
membro da famllia.
de ate RS 50.00

efilhoscommenosdl! 14 munkipioecom
anos;:cadastramento 1M crianÇas menores de
em conta desnutriçjooa 14 anos que estejam
crianÇilS de rua

• Valor: cada
famili.i ãferididã-rece~ um sal.irio
minimo.
independentemente da renda

• Contnlpõlrficg:
exige90%de
frequencia dt todas
os filhos na aula.
senão deixa de
pagar no mes das
faltas
•Pagamento: via
banco

• Observaçio: em
exe<t~çáo b~ um
aao.estâ
atl!ndendo 14.786
familias (28.672
alunos). gastilfldo
RS21.4milhõesem
96 ·0.006% do
crr;amentodoGDF

~nomunidpio

•Atmde:tamnias
comnominimocinco
anos de residénôa no

"'""

•'hlor:cadi famiiia
•Villor:de RS 40.00a
recebedeummirlimode RS lOO;emabrit.as
RS 5.00 a um máximo de familias rectberam
R$385,00
um total de RS
48.1j140,00
•Contrapartidza mi@
(ou o pai) deve participar • Contrapartida:
da reuni.!lo mensal en
crianças deV!m estar
Que.alêmdo~ matriculadas e
f~equentar uma escola
são discutidos t!maS
como nutriçào.
escolaridade e
• Pagamento:aviso
planejamento l'amiliar
de aedito bancário.
encaminhado
mensalmente ao
nominal. descontado em beneficiário

·-"'""'

•Ob:Hrvaçio: Em
execução há um ano.
atende koje 12323
pessoas pertencentes a
2.667 famllias:custodo
programa~pode

ultrapassarl%da
arrecadação municipal

• Obs.nações:

implantado em
dezembro último,. o
program~ atende
agora 765 familias. O
objetivo~ atlngír o
teta de 2.000 a 2~200
famílias ate o fim do

~·

·-

:l'nljoro
•Atende:familias
eom renda global de
õll:~ 1.5 salário mínimo,.
com todos os filhos
et~tre 7 e 14 ano,.
matriCuladas em
escalas da rede
oUbllca. e vivendo em
muníc1p1os de até 50
mil habitantes

• Valor: equivalente a
50% do preço da cesta
bcisica (calculada ~o
ISGEl para cada filho
mawculadoaté o
limite de rres
• Contrilpartida: e
uma bolsa de estudo
para a manute~
das crianças na escola
•Pagamento: 50%
feito pelo govemo
federal e 50% pelos
municip;os
•ObservaçlMs:
projetoem tramitação
noSE>nado que
autoriza o presidente
da RepUblica a
ímplement.i-lo

FHC aprovou projeto em 91
da SucurQI clf!' Brasili.l

Em 16 de dezembro de
1991. o entio senador Fernando Henrique Cardoso
(PSDB-SP) foi um dos lideres de seu partido na votação que aprovou, por unanimidade (c:om quatro abstenções), o projeto de renda
minimaparaopais.
FHC tinha dúvidas,. mas
~bouconvencido.

A seguir. trechos de algumasdesuasintervenções:

"Eu vi no projeto do ~
nadar Eduardo Suplit:y -e
voco favoravelmente por isso- um meanismo de
tomar mais eficiente os re- .
cursos já disponíveis pelo
Estado. Não vamos erradiCar a misêria, mas talvez: a

dirnintoaãnQs''.
"O Senado, ao votar, no
fundo, abre um cr6:iito de
esperança. muito mais do
que um aédito em dinheiro. e vamos atender aos acenos daqueles que querem ir
um pouCo mais além de
uma realidade tão dura e
tão triste. Vamos vocar a

vor." (FR)

fa.
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Há diversas opções para obter recursos
d;~

Report.agem Lonl e

tU Sucurs.11le Br.asili.a

"t. difidl implem~ntar um pro~
grama de renda minima sem au ·
m~ntar impostos. Mas .: po:>sivd
(d.U:-lo, desdt: qm.· haia c:mpc:nhu
do governtl para cortar gastos,
transferir re(urso:> e suprunir in·
...:~:~uivos fiscais."

A receita foi dada pd() rd..1t1lf du

projeto de remia mínim.t na
mara.

Gc:rmano

ca-

Riguttu

CPMDB-RS). Seu parel.':er·foi favurã.vel ao programa. Hoje, de é líder
do governo no Congresso.
O parlamentar sintetizou mno:1.
fórmula com três fatores que. se
implementados em conjunto pela

administração federal. poderia
viabilizar a renda mínima e tornei-la um instrumento para ~sg.t
tar a dívida sociaL

O custo dos programas varia dt:
RS 7 bilhões a RS 21 bilhões.. Jepcmdmdt)de sud ahranj,!enda,
Em rela~ão <!O Orçamento Geral
da União, os valores são pc:qw:nos:
t.~uiv.alem a 2,2% c: 6,7% do OGU,
ropectivamcnh:.
I:m outras palavras, um ..:ortl!',
como sugere Rigotto, de <lpenas
2,2% do valor de cada item da despesa do governo poderia custear
todo o programa de renda mínima
durante um ano.

Reduzira n:nt.inci.l liso!;l
Outra alternativa, a terceira proposta pelo deputado gaúcho, seria
o governo reduzir em um terço a
renúncia fiscal, estimada pela Receita em RS 20,8bilhõe:>este a nu.
S!iu re ...""Ursosque o governo Jdxa
d.:- arrc..:aú.tr por t.-ausa de inc.:cllli·
,.,):. lt,.'~iono~i:o.. ..:orno p.tra a Lun.1
l·r.m..:.t. Jt." hl •.uw.u:. tHS 23 bi

lh1h::.J, Jcduçõ~·:. J~· IR d.ts ~)css~M~
ú:.i..:.t:. (RS !:!,5 bi!hócs) ou bc:nc:t'icius para mkroc:mpn::sas (Ri 2,6
bilhões}.
Finalment~. o ~;twcrno puderia
tirar recurso:. Jeuutros progr.J.nt.ls
c tl~timi-Ios ao Ja renda minima.
A knura do Or.;-amento mustr.l
I(UC uc.:.mcdamcnw de um programa, isulatlamentc:, n.ãu .strria sufi·
dc:m.:- p.u-a ..:ustear o (>rojeto. Mas
a supressãu total ou pardal de ai~;uns deles tornaria issu passivei.
l'i.tiiU.• J,l ~~0\..,'i :111

Em 96. o e,rovemo planeía gastar,
por ~xemplo. RS 3,7 bilhões em
operações militares (a~a. naval e
terrestre), RS 188 milhões com
propaganda, RS 1,1 bilhão em
equipamentos de informática e RS
100 milhões, par.! produzir c.:ombusti\>el nuclear.
Oestinou ainúa RS 2,1 bilhÕI!.s

para >IS participações sodc:tárias
Jo ~;uverno. RS soo· ntilhóc:s par<l
promoção industrial. RS 4.4 bi·
lhões com ordenamento ecunómi·
..:u-tinanceiro c RS 1 bilhão p.1r.1
construção d~· rodovias.
Isso sem falar nas c.:ons~~uend.Js
da politica de juros altos. Se o governo tivesse gasto 5,5% a menos
do que destinou à divida interna
em 95 teria os HS 7 bilhões n~es
sãrios.
O or~amento das estat.J.i:., por
sua vez, mostra que o governo pretende investir este ano RS 5.5 bi
nas telefônicas estaduais. Desse t<>tal, RS 2,1 bise destinam exclusivamente à telefonia celular.
Esse é um dos setores cm que o
gtw~·rnn pr~·t~ndia ..:t.'<.ir..'f': t.+:.p.lt.'n
~Mra .t iniáati\',l pri\'..r.d.1 qu.mdu
:1pru\<•ll uu Ltm~,,_·:.-~u a •!U<'hr.l
t.ln •11Uit"p')li<)\!~t.a..r.!. iJRT <lfRI

Programa ameniza miséria
mas custa caro, conclui estudo
cbl Report~cgem Local

Programas de rcmda mínima podem ameni:car a misêri;~ no Br.tSil.
mas tém um custoele\'ado.
Esta ê a conclusão de estudo sobre renda mínima do economista
André Urani, pesquisador do lpea
(lnstiturd'Cie Pesquisa. Eomómica
Aplicada) e professor de macroeconomia da Universidad.:- Fedc:ral
du Rio dt: Janeim.
Um ~nt1gramo1 nadun>~l J.:- rend.l
minima vin..:uLlJo à ll!du~ãoc.:us
taria entre R:l6.S bilhões e RS 7 bilhõeS. cerca de 1,2% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.
Neste caso. participam todas as
tã.müias do pais com tilhos em escola públia. e que tenham renda
familiar per capita (a renda familiardívidida pelo númm)de membros da familia) menor do que RS
35.-Cada famüia receberia um s.dâriomínimopormb.
O programa atiilgiria 3S milhões
de pessoas. e o benefício mensal ~
estimado em RS 17 por pessoa.
"Se considerarmos miscrãveis
.l~Ju~ks ..:om renda per capira infe-rinr il RS .\;i, t.'t:rca dt: 24.5CJn dos
hra:.ildro.. fr. ..1rmm ah.u,;u dt.'Sl>il
l,u).a. r\p1•~ ,1 ,1d•••:<~•• ~lu t•rup.r.una.

só 8% I!Stari-1 m n~sra condição."
O programa analisado por Urani
é semelhante ao que já funciona
em Brasi1ia:. A diferença ê que ali o
pagamento ~ feito às famílias com
renda por pessoa inferior a RS 50.
Segundo o governador Crisaovam Buarque(PT-DF), se o modelo de Brasília fosse implantado nas
cidades brasileiras com até 50 mil
habitantes. custaria RS 2.4 bilhões.
:'>t. i···~~
Já um projeto nadonal de remia
mínima sem nenhum vinculo com
educaçiO teria, segundo o estudo•.
um custo de RS21 bilhões.
O programa analisado por Urani
prevê que toda pessoa com maâ$de
25 anos que tiver renda inferior a
RS 200 receba 30% da difen:nça
entre a sua renda e RS 200.
O senador Eduàrdo Suplicy
(PT-SP) tem um projeto muito
semelhante. No caso do projeto do
senador, ganha quem receber me-nos que RS 240 mensais.
O pesquisadorestirila que43 milhões de pessoas seriam beneficiados com este Eipode programa, e a
beneficio mêd:o seria de RS4lpur
mê:.. Aptls a ;rdoçân do pro<r:ram:1.
nenhuma tamdia n.·,;cheriot nlt."l11l:o

que RS 35 por mcmhw.

Uma t.:ritka aus pwt:ramas sem
vinculo com cducac;ào, cnmo o de
Suplicy. são o~ g;astos c.:um pessoas
que não são pobres. Por exemplo,
a mulher de um banqueiro que
não trabal~e pode entrar no programa, pois sua renda ê zero.
Segundo Urani• .W~o dos benefi~
ciários seriam da metade mais rica
da populac;ãu. Seria l!asto RS 1,1 bi·
lhãocom os IO"!v mais ric.:1.1.1ô.
Urani acha mais sofisticilda a
idéia de vincular o direitoa renda ã
educação. '"Isso !'W.JS..,ibilita a redução da pobreza 11\l futuro, por
meio de uma maiur qualiticação
do tr.abalho", arinna.
Segundo o economista Jose! Mãrcio Camargo. que idt:aii:rou programa ligado ii edu..:açãu, a V<lntagem desse sistema ê tirar o jovem
do mercado de trabalho e melhorar sua formaçio.
"!! melhor dar renda do que
bens. Mas ê importante tirar o dinheiro de outros pstus e não simplesmente criar o ~sto", afirma
]i)Sê Alexandre S..:hdnkm:m, chefe
du depanamentu J~· t.'t.unumia da
t:nÍ\'t:C:.;d.J.dt.•Jt.•t:hl~,li-\U· (AL)
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'3olsa-escola no DF dá R$100 a pais que garantem
no mínimo 90% da frequência dos filhos na escola

Aluno na escola dá
salário para fam.ílias
MARTA SALOMON
da Sucursalck-Brma&.

O dia dez de
cada m!s ~ sagrado na casa de
Maria José de
Araújo GomeS.
mãe de oito fi.
lhos e desempregada como o
marido. conhecido como ''Jac:ar€"~
na cidade satélite do Paranoá,. a 20
km de BrasOia.

Nesse dia ela passa no banco para
sacar RS 100 da bolsa-escola. Só re-cebe o dinheiro se os seis fdhos na
faixa entre 7 e H anos tiverem fm.
quentado, pelo menos, 90% das
aulas do ml!s anterior.

O programa, posto em prática h4
um ano em cidades satélites do
Distrito Federal, exibe resultados

Conheça o programa Bolsa Escola do DF

a•
_..........,

---·-=- ---·
.IPPIIii'ÍIIÍI••J • ittt.

,._..,..,
................,

79,i'!i

14.786

Alunossap;ouadas:

28.672

7;1'<.
&n I'KIIII df!Çio:

~1996*:R$2t.4milhões

Alunos que

(0,006'1i do O!Çil......

""

doGDf)

...

0;1'<.,

RS 1.4m!No

lndlcadu..,lo
geral no GDF em 94:

um salário mfnimo por
mês durante 12 meses

6.2%

"Ttff-dtlalll&:aiii............JIM..
ea.,..~.-.----

• alO 1cm do Plano PHoto
•3.5'6 dlpoptJiilçlodD
GllF
• metade das Q5IS de

madekit.oom'""" elo

"""'
•11%clowlfabolos
•7~

arrUtizados .

•29.4crlan9ts mattlsetrl
minoscldas
• 50% da populoçJo
eax!Ombmente ltfQ
~

animadores. Oito entre dez alunos
bolsistas foram aprovados e o fndice de abandono da escola despencou para 0,2% -um número trinta vezes menor que a evasão regis.
tradaem 1994em Brasilia.
A bolsa-escola paga atualmcnte
am salário mínimo a lo4.786 bmílias de sete cidades satélites. todas
elas com renda mensal inferior a
RS 50 por pessoa. A comprovaçio
da baixa renda é a primeira exig!ncia do programa. além de JeSi~...
cia comprovada em BrasQia nos
últimos cinco anos.
Nlo custa caro, calcula o governador Cristovam. Buarque: 0,6%

do Orçamento do goy,:mo do J)is..
. trito Federal. Três meses de paga~ menta da bolsa-escola equivalem a
um dia de juros que o Banespa paga para financiar sua dívida.
O Orçamento deste ano reserva

RS 21.4 milhões para o programa.
que em b~ve poderá atingir mais

5.000 famdias.
S:tiHdrsmJa
Além de ajudar a manter as famf. lias. o programa garante, na att1ai
fase, a presença de 28.672 estudantes nas salas de aula. Se o aluno tiver mais de duas faltas durante um

detenninado mes. a bolsa da famflia é suspensa at~ que a frequência
seja restabelecida.
O mecanismo é uma pequena revoluçJo. "Nesse hor.úio que Vilo
para a escola, antes eles fugiam para engraxar sapato ou guardar carro na rua.., di% Maria José de Araújo Gomes.36aitosenenhwn dente
na boca.
Maria I~ largou o trabalho como diarista. Fica em casa c cuida
dos falhos. Com a próxima parcela
da bolsa. paga nos 12 meses do
ano, ela jli plancja comprar camas
para os meninos -que hoje dormem no chio.. ..Agora eles são
mais responsáveis'". diz.
.. As crianças que antes abando-navam a escola para pegar dinheiro na rua, tomar conta de carro,
começaram a frequentar a aula",
afirma Zaíra Leite Ramos. dirctora
daescolaclassent2.
Zafra observa uma cspc!cir de
reaçlo em cadeia instantAnea nos
meninos de Paranoá.
Comu frequentam mais as aulas,
as crianças passaram a apresentar

um rendimento melhor. tlm mais
chances de ser aprovadas, se jut-

sam mais capazes de aprender e
seguir adiante.
O governo do Distrito Federal
aposta, com o tempo. em awnentar o nfvel dC' escolaridade em Brasília e até reduzir o nível dedesem:·
prego, provocado, em parte, pela
faltadecapacitaçio profissionaL
O progr.una da bolsa-esa>la
também exige a inscrição dos pais
desempregados e aut6nomos nos
programas oficiais de emprego. Na
maioria scmi-analfabctos, os pU
enfrentam dificuldade para entrar
no mercado.
Além da bolsa-escola, Cristovam
Buarque adotou a poupança-escola. O governo deposita num fundo
RS tOO para cada criança que passar de ano.
Parte do dinheiro (50%) pode ser
sacada ao fmaJ da quarta séie. outra parte (50%) ao final da oitava.
Se o aluno chegar ao final do segundo grau. retira todo o cliobciro
com juros e coneçlo da caderneta

de poupança.
Em dezembro. 9.652 alunos do
total de 12.095 beneficiados com a
bolsa-escola foram aprovados e
contemplados com a poupança.
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Crianças não têm nem dinheiro do ônibus
A nl.lit1ria {8M·'u) das lãmilias
art•ndida:c: pela ho!sa-CS~.:da na cid.ltk tio l'aranoá nãu tcn renda
<;ufi~

it:nt.c para

~Mgar

urra passa-

p.•;rll Jt.• idac\'Olla (RS 1.40) rordiõl
;w J'l;mu Pilottl, centro dt (apitai,

<li:;r:ultt' apt•nas 10 quilôn'l'l rns.
A Jt•nd.t ê h;Ji:ta. A!tus sitl ~ mort.tl itbJt•. a c:riminalidadc.·,n analfa-

hdisnHl c o dt•scmprq.:u •a ddaUe
t'<~t.t•lhida ~"1ra inkiar n t•rcl).:t;ull;l
ti,, h••l$3 nn nistritu F~.·dcr.tl.
l ..i mtm-cm 1"l,4 'rianç:1~ entre
mil naSt:idn$.. Qua.~ SOo/o dos mo-

r ad••rt's nml sahcm ler ec:c:rcvcr.
· 1\ mdadt• da pnpulaç.itl cconomh.l1ltcnte ativa c~t<Í scn cmpregu. tJu~.·mtr.ll><llh.l. to.~r lflJ.t prt·star

~t·rviÇtlS ~ohuné:o~lktlS.Sul>rt•\·in·

dt• "hku.. na (om;tnu;oll (h•if uu
tl,ll>.llll,l llCI Ctlrllt:r~ icl,

Nascida de um acampamento
das ubras da barragem do Lago Pamnoâ. o lugar jâ foi a maior fãVcla
do Db;trito Federal e reduto clei!oral do ex-presidente Fernando Collur, na eleição de 1990. Muitas casas ainda são de placas de compensado, com tero de zinco, emhma a
maioria tenha televisão em cores.
Um ~lm:umento do governo do
Distrihl Federal observa ainda ouIra raracterística n('l..<; moradort.·s
do lugar:autt~-t·stinlól cm baixa.

\ ! ; ti.
Aferir a renda das famftias do Par.:~noá fç1i " primeira dificuldade
enfren:t<1.da enfrentado..<; pelos têcnko~ responsáveis pelo programa.
C<td<~. _requcn>nk' passa por uma
entrevista dt•tafha(la c lnnga, qut•

llura,em m6.iin.20 minuto~
Comc1 a maioria nãn t~n c.1rteirn

assinada nem documentos para
provar a renda. o programa se baseia no que os requerentes dizem.
O dinheiro da bolsa-escola fez
aumentar oconsuino de p!oe leite
cm Paranoá, constata o comerciante WaJdemar Guimari.es: "As
t·omprascresceram uns20%".
No dia 10 de cada mês,. Maria de
Fátima Monteiro, resenra RS I de
presente para o filho Romerito, de
li anos, aluno da terceira série.
Afinal, diz ela, é a presença assklua
de Romerito na escola que garante
o dinheiro que ajuda a manter os
outros tru irmãos.
Romerito adora as aulas de Ci~
cias. Além da vista paronâmica de
Brasllia que acompanha ele Paranoá. o menino tenta agora enxerg.,r os planetas. cuja exist&tcia
dcscubriu nas aula~ Quando crescer, quer ser bombeiro.

Mulher compra sapato, lápis
e 'osso com restinho de carne'
ra,,e/ada de Ribeirão Preto usa dinheiro para ajudarfilhos e neta
do enviado espKial
Hoa Esrrri"lnça ê o ntlrn~· irúnicu dt• uma d:1s 19 li1vdas de Ribt"irãu l'rt'!CI. Ana Correia Cole-

I•.·• .Jl>,t; mnmJor" m- harmco n!.'
l.l. Ela. uma neta ~·dncu filhos.
Su., J'<lDrcr.a puderia ser
1mit1r. O pr<,gramu municipal

tfe: remia mínima lhe dâ RS
100,00 por mês. e com isso ela.
t·ompra comida, "um sapatinli<, para a menina, caderno e lápi:- ,para n menino, e un~ ossos
dt· fr:<1~o com um restinho de
carne. parn misturar no frij;io".
Ana n::~~ccu t.'\ll Mnrrn A~;-rudo
(JSO km a nune de Sãn Pmdo).
Sempre trahalhou na roça.
"Abanei cafê, capinei algtldão e
cortei cana." Foi mãe 14 ve7.es..
Quatm de seu~ tilhos morreram.
P("rdcu uma \'ista "de menin~ite'' e tem- dnccr de pele. Não
pode trabalhar. O filho mais velh<l, de 34 ann~ "vive de- comprimido" e ê ::;eu (kpt•ndentc

rartedutempo.
Dois barrai."os acima. no n!' 13,
mura Maria Aparecida Patrício
da Sih·a, 30, mãe de- sete filhos

-o mais Yelho tem 1T anos- e
catadc1ra de sucata.
F.la entrQu no prowama de
renda mínima pda portõ! princi·
pai. No Natal de 95, um de :;eus
filhos fui rec.olhido por uma as·
sistL·ntt• sod<~l enquanto pedia
esmola numa esquina da cidade.
Para ler a criança de volta.
compromcteu~sc a n1atriculá-la
na. escola c !legllir orientações
sobre higiene e nutrição que seriam dadas com o dinheiro.
Maria Aparecida acabou de
pagar um cavalo, que: pennitiu
carrif1!:ar mais pcSCI em sua. car~
rnc:inha. comprou um poste de
luz para scrc:onectada à redcel~
trica e agora gasta integralmente
os RS 100,00 com as crianças.
..Comida eu ganho O.Jm' suca·
ta. Eu e meu companheiro, Durvalino", pai dos filhos menores.
Ana e Maria estarão em breve
de mudança. Vão morar num
conjunto habitacional que apre·
feitUTa está construindo para tirá-las de um terreno que será
cortado por uma avenida.
A 212km maisaosul,cmCampinas, Marlene Alves Pereira da

Silva, 30, é moradora de um loteamento com barracos cspar·
sos,chamadoV!daNova.
Ela já chegou aos oito filhos. O
mais velho tem 13 anos e o m~
norumanocmeio.
"Esses anos foram difíceis.
sem dinheiro paracomidae com
as crianças docnles", lamenta.
Um dos meninos pedia esmola
na rua. Agora, vai à escola.
ComprOuumpostedeJuzrgc-tadeira. uma televisão mba e
tem conseguido truer mais comida para casa. Seu plano, ago-ra, é equipar o quarto de seu
barraco de dois cómodos com
beliche para as crianças.
A 7 km dali. Marinaldo da
Cruz Pardo nio é um bencficij.
rio direto do programa de renda
mfnima, mas sente seus efeitos
no pequeno comércio de refrigerant~sccos e molhados.
..Começou a melhorar com o
Real. Antes eles vinham comprar um sabão. Hoje compram
feijão. óleo e sal", diz ele, que
calcula ter aumentado seu movi·
mento, junto a uma favela ao
norte da cidade, em 15%.. (JIN)
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2.267 famílias em Campinas
JOAO BAnSTA NATAU
enviadoesped•l• úmpJnu

Os dados foram obtidos peJa prefeitura no final do ano passado.

Entre o que investiram nos eletroCampinas foi o primeiro munid·
pio brasileiro a instituir um programa de renda mínima. Os primeiros cheques foram distribuídos em março do ano passado e
hoje eles beneficiam 2.267

famJlias.
Não ~ o suficiente. Pelos d.dos
do Seade (Sistema Estadual de
Análise de Dados), 6istiam cm
outubro 18 mü famllias em extremoestadodecarancia.
Segundo a prefeitura, administrada pelo PSDS. a lei municipal
que instituiu o prOgrama não procurou acabar com toda a mishia.
mas. simplesmente -o que já seria uma opcroç>o de IO!ego-,
neutralizar dois de seus efeitos: a
subnutriçãoeosmeninosderua..
Sobre a desnutrição não h.f. nenhum estudo preciso. Sabe-se que,
em questionário que pennitiu respostas múltiplas. 86% dos entrevistados dissera~ gastar em ali-

mentaçio o reforço ao orçamento.
Seguem-se gastos com vestwtrio
(50%), el•trodornisticos (39%),
habitação (38%), paga~Mnto de
dividas (33%)esaúde (27%).

domésticos, 17% o fueram com o

e

propó<itode- de renda. o
caso do freezer para as mulheres
que comercializam salgadinhos.
A Secretaria da Açào Social diz

serem mais sensfveis os efeitos da
renda mínima quando se trata das
aianças que deixaram a rua e pusaram a dividir o tempo entre suas
casas e a escoiL Segundo dados da
prefeitura, entre as famOiasque recebem uma comptementaçlo de
renda, o ntimero de crianças na escola passou de82% a87%.
"Havia cerca de 550 aianças de
rua no centro no começo do ano
passado. Hoje, são menos de 80",
diz Duke do Paula Souza, do O..

partamentode Apoiol Famdia.
Ela diz que, pela lei. a prefeitura
só.pode comprometer com o pro-. grama I% do que ameada.
Daria neste ano RS 4.5 mühões,
dos quais provavelmente só se utilizará a metade, porque o cadastramenta é cauteloso e precisa deduplas de funcionários que façam o
acompanhamento. Essas duplas
-uma psicóloga e uma assistente
social- eram oito há um ano e

chegarioa20em.setembro.

São elas que contatam os bmefirifrios e promovem reuniões mensais com grupos de não mais que
IS chd"es de &maia. durante as
quais são entregues os cheques
-de RS 5,00 a RS 385,00- e se
discute determinado tema.

Reunião
Terça-feira desta semana. ISh,
&a;rrodoo Campo. Elbeos, subúr·
bio de Campinas. A dupla de funcionárias chega a um saiJo paroquial. Sio 13 as mulheres presm. tes. Elas pediram uma di$c:usslo
sobreplanejamentofamiliar.
No grupo, duu mies já tlm oito
filhos. e uma terceira esti grávida
do sétimo. M funcionárias da prefeitura exibem cartolinas com desenhos sobre reproduç1o e méto-.
dosanticon~~

Do outro lado de Campinas. na
favela de Sio Marcos, Maria I~
Pereira Lopes. 39. queixa-se por
ainda não recebera renda mínimL
Ela tem tr!s filhos pequenos e,
como única renda mensaL os RS
70,00 que fatora num botequim

feitodepranchasdemadeira.
.. Nio di nem para pagar a Iu:, e
ame. :só uma \'n por ml!s.,.

Ribeirão Preto retira crianças das ruas

.........

Ribeirão Preto (3J2 km ao norte
de São Paulo) tinha em novembro
127 crianças que perambulavUn

peJo centro da cidade-. Hoje, pelos
cálculos da prefeitura,. elas seriam
apenas26.
O programa de renda mínima foi
implantado há: cinco meses. Começou com 121 fam.Rias e chegou
emabrüa76S.
O cbjetivo Wsico, diz a secreti-

na municipal do Bem-EstarSocial,

Maria Helena Cotrim,~ o de estimUlar os meninos de rua a voltarem à escola.

·Os 26 menores que persistem
nessa. condit;Jo formam um contingente pouco :significativo para
um munidpiode 468 mil habitantes e 130 mil famdias. das quais só 8
mil se ressentem de uma pobreza

Não há em Ribeirio Preto um.
baleio em que moradores carentes
se apresentam para 1e c:adastramn
ao programa de complementaçio
de renda. O cadastramento é feito
pelas assistentes sociais.
Elas tiveram como ponto de partida a n:lação de famílias que recehorticultura.
· biam da prefeitura uma cesta bási·
ca mensal A grosSo modo.. em lu., ,
gar da cesta, a famfiia recebe' de- RS
O prefeito Ant6nio Palocd (PT)
oro,oo a RS 100,00, e decide o que
diz est:Jr em condições de acionar faurcomodinheiro.
na Justiça as duas ou tr& famílias
Não hli ainda uma pesquisa que
que persistem em manter as aian-' especifique de que maneira os beças como pedintes,. em lugar de neficiários gastam o que retirun
mensalmente no banco.
mandá-las para a escola.
Euma maneira de dizer que. paMas as assistentes sociais calcura ele. os progr.amas sociais da prelam que, basicamente. compra-se
mais comida, roupa. material esfeitura eliminaram todos os obsUculos materiais para que a escolacolareeletrodo~cos(comote
levisão, que mantmla criança em
ridade beneficie 100% da populacasa). (JOAo IATISTA NATAUJ
çãoentrr7 e I.fanO$.
Com programa de renda mínima• .fi crianças trocaram as calçadas pela sala de aula. M demais fo.
ram atraídas por programas paralelos. como o que d4 meio salário
mínimo mensal para quem participa de um centro de jardinagem e

..

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1996

00909

bconomrstas dos EUA vêem ajuda como alternativa
a alta do mfnimo, que poderia trazer deJemprego

Programa é opção
a aumento de salário
Tempo Real

Embolado pela
cleiçio presi~ ~ r©11@!
dena.J, o Con·
gresso norte-a1@! ·~):>
mericano está
indinado a au- ~.
mentar ó salá- Divida Social
rio-mínimo,

?'

duzir o número de contratações.
especialmente dos mais ,iovens.
Esse impacto seria anulado caso
o governo. com o dinheiro do contribuinte, aprimorasse ainda mais

grama de renda mfnima ("oamed
credit income tu") l'ml se expandindoanoaano.

a recompensa ao trabalhador abaixo da linha da pobreza nos EUA

um orçameoto total de USS 1,5 tri·

tas: como Bill Clinton.

Hoje, II!Üige 20 nülb6es de faml.
lia, abJonendo US$ 18 bilh6es de
lhio(1,2'16~~-•P1B(soma

Imaginavam que, ao inm de
manter caros e muitas vezes inefi·
cientes programas assistenciais,
com suas pesadas buroaa:du,
melhor seria dar dinheiro diretamente a quem trabalhasse.
O programa está, entretanto. sob

-fi?.

-um homem solteiro que ganhe
menos de USS 750 por m!s está
abaixo dessa Unha ou um casal

elevando-o pan aproximadamente US$ J.OOO, dez: vezes o mínimo

com dois filhos com uma renda
mensal inferior a US$ 960 mensais.
Por esse ailério, haveria no país
39,3 milhões de pessoas abaixo da

uma família com quatro pessoa
com uma renda mensal de US$

des e decididos a equilibnro orçamento, defendem cortes.
O programa de renda mínima i:
apenasmaisumesquemapuaaju·

tinha pobreza. o que significaria
15% da populaçio.
taxa mais
alta entre os países industrializados. .
.

lhe dar um cheque que ~~aeSCmt&•

da aos setores mais vulnertveis.
H' a distnõuiçio de alimentos
(US$ 21 bilhões) e ajuda moradia

brasileiro.
Os ecOnomistas advertem para o
perigo de desemprego e oferecem
uma soluçlo: melhon~r o progra.·
ma de renda mínima.
Os economistas afirmam que o
aumento do mínimo, 'uma das
bandeiras do presidente BiU Oin-

ton, candidato l reeleiçio. w.i rc--

de.Produtoseserviços)brasileiro.
E um programa destinado apenas a quem trab.thL Por exemplo,

tiroteio. Os republicanos. impres·
sionados com o_número de frau-

2.108, ..uno de um professor universitário no Bnsil. O governo vai

e•

ri&US$210pormk.Seoindivfduo
i: solteiro e ganha os US$ 750 por

-

m~vailnarmaisOS$30,00.

A id&. do programa de renda

F.xpan!';ão

Criado em 1975 pelo presidente
republicano Gerald Ford. o pro--

mlnima surgiu justamente doa
economistas conservadores e.
agora, i: sustentada por progressis·

(US$ 27 bilh6es~
Nos trfs níveis -federal, esta·
dual e municipal- são gastos por
ano USS 350 bilhões para ajuda diretamenteosmaispobres.

Europa já adota o $istema
vain. h• um novo tipo de mula
mfnimaemditculllo,.J!Iuo.
1lco j>orle doo polis .....,.
peua pouuem aljum tipo de
prosramadereaelamlalma.
A ~ fbl clacla
lha pdo beJ8a PblJippe nn Pa·
rij1, um doo malotes OIP<dallltu do mundo em mula mllll·
ma e autOr de di..,... llvruo

'Fo-

-o

I!Obreollllllllo.

AliUDI Ptflel.. como 01 acandl.._
liltemaji ua dtcacla de 60. A - ·
c:a aderiu 10 prosrama em 76, e

al'rança, IC!em III.
Outroa ~ eomo ai!lpa·

nh1,Diotfm ump_.,..na.
clonai, !IIli aJaumu dclades
pran~emwnarmclamfnlmL

Rendabúica

Sesundo Parl)l, profeaor de
Economia e

l!ticã Soda! ela

Unbmldade Cat6lica de I.Du-

pêadwnadarendabúica.
Por -lei&, todoo oo dcladloo .-beriam uma quand·
dade flwol de dlnbdro -acha·
moda m~da búlca-, lndependent=ente de ""' COlidi·
çlo ooclal. 01 maio pobra ,..
ceberiam, .um da rmcla bú!ca.umacomplementaçlo.

Parijo diz que alei& ela rmcla
búla qu para aper{elçou

o~í;~nm:~.
muito pooillwl,

mo, em
1em um

·de peaalizil
quem
trabllbo... '"""
htoportueobeneBdúlo•

prosramaque........,mum

trabolho-·-Por

dinhelrocbgom"DO.

ll'tf

emnplo, um ~
que -'>o US$600 por mltdo
80lmiO • que mCOIIlle ~
US$500,_ ....

trabolhocl!

ceberiC! W IOOdo-..o
..Com &lo, quem recebe o
dlnbdro l o - alo eotrmaloopan
lho",dlzPuljL

procurar-:--;

Pela ""'"
ld&, - um
.....
lhador
teú prantldo
lbrD
de, por exemplo, uss 3!10
-que~

mendldo a todoo•oo

dcladloo lo paio.
Se ele nlo tiver trabl1bo. laD
direito a um complemento.

Mu ae conaeguir encontrar
oervlço, ele perde
complematto.
A rmcla
búlo
continuaguandd&.
-:
Puij1 dk que a edmlnfltwçlo .. tona maio limpl<o com
• rmcla
~
neceaida4e de l n & a -

b4tka,"""

P.,.11CCJ011011barefilcailzar.OO

beneficWt.o do prosnma. Na
rmcla bú!ca, bula um cheque

lgualpancadadcladio.
iANDÍIELAIIOZI
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O goven,o nlo vai se limitar ao
Comunidade Solidúia este ano. O
presidente Fernando Henrique deve anul1ciar, no próximo dia 6, um

conjunto de oito a dez novos prio-ridades soàaiJ a serem ataeadu
pelo governo em 96.
Os novos projetas.. elaborado&
por Vilmar Pari" asseuar do pr-e-o
sidente, abordam pontos como
combate ~ dcmutriçio infantil, ~
evulo escolar, alt!m de pragrJmU
de capac:it&Çio profissional, gera·
yio de empregoa e investimentos

em infra-estrutura.
O mllnclo da nova poUtica social
está previsto para acontecer durante a reuniio do coDJClho do eo.

munidado Solldúia, pmldldo por
Ruth~

Os novca projetoa ae somaria
aos 15 pfOFUDU que jt do coar·
denad01 pela ......wia-eu<utM
doCcmunldada Solldúia,Anal'e-

M-

conantr&do

e L.ocals onde hi programu dt ~ndl ,~,.

01111 . . . . . . - . ......................~ ..........""*"',..~·-

limo.:

Este anO, o orçamento diJpoDI·

velpuaoaprosramuc:resceupua
RS 3,6 bDhoe. na propoouenvilda
pelogowmoao~
Se conaeguir executar tudo at6 o

fim do 1110, o ConnmidadoSolicU·
ria teri pato 1ll'l& maior em 96 do
queemj5.
Destino
Principall deat!noa d - vorba:

combate k mortllidade infantil

(RS 1bi), dl&tribuiçlo de <aW hi·
sicu (RS 650 müh6es) e apoio l
eduaçlo (RS632mDhoe.).
Para Peliano, menoa do 10% doa
programu do Comunidade SoU·
dúi& poderiam ..,. suhatituiclot
por um eventual programa de renda mínima. "'Ele teria que aer algo
a maia. como noaloail em que jt
eotásendoimplementido", dlz.
Ela lembra que nlo adl&nta dar

uma c:omplementaçlo de renda
para a famJli& e tirar da c:ri&nça o
transporte escolar ou a merenda
quedac:omenaescola.

.PeJiano llcha uinterealnte• I
ld&.da=dantinima,maadefm·
d~ que Jeja uaociada a c:ontnputidu. como a manutençlo dei fl·

lhos na escola pe10I paiL EleCGllli·
dera, po-. que o prosnma deve
sereoteCUtadope!Oimunidpioa.
Al6n do Comunidade Solldúia,
o govmto detenwlve outroa programa com impactO IOdll. Somadoa,oupenmoaRS20bDhCiel.
En~ eleo etdo o papmento do
~que

bendi·

àou 990.196 peuou em fevereiro
a um euato do RS t:i5,6 mDhCiel. e a
renda rural, que CODIOme RS 7,022

bilh6al111o. O valor dOI beneficias ruralo. RS 100 pormb. é p&BO

a5,8mDhlleldepeiiO&L UIITl

Cresce concentração
de
renda, diz IBGE
.. _Locll

um salário mínimo: 47,1%. S •
guido do perto pelo Maranblo

Nlo butaue o Bruil ;a ser am·
pelo mundial do eoncentraçlO de
renda, a 1litlma mediçio feita pelo
1BGE (Pesquisa Nacional por
Amostra de Oomiallo 93) mostra

queeaaeproeessoaeintentificou.
Em 92, oa 10% que reeeibem u
maiores remuneraçees conçmuavam 46,1% doa rendimentoa (oalá·
rio, aposentadoria, pen&lo, Juro•
do aplicaçCiel financeiru). Em 93,
........ ~para49,8'11o.
Além dl&&o, o Bruil- mal 01
rec:unoa que aplica na ãrea IOda1.
Squndo relat6rio do Baneo Mun·
d.ial. 01 20% mail pobra ficam
com 15% doa gutoa IOciaiJ. E os
209& maia ricos acabam K bctefi·
ci&lldo do2l'llo deuanerbu.
Efeito real

o sowmo etper& que o real ...
nha mertldo a tend!nci& do lU•
mento da concentraç:io. Por eua
..._ o IBGE - ae esforçando
pua, pela primeira .... divulpr o
multado de uma PNAO no ano
aegulnte ao que ela foi feita. A
PNADdo95deYel&iremjunbo.
A eoncentraçlO do reoda é maior
n01 Eat&doo do Nordate. O qua·
dro c! um pouco menos graYe nos
Est&doa do Sudoote e do Sul.
O Rio Grande do Norte lidera o
rankins doa Estados em porcenta·
sem da popuiaçio que ganha ...

(45,9%)epeloPi&ui(42.1'11o). '
No outro lado estio Sio Paulo e
Santa Cawin&. )1..... Emdos,
apenas 14,8% e13,5'11o du rapecti·
vu popula~Oct.recebematéam 11.·
lúio mínimo.
O contriSU'i> .,._nritoflllmhémem

relaçio aos que garuwu u1ail de
dez salários míaimoa. Em Brufiia,
eles sio !S'IIo da popuiaçio; No
Piaufeno Maranblo,apenu).,ll%.

Mulheres
Entre u mulherel. 01 baixonmdimentos alo ainda mais comu~~~:
33% delu ganlwn ati! um oalário
mínimo e apmu 2.6% recebem
mail de dez aalários mínimo~. ·
l!ntreoa homens o ceúrlo idife..
nmte: 23% ganlwn ati! um oalário
mfnimo, enquanto 6,6% reeeibem
maiJC!eRSlmil
,
A maior diferença en~ ~
aparece jwtamente na ponta. dos
mail ricot. Enquanto 2.4% dot; bo-.
mens ganham mais de doil ..U~
rios mínima~, 11penu 0,7%: das
mUlheres comesuem atingir: ....
patamardonmdimento.
M mulheres econamicamea:re
arivu com mail de 10 ano~ querecebem mais de cioi1111ário1 mínimos abocanham 12,9% da rmda. ·
Os homens deu& mesma faixa c:omem27.S%do bolo.
UOSl ROIERTO DtTOLIDO)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Sup/icy, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira ·
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Senador
Eduardo Suplicy, quero dizer a V. Ex" que deve estar havendo um equívoco nas informações, umá vez
que todos os Senadores já têm na rede Internet sua
homepage, ainda que reduzida Mas isso não exclui
que cada um dos Srs. Senadores possa estender
essas informações, utilizando o espaço que eles desejam utilizar. De maneira que penso que deve haver algum equívoco nessas informações. V. Ex" já
pode aumentar sua homepage, porque já estamos
ligados com qualquer lugar do mundo. Quem quiser
conferir a elegância e a simpatia de V. Ex" já pode
fazê-lo através da Internet, bem corno ter acesso a
todas as notícias diárias, discursos, todos os trabalhos da Casa, resultado de um grande esforço da
Mesa do Senado. V. Ex" está na Casa há algum
tempo e sabe perfeitamente o passo gigantesco que
conseguimos dar nesse período. De maneira que
vou determinar ao Prodasen que inclua a homepage de V. Ex". Posso até dizer que já estou preparando a minha também.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Agradeço, Sr.
Presidente, e faço questão de fazer uma visita ao
gabinete de V. Ex" para mostrar como foi preparada
minha homepage no próprio computador da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Muito
obrigado. Te rei imenso prazer em verificar e sei que
está bem feito, porque tudo que V. Ex" tem feito nesCasa é com muita competência
O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Concedo
a palavra à Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a sociedade gaúcha vive momentos
de grande apreensão, que me trazem, inclusive, a
esta tribuna, atendendo a inúmeros apelos recebidos recentemente áe prefeitos, ex-governadores e
autoridades daquele nosso Estado.
A apreensão se deve ao anúncio da privatização do Banco Meridional, que ocorreu em 1995. Mas
a situação foi agravada com a publicação do edital
de leilão ocorrida recentemente.
As privatizações, iniciadas no Governo Collor e
mantidas no atual Governo, podem até funcionar em
alguns casos, mas, em outros, toma-se difícil entender as razões que levam as autoridades a abrirem
mão do património público.

ta
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Assim acontece, por exemplo, com os setores
da telefonia, petróleo e minerais, setores estratégicos, onde a presença da Telebrás, da Petrobrás e
da Companhia Vale do Rio Doce é decisiva para garantir os interesses populares e a soberania do País.
Da mesma forma, não foram ainda suficientes
os argumentos do Governo Federal para justificar a
privatização do Banco Meridional, instituição financeira lucrativa, modema e estratégica para a Região
Sul do Brasil.
O Banco Meridional S.A. é resultado de um dos
mais importantes exemplos de mobilização da sociedade gaúcha, que, de fonna ampla, tomou as ruas
para defender os interesses do Estado.
Desde 1985, a instituição construiu um históri·
co de sucesso operacional, patrimonial e social que
comprova a correção de sua criação e a importância
de sua continuidade como banco estatal.
Única instituição financeira federal voltada prioritariamente para a Região Sul e, especialmente,
para o Rio Grande do Sul, é um dos quinze maiores
bancos do País, com 73% de suas 256 agências na
região.
As operações financeiras ·do banco, por outro
lado, também estão direcionadas principalmente
para as atividades produtivas da região, com desta·
que para as pequenas, médias e microempresas e
às pessoas ffsicas.
O Banco Meridional é uma instituição financeira saudável, segundo demonstram indicadores divulgados pela própria Diretoria do banco.
Em 1994, alcançou um lucro líquido de R$41,2
milhões, que pennitiu uma rentabilidade de 11 ,61%
em relação ao resultado apurado em 1993, índice
igual ou superior ao da maioria dos bancos privados
em atMdade na região e no País.
A instituição, ainda, tem uma das mais altas
proporções de lucro por funcionário entre todos os
demais bancos do País, incluindo os privados.
Meridional tem um papel chave a desempenhar, como executor da política de crédito do Poder
Público Federal, no processo de integração do Brasil
no Mercosul, em função de sua posição geográfica e
de seu perfil financeiro.
Um fator importante para concretizar esse papel do Meridional é o fato de o banco ter sua sede,
ou seja, sua instância decisôria máxima, no Rio
Grande do sul, com vivência dos problemas concretos decorrentes do processo de integração das eco-·
nomias dos países vizinhos.
Sem dúvida, o Banco reúne as condições adequadas para financiar os pequenos e médios produ-

o
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tores, dando-lhes condições de atingir novos patamares de produtividade, fundamental para enfrentar
a concorrência com os demais pafses.
Com este sentimento de defesa e de valorização daquilo que construfmos com dedicação e competência, é que, nesse perfodo, os gaúchos mobilizaram-se em defesa do banco, com instrumento fundamental para o desenvolvimento da Região Sul.
Em junho do ano passado, a Bancada Federal
do Rio Grande do Sul, incluindo Deputados e Senadores, encaminhou documento ao Presidente da República, pedindo que fosse realizado um amplo debate sobre todas as alternativas para a instituição.
Neste documento, afirmávamos que
precesso irreversível do Mercosul, com abertura do comércio e integração do mercado consumidor, não deve
fazer com que os governos desguarneçam suas
economias nacionais, lhe subtraindo suportes eficazes para a concorrência internacional.'
Ainda, no mesmo documento, alertávamos sobre o fato de que 'um agente económico que tem
sua plena sustentação baseada na confiabilidade de
sua atuação no mercado de capitais não pode ser
exposto ao processo de privatização nos mesmos
moldes do que um parque fabril'.
As mesmas razões também levaram a Bancade Federal gaúcha a apresentar no Congresso Nacional projeto coletivo, com apoiadores de todas as
regiões do Pafs, propondo a transformação do Banco Meridional em executor de polfticas de crédito do
Poder Público Federal, com vistas à integração brasileira no Mercosul.
Também a Assembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul, através da Comissão Contra
a Privatização do Meridional, depois de diversas audiências públicas, concluiu pela necessidade de
manter o Banco Meridional estatal e terminou por ingressar junto à Procuradoria-Geral da União com
pedido de suspensão do processo de privatização.
Por outro lado, a Câmara Municipal de Porto
Alegre também realizou uma Comissão Externa, em
que ouviu autori<;lades de todos os setores e posicionou-se contra a privatização.
Em seu documento final, a Câmara Municipal
de Porto Alegre afirma que os dados e depoimentos
recolhidos apontam para 'um entrelaçamento da privatização do banco com um processo de crescente
esvaziamento do poder de regulação do Estado sobre a economia, seja em seus setores estratégicos,
seja no seu setor financeiro'.
A mobilização em defesa do Banco Meridional
ainda incluiu dois grandes atos públicos realizados
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no Aio Grande do Sul, com presença de lideranças astaduais e nacionais - um, em meados do ano passado, organizado pelo Sindicato dos Bancários, e outro,
agora, promovido pela Prefeitura de Porto Alegre.
Ainda, para estes próximos dias, está sendo
organizado um Fórum de Prefeituras do Estado do
Rio Grande do Sul, com o objetivo de demonstrar a
importância da instituição para as localidades do interior.
Agora, Sr"s e Srs. Senadores, diante da irn;:.
nência da privatização, com data de leilão mamada
para o próximo dia 14 de maio, novamente nos manifestamos com o objetivo de sensibilizar o Governo
e reabrir o debate sobre o tema.
Com o preço de venda orçado em cerca de
R$400 milhões, o leilão do Banco Meridional prevê a
utilização de 90% desse valor em moedas podres e
a participação do capital estrangeiro.
Diante disso, lideranças polfllcas do Rio ,Grande do Sul, sem distinções partidárias ou ideológicas,
estão, mais uma vez, apelando ao Presidente Fernando Henrique cardoso a suspensão do leilão.
No entender destas lideranças, às quais me
somo, apesar da crise do siStema financeiro, •o Sanco Meridional está enfrentando as dificuldades sem
qualquer abalo em sua credibilidade e na continuidade da concessão de crédito aos pequenos e médios
·
empreendedores".
A partir desta situação positiva, com a participação da sociedade rio-grandense e da Região
Sul, em conjunto com pequenos acionistas, clientes e funcionários do Meridional, certamente poderá ser encontrada uma solução que não penalize
os interesses do Rio Grande do Sul e da Região
Sul.
Assim como há dez anos atrás, o Rio Grande
só quer afirmar um sistema financeiro regional forte,
contando com o Banco Meridional aluando em favor
d<1 povo gaúcho.
Esse era o pronunciamento e o registro que eu
gostaria de deixar neste momento, somando-me aos
apelos e ao documento que está sendo dirigido ao
Presidente da República, com a assinatura de exgovernadores, deputados, prefeitos, presidentes de
câmaras de vereadores e do Presidente da Associação dos Prefeitos do Rio Grande do Sul, pedindo
uma audiência ao Presidente da República, para
que, mais uma vez, num último e derradeiro apelo,
consigamos buscar, em conjunto, uma solução mais
viável e adequada aos interesses do Rio Grande e
da Região Sul.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs.
Senadores Odacir Soares, Guilherme Palmeira, Júlio
Campos, Lúcio Alcân!ara, Benedita da Silva e Marluce Pinto enviaram discurso à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art 203 do Regimente Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, acabo de examinar,
com incontida interesse, três documentos a mim encaminhados pelo Professor Osmar Siena, ilustre Reitor
da Fundação Universidade de RonciOnia - UNIR.
Os citados documentos englobam:
1 - as Dire!rizes, Prioridades e Metas referentes ao perfodo 1995/1998;
2- o Relatório de A!ividades 1995;
3 - o Projeto de Ampliação do Quadro Dooente.
Embora tenham-me chegado às mãos em 18
de março do corrente, só agora, pude dispor de tempo mais dila!ado, para lê-los e examiná-los com a
atenção e detença requeridos pelo interesse que de<fiCO ao assunto. Na verdade, trata-se do ensino superior em RondOnia, área na qual me tenho engajado com intensa dedicação.
Devo diZer-lhes, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que da delongada análise que fiz, enquanto lia
tais documentos, tive minha atenção atrafda para os
aspectos luminosos que eles nos descerram, assim
como para o lado sombrio que desvendam e que,
conforme V. Ex"s não ignoram, obscurecem 1ambém
o quotidiano das demais universidades brasileiras.
Sobre essas luzes e sombras, é que pretendo
me ocupar neste pronunciamento.
Começando pelo lado luminoso, o primeiro que
se impõe registrar é o que diz respetto à extraordinária e visfvel transformação operada na UNIR.
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do pJ'!!valecer a dinâmica por ele proposta nes!as
três palavras de ordem: Trabalhar, Integrar e Produzir. Graças a essa dinâmica e, 1ambém, à decidida
cooperação da comunidade acadêmica, a UNIR contraiu um estilo renovado e sobremaneira saudável
de interpretar e viVer os seus papéis e de cumprir os
seus compromissos, seja com o alunato, seja com a
comunidade mais ampla que a abriga e lhe dá susten!ação.
Tais virtudes estão muito bem refte!idas nos
três documentos por mim mencionados, nos quais,
com impecável objetividade e sem desperdfcio de
palavras, são rela!adas as principais a!ividades da
Instituição, em 1995, assim como são efe!ivadas a
prospeoção e seleção das diretrizes e metas pau!adas para o perfodo de 1995 a 1998.
Dessa forma, em seis tópicos fundamentais assim denominados:
1 - f>lano de Trabalho;
2 -· A!ividades realizadas constantes do Plano
de Ação
3 - A!ividades não executadas;
4 - JustifiCativas;
5 - Atividades extraprogramadas;
6 - Conclusão e Sugestão,
é-nos permitido abarcar um expressivo painel
de ações desenvoMdas pela universidade, desde a
Rettaria, passando pelos depar!amentos e unidades
de ensino do Campus de Porto Velho e dos cinco
Campi avançados que a integram, até às diversas
dependências de sua estrufura de apoio didático e
administrativo.

Deve-se tal recuperação, impõe-se reconhecer,
em grande parte, à lucida administração do atual
ReitOr, Professor Osmar Siena.

Para conferir o acima ditO, basta que se tome,
aleatoriament.e, um dos núcleos acadêmicos, por
exemplo, o NUSAU - Núcleo de Saúde. Logo nos é
descerrado o retrato da atuação daquela unidade de
ensino, com informações sucintas que descrevem os
seus obje!ivos, as quatro alividades constantes do
Plano de Ação por ele realizadas; as dez outras não
execu!adas; as justificativas para a não-execução de
tais atividades; o contrapeso de nove outras atividades executadas, embora não programadas e, por
fim, o demonstrativo do esforço acadêmico observado nos cursos de Enfermagem e Psicologia, demonstrado com dados obje!ivos referentes ao númerode disciplinas ensinadas no 1• e 2" semestres; a
número de vagas oferecidas; o número de alunos
matriculados; o número de turmas; o número de docentes; o número de formandos.

Este, de 1994 para cá, logrou restabelecer a
normalidade das relações institucionais internas e
externas e reativar as atividades acadêmicas, fazen-

Indicadores, esses, em suma, mais do que suficientes para tomar translúcidos aos olhos de quem
entende do ramo, a ritmo de trabalho, o grau de inte-

Esta dá mostras de haver superado com grandeza a crise institucional por ela vivida nos idos de
92, cujas conseqüências, enumerados pelo Relatório
das A!ividades de 1995, traduziram-se na desarticulação-oom-adasse-polf!ica;-eom a Sôeiedãde civil e
com instituições governamentais representativas,
tanto no âmbito estadual, quanto no federal. Tais desencontros redundaram na perda de recursos e, por
pouco, na perda dos rumos que vinham norteando
sua história incipiente.
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predestinação histórica, dela tomando, já agora,
uma aguda e amadurecida consciência institucional.

"Com esta definição, a Unir passará a implementar suas atividades marcadas pela consciência e
compromissos com o Desenvolvimemo Regional,
desde os discursos oficiais até as atividades mais
simples e corriqueiras do dia-a-dia. Todos os membros da comunidade ooiveisitária entenderão de desenvolvimento regional e procurarão aplicá-lo. Os
cursos oferecidos pela Unir terão esta maica. Os
projetes de pesquisas terão a ela referência, mais ou
menos explfcita. A extensão oferecida pela Unir levará a mesma marca Toda a vida de Universidade
Federal de Rondônia terá como eixo aglutinador e
condutor o Desenvolvimemo Regional.
Para conseguir andar com mais desenvottura,
a Unir se innanará principalmente, com instituições
congêneres, que tenham o mesmo rumo, a mesma
caracterlstica. A união de esforços, a troca de experiências, terá a força de enriquecimento mútuo. A
parceria. preferencial, por questão de identidade regional e relativa proximidade geográfica, deve se dar
com as instituições amazónicas e do oeste-brasileiro. •
Este é, pois, o rumo certo que a Unir, em boa
hora, resolveu adotar, sem recuo, e a despeito das
sombras que toldam os seus horizontes e às quais
fiz alusão, no intróito deste pronunciamento.
E já que. falei de sombras, vamos explicitá-las.
Quero me referir, sem maiores rodeios, à exigüidade
dos recursos orçamentários que hoje lhe são alocados. Para descrever a crise financeira que se abateu
sobre a Universidade Federal de Rondônia, nada
mais apropriado do que reproduzir a abordagem que
dela fazem os próprios elaboradores das "Diretrizes,
Prioridades e Metas".
•A Unir continuou crescendo, por imperiosa necessidade de msponder à demanda por seus cur·
ses, numa clara demonstração de coragem e arrojo,
a despeito dos parcos recursos alocados anualmente pelo MEC em seus orçamentos.
No período 1989/1993, os investimentos realizados em sua infraestrutura básica (área física,
equipamemos, livros e laboratórios) com recursos do
Tesouro Nacional foram ínfimos. Os de maior monta
(obras do Campi do imerior) foram custeados pela
comunidade acadêmiica e pelas Prefeituras Municipais, em alguns casos com apoio do governo estadual.

A Unir só se justifica se assumir sua destinação de universidade amazõnica e rondoniense.
Tal redescoberta devolve à Unir suas motivaÇÕes fundamentais tomando-a adulta e resoluta em
relação ao seu futuro. É o que se infere desta passa·
gem das diretrizes:

A situação de penúria que se eternizava alcançou o ponto de estrangulamento no 1° semestre de
1994. A Unir não dispunha de recursos para atender
as suas despesas mais elementares (luz, água, telefone, fotocópias, combustíveis, passagens, diárias,
vale-transporte, vale refeição, etc.). A sua existência

gração acadêmica e os níveis de produtividade do
setor acadêmico da referida universidade.
Mas, Sr. Presidente, dentre os aspectos luminosos divisados nos documentos que venho analisando, aquele que mais reteve a minha atenção foi o
que nos permite inferir o reencontro da Unir com sua
vocação fundamental.
Embora o "Plano de Desenvolvimento da Uni·
versidade Federal de Rondônia" já houvesse, em
1984, desenhado esse perfD vocacional, ao pretendê-la uma "Universidade de IntegraÇão Regional", e
sem embargo de seu Estatuto propor-lhe, no capitu·
lo III, objetivos claramente direcionados para o desempenho dessa vocação, a ponto de converter o
Desenvolvimento Regional em compromisso estatutário, a verdade é que, só agora, a cúpula da Universidade parece ter redescoberta a amplitude e, sobretudo, as implicações engajadoras dessas raízes vocacionais.
Com efeito, os fonnuladores das "Diretrizes,
Prioridades e Metas" para Unir, abarcando o período 95/98, andaram fustigados por uma inquietação
sobremodo instigante: definir os rumos da Institui·
ção.
•A definição de rumo é geradora de confiança,
motivação, força interior, vitalidade. A definição de
rumo, por si só, c,ria para a comunidade universitária
um volume signilicalivo de energia humana que até
então estava latente ou ausente.
Além de criadora de energia, esta definição se
constitui em catalisadora dessa mesma energia.
Desperta, catalisa e dinamiza A ·Instituição passa a
ter cara e imagem de adulta, de quem sabe para
onde vai, de quem sabe o que quer. A respeitabifida·
de institucional passa a outro patamar. Seus- projetes são vistos com outros olhos, suas propostas levadas a sério. Tanto as instituições congéneres
quanto os órgãos de apoio e fomento, sejam regionais, nacionais ou internacionais, passam a uma inte~ocução de efetividade e não ficam em nível de
meras perspectivas e promessas sem maiores con·
seqüências. • .
E foi por esses caminhos, que os elaboradores

das Diretrizes e Metas da Unir redescobriram sua
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eslava em risco. Ciente da sttuação e conSciente da
sua responsabilidade, o MEC liberou no 2" semestre, recursos extra-orçamentários da ordem de R$
1.200.00,00 (hum milhão e duzentos mil reais) aproximadamente, possibilitando à Unir a sua sobrevivência, bem como a realização de investimentos em
equipamentos, livros, laboratórios e espaço tisico
que soluCionaram problemas emergenciais.
No final do ano, foram retomadas as obras da
antiga Escola Técnica Federal. O projeto foi redi·
mensionado e adaptado em consonância com as ne. cessidades acadêmicas e administratiVas mais prementes.

Situação atual
Inscreveram-se no vestibular/95 da Unir, 9318
candidatos, que concorreram às 1.580 vagas oferecidas, nos seus 14 cursos, sendo 1.100 destinados
ao interior e 480 para a Capttal de Porto Velho.
O número de alunos matriculados saltou para
3.918, assim distribufdos: Porto Velho: 2.156; interior: 1.762.
O seu quadro próprio de servidores de apoio é
de apenas 245 técnico-admjnistrativos. O de professores e de 246, dos quais 55 deles encontram-se
afastados para cursar pós-graduação a níveis de
mestrados e doutorado. Ressalte-se que do seu
quadro docente, 4 são doutores, 49 são mestres, 88
são especialistas e 105 são apenas professores graduados. A área ffsica é de 21.365 metros quadrados
e o acervo bibliográfico é composto por 37.325 volu·
mes. Conta ainda com 14 laboratórios, sendo que apenas 5 deles encontram-se parcialmente equipados.
O processo de interiorização da Unir não teria
ocorrido sem o imprescindível apoio da c.:>munidade
das Prefeituras Municipais e do Governo Es1adual.
Esses agentes contribufram e contribuem decisivamente para a consolidação dos Campi, não só na
realização de investimentos como na manutenção
de suas atividades. À Unir prestam serviços também, 80 professores e 87 técnico-administrativos colocados à sua disposição pelos Governo Estadual e
Prefeituras Municipais. Sem esse contingente de
pessoal os cursos oferecidos no interior do es1ado
estariam inviabilizados.
A situação orçamentária da Unir no corrente
exercfcio é critica. Há garantia de repasse de recursos apenas para pagamento de pessoal, se tanto. O
orçamento para despesas de outros custeios apresenta déficit de aproximadamente R$ 1.500.000,00
{hum milhão e quinhentos mil reais).
O volume de recursos para outros custeios e
capttal alocado no seu orçamento é equivalente a

00915
apenas 0,44% (C!uarenta e quatro décimos percentuais) ao valor global alocado ao conjunto das lnsti·
tuições Federais e de Ensino.
A Unir é uma instituição ainda em implantação
e portanto carece de um tratamento diferenciado.
Mantido a tendência aluai ela jamais se consolidará
como centro de excelência e como partícipe responsável pelo Desenvolvimento Regional."
Conhecida a penúria financeira em que tem vivido a Unir, não será difícil identificar a causa de tantas atiVidades previs1as em seus Planos de Ação, e
não executados pelas suas dependências dic:Játicoadministrativas, conforme se cons1ata em seu Rela·
tório de AtMdades.
Pode-se, também, inferir, pela mesma via, o
porquê de tantas pesquisas programadas e ainda
não desenvolvidas no âmbtto da Universidade.

Registre-se, a bem da verdade, que as que o
foram confirmam os novos compromissos da Unir
com a integração Amazónica. Comprova-o o simples
exame desta relação de pesquisas desenvolvidas ou
em desenvolvimento na Unir, em 1995: Processo Mi·
· gratório Esperança da Comunidade; Impactei Ambiental por Mercúrio no Rio Madeira - Estudo de
Contaminação; Cultura Extrativista numa região de
Colonização Agrfcola; Análise Comparativa da Interceptação da Água da Chuva em áreas de diferentes
usos do solo - Estudo Experimental; Questão Ambiental em Rondônia - uma discussão sobre Unidades de Conservação; Geografia e Multimfdia; Aspectos Hidrológicos do lgarapé Tapagem; Ungufstica lndfgena; Levantamento e Diagnóstico da Estrutura de
Ensino nas reservas extrativistas de seringu9ira de
Rondônia; Ecologia e Qufmica de Plantas Produtoras de Óleos Essenciais- CNPq - PIBCT/Unir; lns!lllação do Laboratório de Mercúrio (Instituto de Bioffsicada UFRJ); Treinamento de Pesquisadores e Bolsis1as do PIBIC em análise qufmica de peixes, sedimentos, cabelo, etc.; Estudo da paleovegetação empregando a datação por C14 e razão isotópica do
carbono em solos de cerrado - Transição e Roresta
Natural no Es1ado de Rondônia - FAPESP • USPUSP/Unir; Estudos Epidemiológicos da Malária:
áreas de garimpo e comunidades indfgenas de Rondônia; Implantação do Laboratório de Paleontologia
de Rondônia PNOPGIDCB/Unir; Património Arqueológico de Rondônia: Vale do Guaporá; Levantamento dos sftios paleontolóQicos na região do Arara • Rio
Madeira e em sítios de calcário no Municfpio de Pimenta Bueno e por fim o Diagnóstico de parasitoses
em idade escolar da rede municipal de ·ensino de
Porto Velho.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, impõe-se,
aqui, que eu explicHe algumas reflexões que
ocorrem inapelavelmente, ante situações tais como
as caracterizadas pela penúria financeira da Unir e
de outras universidades brasileiras. Urge eliminar
este detestável desencontro entre o discurso da
maioria dos homens públicos brasileiros e o modo
como ele é traduzido, efetivamente, no nosso quotidiano político-administrativo.
No discurso, a educação é arrolada como prioridade das prioridades; já no quotidiano administrativo, mais particularmente, na hora de elaborar e votar
os orçamentos públicos, para as universidades e escolas, recaem as migalhas, reservando-se a gorda
parte de tais recursos para sanear a farra dos ban·
cos ou para tapar os rombos operados no Erário, em
conseqüência da gestão calamHosa de certos setores públicos !
De acordo, ainda, com eSse discurso sem sé-'
rios comprometimentos, quando se expressam as
expectativas da sociedade em relação à universidade, proclama-se, nada mais nada menos que o papel decisivo que ela desempenha como capitalizadora de recursos humanos e geradora da ciência e da
tecnologia, da qual provêm o desenvolvimento e o
bem-estar dos povos.
Na hora de traduzir isso em miúdos, o que resulta é essa miudeza de meios, insuficientes até
para o custeio das contas de água, luz e de materiais de limpeza das universidades.
Ora, na verdade, Sr. Presidente, bem estipendiadas, nossas universidades - seja a USP, seja a
Unir, sejam quais forem constituirão, sem dúvida, a
grande instância capaz de gerar os principais fatores
necessários ao nosso desenvolvimento social e econ6mico. Tratando-as, porém, como as tratamos e,
sobretudo, maltratando, como temos maltratado o
seu quadro de docentes e pesquisadores, dificilmente superaremos o estágio atual de subdesenvolvimento. Pelo contrário, estaremos fadados a etemizarmo-nos na condição de país do "nhenhenhén" I
É o que pensa; Sr. Presidente.

me

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a questão
agrícola adquiriu um expressão no Brasil que não
pode ser medida apenas pela gravidade do problema fundiário, nem tão somente pela contribuição
que o setor primário deu, até agora, para a estabili·
dade do Plano Real. Ela tem que ser avaliada, sobretudo, pela contribuição que a agricuttura, a pecuária, o extrativismo, a pesca e a agro-indústria podem dar à relevante questão do desemprego, a maiS
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imponante de todas as pautas sociais deste fim de
século, em todo o mundo. Estamos todos preocupados, Sr. Presidente, em assegurar aos brasileiros
que anualmente ascendem ao mercado de trabalho,
condições de sobrevivência e postos de trabalho
que a indústria e o setor de serviços já não são capazes de assegurar, na medida e na escala das necessidades nacionais. Ainda recentemente, em mais
de um pronunciamento, o Presidente da Sociedade
Rural Brasileira, a propósito dos confiHos fundiários,
teve a oportunidade de lembrar que a geração de
um emprego no setor primário representa um investimento equivalente a um quarto do que é necessário para assentar um trabalhador rural. Sem dúvida
reorganização fundiária é vital, para um país como o
Brasil. Ninguém discute que a reforma agrária merece, como a educação, ser considerada uma prioridade nacional. Está entre os problemas a que temos
que dedicar boa parte do esforço, da atenção, e da
capacidade de mobilização do setor público e das
energias nacionais.

a

Entendo, porém, que tão importante quanto
isto, é evitarmos a migração, a descapitalização e a
perda da importância relativa do setor primário. Tão
relevante quanto dar terra aos que dela carecem, é
evitarmos que a população rural seja expulsa do
campo, por fatta de condições adequadas para continuar aumentando a produção agrícola, a oferta de
alimentos e a expandir a produção pecuária e agroindustrial.
O governo do Presidente Henrique Cardoso
tem dado a este assunto a atenção relativa. E a melhor evidência de sua preocupação foi o reajuste recentemente concedido ao setor sucro-alcooleiro,
para permitir a continuidade do Proálcool. A contribuição deste programa significa, em termos absolutos, a preservação de, pelo menos, um milhão de
empregos diretos e indiretos no setor. No entanto, a
quebra da safra de grãos, verificada entre o ano
passado e a atual, indica a perda de pelo menos
13 milhões de toneladas, segundo as previsões
mais otimistas. A mais urgente e a mais significativa das medidas de proteção, para evitarmos nova
diminuição no volume de bens produzidos pelo seter primário é, inquestionavelmente, a adequada,
oportuna e suficiente oferta de financiamento, lamentavelmente ainda restrita, em grande parte, ao
Banco do Brasil. Se isto diz respeito a todo o país,
como mais razão interessa ao Nordeste que é a região brasileira mais fortemente dependente do setor
primário que ainda responde em grande parte pelo
nosso produto interno.
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Esta a razão que me leva a apelar às autoridades econõmicas, ao Ministro da Fazenda, ao presidente do Banco do Brasil, e ao novo titular da Pasta
·da Agricultura, nosso colega senador Arlindo Porto,
para dois aspectos que são vitais para todo o Nordeste. Estamos, como é sabido, num período crucial do calendário agrícola que, em toda a região,
e particularmente em Alagoas, corresponde ao periodo das chuvas. Trata-se em primeiro lugar, portanto, de permitir que o financiamento se estenda
por um perfodo adequado ao inicio do plantio. Em
segundo lugar, as noticias que tive a oportunidade
de constatar em toda a zona produtiva do sertão e
da zona da mata, dizem respeito ao volume e às dificuldades para a obtenção dos financiamentos oficiais. Tenho a certeza de que, um volume adequado de recursos, um calendário um pouco mais
abrangente para a região Nordeste, e a ocorrência
do fator climático extremamente favorável este ano,
podem contribuir decisivamente para vo~armos a
atingir, pelo menos, o mesmo volume de produção
da safra do ano passado.
·
Este o alerta que julgo no dever de trazer ao
conhecimento do Senado, pois tenho a certeza de
que será uma contribuição decisiva para a volta da
normalidade ao campo, tão importante para a preservação do emprego agrfcola - repito - quanto as
medidas necessárias para assentarmos os milhares
de sem-terra que hoje constituem um desafio à estabilidade social do pais.
Não se trata de preconizar privilégios ou tratamento discriminatório em favor da produção agrfcola. trata-se, isto sim, de reverter um quadro que, pela
inércia, como ocorreu na safra passada, pode redundar em prejuizos irreversiveis para todo o pais. O
tempo, Senhor Presidente, é o único fator inadministrável, quando se trata de tirar da natureza o sustento que representa, ao mesmo tempo, a sobrevivência e o emprego de milhões e milhões de brasileiros.
Esta a razão de minhas preocupações e o fundamento do apelo que daqui transmito da forma mais
viva e mais veemente ao Poder Executivo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-Ml) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, confrontado com pertinaz escassez de recursos, o Governo Federal vê-se ·
obrigado a inibir os investimentos em obras e serviços, a seccionar as prestações sociais devidas à população e a exercer, com todo o rigor, o corte sistemático das despesas programadas no Orçamento,
ainda que procedentes e inadiáveis.
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Usualmente, e de forma paralela, intenta à criação de novos impostos, taxas e Contribuições, ou
mesmo a majoração de suas. alfquotas, desejando
. estender a carga tributária a um universo maior de
contribuintes, na procura incessante de dotar de algum equilíbrio as combalidas contas públicas.
Nesse quadro, a politica de privatizações tem
oferecido resu~ados auspiciosos. Na prática, o Estado dispensou-se de sustentar uma estrutura dispendiosa e, transferindo esse encargo à competêrocia da
empresa privada, dela vém recolhendo soma considerável de tributos.
Trocando a despesa, à qual já não podia satisfazer, pelo aumento da arrecadação, o Governo
adota, sem dúvida, o mais acertado caminho. Levantamento recente promovido pelo jornal O Globo, demonstra que as empresas privatizadas apresentando lucros muito superiores aos da época em que
eram estatais, estão contribuindo para o aumento da
receita.
Esse fato repercute no mercado acionário, levando os investidores a apostar no aumento dos
seus lucros nessas empresas, muito mais em função do valor que adquirem, após a privatização, do
que pelo seu valor de mercado, nas aluais condições.
Há um consenso, portanto segundo o qual,
conduzidas pela iniciativa privada, as ex-estatais ficam mais produtivas, eficientes e competitivas, dando margem à segura previsão de que, se já estão
bem hoje, deverão ser mais lucrativas quando administradas pelo empresariado, no lugar do Poder Público.
Para demonstrar as vantagens da administração privada cita-se como exemplo a do porto de Aracaju, que tem o mais baixo custo operacional em todo
o Brasil. É que a Companhia Vale do Rio Doce opera o
novo terminSJ com apenas cinqüenta e seis servidores, embora os sindicatos locais exigissem a contratação de mil e trezentas pessoas, sem o que o porto não
poderia funcionar a conten1D, segundo diziam.
As condições macroeconõmicas do Pais, decorrentes das reformas estruturais, da modernização
e do aumento do investimento externo, somadas às
perspectivas das estatais passarem para a responsabilidade do capital privado, acenam aos investidores com a possibilidade de cnescimento da lucratividade das ações correspondentes e, conseqüentemente, a renda de suas inversões.
Por isso, a valorização das dez maiores estatais negociadas em bolsas de valores foi de 72 bilhões e 100 milhões de dólares, num perfodo de quatro
anos. Considerando-se a participação média de 50
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por cento do Governo no controle dessas empresas,
a alienação pelo valor teórico de mercado permitiria
que a União dispensasse a arrecadação de impostos, pelo perfodo de oito meses.
A par disso, o Governo poderia pagar toda a
dfvida do setor público junto aos bancos privados,
ônus esse calculado em 42 bilhões de dólares, ou
cobrir, quatro vezes, o déficit público do Orçamento
da União, projetado em 1O bilhões de dólares para o
corrente exercfcio.
São conhecidos os exemplos de estatais que,
tranferidas à iniciativa privada, tomaram-se produtivas, beneficiando o conjunto acionário e o Pafs. A
Companhia Siderúrgica Nacional e a Acesila asoendem hoje ao patamar das empresas lfderes do setor
metalúrgico, numa demonstração inequfvoca do
acerto do processo de privatizações.
Essa última, privatizada há apenas três anos,
pagou as quotas de participação nos lucros - algo
em tomo de mil e duzentos reais - a cada um dos
seus empregados, nos dois úKirnos exercfcios. Nesse perfodo, a central de controle de ponto foi desativada, construindo-se em seu espaço um moderno
laboratório de pesquisas, pela simples existência de
uma relação de confiança da empresa quanto à Ireqüência e operosidade dos seus trabalhadores.
Hoje, a empresa, que controla a metade do
mercado argentino de aço inoxidável, paga o lmposto de Renda, fato impensável quando operava corno
empresa pública.
Esse excelente resultado, comum às empresas já privatizadas, está longe de ser alcançado,
não se sabe por qual motivo, pelas antigas estatais,
ainda submetidas a longo e demorado processo de
liquidação.
Mais de uma dezena de empresas públicas e
autarquias, fechadas há mais de cinco anos, não tivaram até hoje completado o respectivo processo de
extinção. Conseqüentemente, a injustilicável sobrevida da Siderbrás e do Instituto do Açúcar e do Álcoei, assim corno de outras nove dependências do
Tesouro Nacional, dele vão extrair nada menos do
que setecentos e cinqüenta milhões de reais, apenas no corrente ano.
A Siderbrás, extinta em 1990 por força da Lei
nQ 8.029, foi contemplada com uma dotação de quinhentos e sessenta e cinco milhões de reais no Orçamento em execução. Sem existir, de fato, no qüinqüênio que ora se completa, conta ainda com um
quadro funcional de trezentos e cinqüenta empregados, e produziu despesas que somaram mais de duzentos e dez milhões· de reais, até agosto último.
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Documentos pesquisados pelo Tribunal de
Contas da União confirmam que o Instituto do Açúcar e do Álcool, a sua vez, conta com dotações orçamentárias de cento e seis milhões de reais, no vigente exercfcio, mantendo ainda um quadro de oento e trinta funcionários. Em ambos os casos, a despesa refere-se a gastos com salários de servidores,
dividas trabalhistas, juros acumulados e diárias de
viagens.
Suspeitam os membros daquela Corte, precedentemente, que não há interesse dos liquidantes que percebem remuneração equivalente à de MinisIro de EStado, além das mordomias inerentes à função - na celeridade do processo de extinção. Os
conservantes, corno são conhecidos no Tribunal, desejosos de prolongar ao infinito a percepção de suas
vantagens pessoais, não têm qualquer ânimo de pôr
termo à liquidação em curso.
E corno não há exigência legal quanto ao cumprimento · de prazo razoável para a conclusão dos
processos de extinção, estão ar, consumindo o que
resta dos recursos do Pafs, não apenas a Siderbrás
e o Instituto do Açúcar e do Álcool, mas um elenco
substancial de empresas, no qual juntam-se a Portobrás; a Companhia Riograndense de Nitrogenados,
extinta em 1986; a Companhia de Usinas Nacionais,
eX)inta em 1988; a Companhia Brasileira de IntraEstrutura Fazendária -lN FAZ; e a Petrobrás Comércio Internacional- lnterbrás.
· Entre as autarquias inclufdas nesse interminável processo de liquidação encontram-se o Departamente Nacional de Obras de Saneamento - DNOS;
o Instituto Brasileiro do Café - IBC; o Instituto Nacional de AsSistência Médica da Previdência Social INAMPS; e a Superintendência do Desenvolvimento
do Sui-SUDESUL
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
vem recolhendo seguidos êxitos com o processo de
privatização, estará com certeza atento a essas advertências da sociedade que conduz com zelo, seriedade e competência, quanto à necessidade de
pronta e final liquidação das. apontadas empresas
estatais e autarquias.
Parece-nos inadmissível, Senhores Senadores,
a um Estado que vivencia extrema penúria, prosseguir tolerando esse revoKante desperdício, enquanto, sob o surrado argumento dos cofres públicos empobrecidos, foge às suas precípuas incumbências,
recusando à Nação os meios de seu desenvolvimento e ao povo a exala contrapartida da prestação de
serviços públicos amplos, eficientes e universalizados.
Era oque trnhamos a dizer.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dezoito de
abril, assinala a passagem do Dia do Livro, data
mais que propícia à reflexão. E, ao refletir sobre a
importãncia da leitura no processo civilizacional, a
famosa frase de Monteiro Lobato 'Um país se faz
com homens e livros' const~ui um misto de slogan
e de advertência, adquirindo, nos dias de hoje, inegável atualidade.
•
Com efeito, malgrado a crescente expansão
dos meios eletrônicos de comunicação, com destaque para a televisão e a informática, tem crescido o
nllmero absoluto de le~ores de livros, jornais· e revistas, em todos os países ditos desenvoMclos. Portanto, ao contrário do que certos profetas apressados
vislumbraram, o livro não se tomou obsoleto, da
mesma forma que o advento da televisão não significou o fim do rádio.
O que explica, neste final de século, não ape. nas a permanência do livro como paradigma de civilização, mas, sobretudo, a expansão de seu consumo num contexto de tanta, atraente e inovadora
competição? Creio que dois fatores distintos, porém
não opostos, iluminam a questão.
Em primeiro lugar, vivemos um perfodo de clara afirmação da cidadania, fenômeno de dimensão
universal. Herdeira e tributária das revoluções liberais do final do !léculo dezoito e da primeira metade
do século dezanove, a idéia de cidadania ganha
consistência e densidade em 'nosso tempo. Se, num
primeiro instante, ela se identifiCava com o exercício
dos dire~os políticos, numa segunda etapa confundia-se com a prática econOmica em clima de absoluta liberdade.
No entanto, quanto mais se aproxima de seu
epOogo, mais o século vinte assiste à consolidação
de uma nova e diferenciada concepção de cidadania. Ampliada, ela supera os aspectos meramente
políticos e econOmicos, incorporando novos elementos. Assim, hoje, cidadania pressupõe também
direito à educação, Jazer, cultura, informação, moradia, saúde, emp,rego e tudo· o que for necessário
a uma vida digna. Claro está que uma cultura geral mínima obtida por meio da educação e do há·
bito generalizado de leitura é condição indispensável à administração de uma modema democracia
de massas, cujos integrantes, mais que hab~es,
sentem-se cidadãos.
O segundo fator, Sr. Presidente, repousa nas
condições econOmicas que o mundo contemporãneo
edificou. Numa economia que se expande em escala
planetária, em função da qual a noção de fronteira
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nacional se dilui, a inserção no mercado mundial
vai sendo determinada pela capacidade de cada
país desenvolver tecnologias de ponta. A imagem
de exportador de produtos primários e de trabalho
barato esv~-se, irr6_!Tl!!di?Velmente ·tragada pelos
novos códigos de eficácia, eficiência e competitivi·
dade.
O êxito dessa empreMda, não tenhamos dúvida, jamais poderá ser garantido por medidas puramente econOmicas. A lição dos países mais bem sucedidos na tarefa aponta, necessariamente, para a
existência de uma população qualificada, ou seja,
educada e detentora de elevado índice de leitores
de livros, jornais e revistas.
Como·se configura a posição do Brasil no quadro mundial aqui delineado? Penso que, mais que
esgrimir os números já tão conhecidos de nossas
mazelas sociais, importa salientar o que estamos
sendo capazes de construir, no sentido da transformação modemizadora.
O primeiro e mais decisivo passõ está sendo
dado na direção da profunda revisão da educação
básica, na busca de sua valorização máxima. Nesse caso, Poder Público e Sociedade estão-abraçando a mesma causa, conscientes de que o País
perderá o bonde da História se não vencer essa batalha
Estou convencido, Sr. Presidente; Sr"s e Srs.
Senadores, de que o gigantesco esforço de resgate
da educação no Brasil particularmente da escola
pública somente se completará quando, vencidas
as questões de salário dos docentes, currículos inteligentes e equipamentos essenciais, nossas salas de
aula dispusere!ll, em quantidade e qualidade, de livros ilustrados, atlas, enciclopédias e dicionários,
para o livre manuseio da criança, do adolescente e
do jovem.
É assim que se forja o salutar hábito da leitura.
É assim que se constrói a base da civilização.

Sabemos todos que a produção e a distribuição do livro em nosso País situam-se em patamar
muito aquém de nossas necessidades e de nossas
potencialidades. Assusta e entristece, por exemplo, constatar que, enquanto a cidade de Buenos
Aires dispõe de mais de mil livrarias, o Brasil vejam, falo de todo o País conta com menos de seiscentas.
Que alternativas viáveis estão ao nosso alcance para modificar o quadro hoje existenie, em que livros caros não são acessíveis à imensa maioria da
população?
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Partindo do princípio de que somente a parceria entre governo e sociedade será capaz de obter
êxito na tarefa, penso que uma série de medidas po. dem e devem ser tomadas com a finalidade de, facilifando o acesso ao livro, difundir o hábüo da Jeüura
entre a população brasileira. Cito, entre muitas, a
necessária parceria entre União, Estados e Municípios para a instalação de bibliotecas e espaços de
leitura, assim como a ampliação do número de livros
paradidáticos nas salas de aula. A experiência descentralizadora que o Ministério da Educação vem
protagonizando com relação à alimentação escolar e
ao livro didático é o mais nftido sinal de que o caminho a seguir está aberto, com resultados bastante
posüivos.
Outra medida que se mostra factível, penso eu,
é a ampliação e o barateamento das vendas por intermédio dos Correios ou meios semelhantes. A dimensão territorial do País e a extrema fragilidade da
rede de livrarias justificam plenamente o incentivo a
esse tipo de comercialização do livro. Aliás, é bom
que se diga que, em 1994, o marketing direto (correio, clube dó livro) ocupou o terceiro lugar entre os.
canais de venda de livro, representando nove por
cento do total.
Estimular a regionalização e a intensificação
das Feiras de Livros é outra decisão que, assumida
por livreiros, escolas, Prefeituras, edüores, clubes de
serviço, por exemplo, facilmente se concretiza, com
custos infinüamente reduzidos em comparação aos
resultados obtidos.
Especificamente em relação ao Governo Federal, imagino que determinadas medidas diretas, de
largo alcance, precisam ser tomadas com urgência.
Estabelecer uma Política Nacional do Livro, na qual
o Estado cumpra seu papel de indutor do processo,
afastada a pretensão de substüuir a iniciativa privada. De igual modo, lançar programas e projetas voltados para a ampliação do hábüo de leitura e do número de leüores, como bem o faz, há alguns anos, a
Biblioteca Nacional com o seu Proler. Mais ainda:
estimular o surgimento de projetas dessa natureza
na própria sociedade, financianc:Jo.os na medida de
suas possibilidades.
Outra área em que a atuação efetiva do Poder
Público se faz absolutamente necessária é a das bibliotecas. Garantir recursos para a ampliação da
rede nacional de bibliotecas e espaços de leüura é
fundamental. Entretanto, há mais que se fazer: conferir dignidade profissional ao bibliotecário; refazer
regras, como a que impede à biblioteca o podar de

compra e a de classificar o livro cerno "material permanente", dificultando sua circulação e seu uso; estimular Estados e Municípios a assumirem plenamente suas bibliotecas, auxiliando-Os téCnica e financeiramente.
Por fim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
por que não implementar uma polftica de apoio aos
professores que aluam na educação básica, subsidiando-os vigorosamente na aquisição ·de livros?
Nada mais justo que, ao lado das propostas já
anunciadas para a valorização do magistério a começar pelo salário , se dê aos professores responsáveis pela formação de mais de trinta milhões de
crianças brasileiras a oportunidade de formar sua
própria biblioteca, aprimorar seus conhecimentos,
ampliar sua competência e resgatar seu orgulho profissional.
·
Ao encel1ar este pronunciamento, saúdo a recente instalação da Câmara Setorial do Livro 'e Comunicação Gráfica, formulando meus mais sinceros
votos de que representantes do Estado e da Sociedade encontrem formas adequadas, viáveis e factíveis para a expansão do livro e da leüura em nosso
País.
Além de elemento estratégico para o desenvolvimento do Brasil, a Jeüura é direüo, causa e efeito
do processo civilizatório. Instrumento de educação,
Jazer, cultura, formação técnica e profissional, indispensável ao fortalecimento da democracia e do
exercício da cidadania, o livro precisa ser incorporado ao rol das prioridades nacionais.
Muüo obrigado!

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,

-1• de maioDia Internacional do Trabalho

"Não sois máquinas! Homens é que sois!"
Charles Chaplin
"Nosso suor sagrado, é bem mais belo
que esse sangue amargo•...
Renato Russo-compositor

Os trabalhadores de todo o mundo estarão celebrando amanhã, mais uma vez, o 1" de maio, dia
de festa e luta, data universal do trabalho.
Instrumento de todo o progresso ocorrido ao
longo da história da humanidade, ainda na antiguidade toda a arquitetura, a arte, a filosofia, todo o co-
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nhecimento e as conquistas da Grécia e do Império
Romano tinham, como suporte, o esforço e o sacriffcio de uma massa de indivíduos que, transformados
em máquinas, produziam até a exaustão completa.
Era um regime de trabalho escravista, quando os
povos conquistados serviam aos vttoriosos das guerras, àqueles que passavam a ser seus amos e senhores.
Na idade média a existência do povo ainda era
regulada pelo máximo de trabalho possível. Camponeses lavravam a terra e artesãos fabricavam todo o
tipo de instrumento ou utensmo por 16, 17 horas
ininterruptas. Por toda a longa passagem do feudalismo para o capitalismo, registraram-se revoltas
de camponeses e de artesãos - precursores da
classe operária - por condições mais justas de
vida. Em 1531, na cidade de Lucca, Itália, aprendizes de artesãos fizeram uma manifestação pedindo fixação de um salário e menor tempo de trabalho. Era o dia 1• de maio, uma grande coincidência
histórica.
Esse foi o período do prellldio da escravidão
negra no Brasil. Não poderia deixar de lembrar - na
véspera do dia internacional do trabalho - os milhões
de seres humanos arrancados de suas pátrias africanas, trazidos feito animais nos porões dos navios
negreiros, para servirem de mão-de-obra nas lavouras, nas olarias, nos moinhos, nas casas, en"fim, para construírem, com suas mãos calejadas,
seus corpos marcados, suas almas consternadas,
a grandeza da colõnia portuguesa, sob o domínio
do império espanhol. Não poderia deixar de fazer
o meu registro e a minha homenagem à história de
trabalho, resistência e luta dos trabalhadores negros, durante os séculos de cativeiro no Brasil,
quando escravizados pela cobiça. pelo egoísmo e
pela ignorância, insurgiram-se e organizaram-se em
quilombos numa luta incessante por trabalho e vida
livres.
Foi na idade modema que as lutas sociais tomaram corpo. No dia 1• de maio de 1886, enquanto
no Brasil ainda vigorava a escravidão, as entidades
sindicais americanas decretaram uma greve nacional pela jornada de 8 horas de trabalho. A violência
com que foi reprimida e a punição das lideranças,
quando cinco operários foram condenados e enforcados, vieram dar origem ao 1• de maio como dia internacional da luta operária.
Seis anos depois do enforcamento, a revisão
do processo que condenou os cinco operários à
forca desmentiu a lisura do julgamento. O governador de Illinois proclamou que a sociedade havia
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assassinado aqueles trabalhadores, cujo único crime
foi o de lutar por seus direitos. Esse dramático acontecimento histórico abriu caminho para as conquistas sociais que, dali por diante, não pararam de suceder-se.

Os trabalhadores brasileiros passaram a fazer
parte desse grande exército internacional de combatentes. A primeira comemoração do dia do trabalho
no Brasil aconteceu em Santos, em 1895. A luta
operária adentrou o século XX cheio de episódios
violentos. No Brasil, até 1930, o problema social era
considerado sempre um•caso de polícia". Com o
presidente Getlllio Vargas é que uma nova concepção legal passou a ditar o relacionamento entre patrões e empregados, a partir da CLT.
De 1930 até os dias de hoje, importa reconhecer que os trabalhadores conquistaram avanços signHicativos. A Assembléia Nacional Constituinte .introduziu na Lei Maior alguns direitos sociais da inaior
importância. A jornada semanal de trabalho diminuída de 48 para 44 horas; Turnos ininterruptas não
maiores do que 6 horas; Hora extra paga com 50% a
mais da hora normal; Ucença maternidade de 120
dias; lndenização por demissão imotivada e o aviso
prévio proporcional ao tempo de serviço. São dispositivos constitucionais que vieram garantir a valorização do exercício da profissão de trabalhadores, homens e mulheres, que verdadeiramente constroem o
País.
Uma atenção especial merecem os nossos
aposentados, há tantos anos vivendo em situação
aflitiva e até passando necessidades por conta da
deteriorização dos seus proventos. Embora a Lei determine que os reajustes devem acompanhar os salários dos trabalhadores da ativa, muitas irregularidades e desmandos são constatados na aplicação
da lei com relação aos proventos da categoria Aos
aposentados e pensionistas é necessário ainda uma
atenção redobrada, mais por parte de governantes
do que de legisladores, no sentido de garantir efetivamente uma aposentadoria descente, capaz. de
permitir-lhes desfrutar com tranqüilidade e dignidade
seus dias de descanso.
Todavia, as conquistas sociais que os direitos
constitucionais dos trabalhadores representam estão
sendo contestadas a partir de projetas de reforma na
Constituição, que visam suprimir muitos desses direitos. Temos a convicção de que os direitos dos trabalhadores, constantes do texto constitucional não
podem e não devem ser suprimidos sob pena de estarmos retrocedendo no processo democrático que
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logramos atingir. O papel do trabalnaaor brasileiro
está valorizado no texto const~ucional. Devemos garantir a permanência desses direitos na nossa legisfação, já que relativamente ao cumprimento dessa
legislação existe, ainda, um caminho longo a se perconer.
Teoricamente estão os cidadãos brasileiros assegurados em direitos admiráveis, mas com o fantasma do desemprego assombrando o mundo todo em particular o nosso pafs com o agravante dos baixos salários - poderfamos afirmar que enquanto a
Constituição desenha o parafso a realidade assegura o inferno.
A questão do desemprego é um problema
mundial. Itália, Alemanha, Estados Unidos, França,
etc., buscam soluções através de polfticas sociais e
econOmicas que possam atender à demanda crescente de trabalho em detrimento da diminuição de
oferta de postos de serviço. A globalização da
economia substitui o homem pela tecnologia, pela
máquina, criando uma competição selvagem e
uma angústia que gera a seguinte pergunta: a tecnologia e a globalização da economia vêm para
aliviar o trabalho da humanicfade e simplificar as relações internacionais ou para sepultar a importância
da criatividade e do esforço humano alimentando o
monstro que está sendo gastado: o desemprego
mundial? ·
A tecnologia substitutiva cresce em proporção
geométrica contra a progressão aritmética de criação de empregos, mesmo nos pafses onde há grande crescimento econOmico. No Brasil, este quadro
se agrava muito em função de uma polftica econOmica recessiva, que busca dar sustentação à moeda
implantada recentemente. Em nome da eslabifidade
que se deseja atingir, se estabelece a defasagem
cambial. O dólar vale em março de 1996 o mesmo
que valia em julho de 1994. No entanto, a moeda
brasileira carrega uma inflação em tomo dos 50%,
quer dizer, o dólar .está subvalorizado e o real supervalorizado, tirando competitividade interna e externa
aos produtos brasileiros.
A carga tributária cumulativa, que incide apenas sobre produtos brasileiros e não sobre os estrangeiros, e os juros elevados são outros dois fatores que tendem a contnbuir para o desemprego.
Qualquer produto estrangeiro é financiado a custo
infinitamente menor que os produtos brasileiros. O
desemprego passa a ser solução para uma economia que é mantida em recessão para que o mercado não se expanda, coibindo assim a inflação. To-
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aavia, ao apostar nessas dlretnzes pouncas para
conter a inflação o governo federal está cometendo um
grande equivoco. Quem afirma é a Organização lntemacional do Trabalho que vê o movimento contrário
de vários outros pafses: Os Estados Unidos, por
exerllllo, estão saindo de um perfodo recessivo devido
à baixa dos juros. Com o dinheiro mais barato há mais
créd~o. mais consumo e mais produção. Assim controlar mu~ bem suas taxas de de5erlllrego.
A globalização da economia, sem mecanismos
de defesa interna, tem levado o Brasil a ser um excelente gerador de empregos fora do pafs. Enquanto
isso, as previsões para o mercado de trabalho interno não são nada alentadoras. Temos cerca de 4,4
milhões de desempregados e 12 milhões de subempregados, ganhando menos do que um salário mfnimo. Desde que o crescimento começou a ser contido, em maio do ano passado, o desemprego não
para de crescer. Segundo dados do IBGE, o desemprego estará atingindo 10% da população economicamente ativa em 1998, quando a maior parte das
empresas já terá realizado seu processo de enxugamento. Isso significa 7,1 milhões de brasileiros, sem
contar suas famflias.
·
O pafs deve procurar urgentemente caminhos
para retomar seu crescimento econOmico. A indústria do turismo tem sido a maior geradora de novos
empregos no mundo inteiro. Com o nosso enorme
potencial turfstico cabe perguntar se o turismo não
seria uma das grandes alavancas da retomada do
crescimento econOmico. Muitos pafses estão encontrando af uma solução para a crise do desemprego. É preciso que se dê o devido tratamento à
atividade turfstica, geradora de riquezas e novos
empregos. Esperamos que o Plano Nacional de
Turismo, lançado recentemente pelo governo federal, venha auxiliar no incremento efetivo de um setor
llio potencialmente rico mas, infelizmente, até agora,
ainda não tratado com a seriedade necessária.
Outra perspectiva de geração de novos postos
de trabalho é o novo estatuto da Micro e Pequena
Empresa, que está tramitando no Congresso, pois
virá simplificar e baratear o registro e o funcionamento de um setor da economia reconhecidamente
expressivo na geração de riquezas e bem-estar social. O Congresso Nacional tem um papel fundamental no sentido de agilizar a tramitação da matéria,
dando um texto final que venha ao encontro dos verdadeiros interesses da Nação.
Ao manifestar meu apreço à classe trabalhadora do Pafs, ressalto a impossibilidade de convivência
dos dois brasis - o real e o imaginário.
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O Brasil real é aquele em que a classe trabalhadora passa dificuldades, e até mesmo a classe
empresária reconhece a necessidade de fortalecer o
salário dos menos privilegiados, como forma de incentivar o consumo interno, pois os salários pagos
no Brasil estão entre os mais baixos do mundo.
Em relação ao Brasil imaginário, estou convencida de que as distâncias salariais entre a menor e a
mais atta remuneração respondem pelos desnfveis
sociais que envergonham a todos nós, concorrendo
para o clima de desequillbrio da economia e para os
índices de pobreza, que devemos repudiar por serem injustos e perversos. A massa trabalhadora é
também a massa consumidora - em outras palavras,
que o crescimento das empresas, a prosperidade
nacional dependem da remuneração do trabalhador.
São partes de um mesmo processo.
A conjuntura aluai de dificuldades deve constituir-se em desafio para alcançarmos <;lias melhores,
nesta trincheira de lutas em que, ombro a ombro,
nos encontramos, movidos pela responsabilidade de
legarmos às gerações futuras um Brasil mais justo,
mais humano e mais democrático.
Tenho uma vívida esperança de que o Brasil
ultrapasse estes dias difíceis para dar ao seu povo,
em especial aos trabalhadores do campo e da cidade, um padrão de vida à altura do seu valor e do seu
merecimento.
A todos os trabalhadores do Rio de Janeiro,
sem qualquer distinção, e a cada um em particular,
transmiio o meu abraço solidário, na certeza de que
as minhas ações como representante daquele estado estarão sempre vottadas para a defesa dos seus
interesses, que se confundem com a vontade da Nação: Uma crescente prosperidade para os seus filhos, com justiça e paz para todos.
Na véspera do dia 1° de maio, comemorado internacionalmente como o dia do trabalho, rendo minhas homenagens à memoria de todos os brasileiros trabalhadores rurais, mortos na luta por terra e
liberdade. Rendo minhas homenagens à resistência heróica de trabalhadores que lutaram contra a
injustiça, a fome, o desemprego e a miséria. Homens e mulheres que morreram na esperança do
direito à vida e ao trabalho. A esses guerreiros forjados na luta pela sobrevivência, heróis e mártires
exemplos para gerações futuras o meu mais solidário abraço.
Era o que tinha a dizerl
Muito Obrigada!
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A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB-RR) - Sr..
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma situação de
emergência, uin assunto de importância vital para o
Estado de Roraima, inexplicavelmente estancou
diante de uma barreira intransponível, onde nem a
força da lei teve respaldo para uma solução.
Trata-se, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, da regulamentação da Lei n•
8.256, de 25 de novembro de 1991, que criou as
áreas de livre comércio em Pacaraima e Bonfim, no
Estado de Roraima.
Após quase 5 anos passados da promulgação
dessa lei e, mesmo diante do empenho por parte
dos governadores anterior e aluai, Ottomar Pinto e
Neudo campos, respectivamente; da união polftica
roraimense em todos os níveis; do apoio da classe
empresarial, da sistemática atuação da Associação
Comercial; do interesse da comunidade e das promassas de solução do Poder Central, essa regulamentação jamais saiu.
Em verdade, todo esse processo foi iniciado
em 1990. Em 4 de abril daquele ano o Executivo encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem n•
247, propondo a criação de uma área de livre comércio em Pacaraima, no Municfpio de Boa Vista.
Surgiu, então, o Projeto de Lei da Câmara n• 4.790,
de 1990.
Em 22 de agosto do mesmo ano, por iniciativa
parlamentar, outro Projeto, com as mesmas características daquele do Executivo, propôs a criação de
área de livre comércio no Município de Bonfim. Este
projeto levou o número 5.740 de 1990.
Devo esclarecer que os Projetes, idênticos
na forma, procuravam desenvolver duas áreas distintas, por estratégicas, nas regiões fronteiriças
com a Venezuela e República da Guiana, respectivamente.
Os projetos originais tramitaram na Câmara,
passando pelas comissões perlinenies, até que, em
15 de maio de 1991, foram aprovados em Plenário e
encaminhados ao Senado FederaL
Nesta Casa, em 27 de junho de 1991, após
ser informada por setores competentes de que as
matérias inevitavelmente sofreriam veto presidencial em virtude da existência de artigos e parágrafos conflitantes com normas legais e idênticos
àqueles que causaram o veto no projeto que propunha a criação da ALC de Guajará-Mirim, solicitei vistas aos mesmos.
Após minuciosos estudos, inclusive assessorada por diretores e técnicos da Suframa, apresentei
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substitutivo corrigindo onde devia e propondo, num
único projeto, a criação das duas áreas. O substitutivo foi aprovado nas Comissões Técnicas, onde
· recebeu pareceres pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, levado a plenário, obteve a aprovação unânime dos colegas senadores.
Retomando à Câmara por força regimental, em
18 de setembro de 1991, finalmente, os Deputados
aprovaram definitivamente a proposta.
Encaminhada à sanção presidencial, originou a
Lei n• 8.256, de 1991 que, naquele momento, transformou em realidade um sonho por décadas acalentado pelo povo de Roraima.
Recordo como se hoje fosse, as manifestações
de alegria e verdadeira euforia dos roraimenses
quando lhes foi comunicada, em 25 de novembro de
1991 , a sansão presidencial.
Indistintamente, em voz unfssona, empresários, estudantes, seJVidores públicos,_ profissionais liberais, toda a comunidade enfim, agradeceria e
abraçava a esperança de um futuro mai.s promissor.
A importância do fato, inclusive, foi reconhecido como o mais importante e jamais ocorrido em
solo roraimense, a ponto de ser classificada como a
Lei da redenção económica do Estado.
O tempo foi passando e, a cada dia, novo
obstáculo surgia para impedir a regulamentação
da Lei.
Aqui e ali, onde quer que existisse um órgão
responsável pela causa, fui em busca de solução.
Cheguei mesmo a indagar, neste plenário, se o
Congresso Nacional e o Executivo cometeram alguma aleivosia em aprovar e sancionar essa lei.
Afinal, quais e onde estariam os interesses escuses e tão poderosos que teimavam em manter
todo um povo à margem de suas reais e substantivas conquistas?
Que tamanho poder era este que impedia o desenvolvimento, o crescimento e a vontade de nossa
gente de produzir e gerar
l'iquezas?
,•. .
~

Para resoiver essas questões não medf esforços. Fui ao então Ministério da Integração Regional,
à época o órgão decisório da questão, e nas pessoas de seus ex-Ministros Senador Alexandre Costa
e Deputado Aluízio Alves, recebi orientações as
mais valiosas;
na Suframa fui orientada pelo seu Superintendente, Manoel Rodrigues e diretores;
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no Ministério da Justiça tive inúmeras e proveitosas audiências com os então Ministros Jarbas
Passarinho, Mauricio Corrêa, Alexandre Dupeyrat e
Nelson Jobim.
Necessárias e proveitosas também foram minhas audiências com os Ministros do Exército e da
Aeronáutica, com o Ministro Chefe do Gabinete Militar, com o Ministro Cfcero Lucena e o Secretário
para Assuntos Estratégicos.
Junto à Procuradoria Geral da União e Advocacia Geral procurei subsfdios jurfdicos que desmontrassem argumentos impeditivos da regulamentação.
E.nfim, pnde se fez necessário lá estive. De positivo, além da esperança revMda de que muito em
breve Roraima terá regulamentada sua área de livre
comércio, trouxe as orientações de como agir para,
em definitivo, sa:nar·a questão.
Na ·verdade, Senhor Presidente, o problema
sempre residiu numa intransigência da Funai. Este
órgão, baseado em estudos que pretendem a demarcação de área indfgena na regiã'o, colocou Pacaraima como supostamente inclusa na área. Tai argumentação, de lato e de direito, não tem sustentação
legal. Trata-se, como disse, de uma estudo, urna antiga aspiração da Funai bem antes da revogação do
Decreto 22, de 1991. Ademais, Pacaraima está encravada no interior de Área de Segurança Nacional
a poucos metros de uma diVisa internacional. ·
De qualquer forma, iniciada a polêmica que, infelizmente, monopolizou as discussões, acatei as
sugestões das autoridades com as quais mantive
contatos e apresentei um novo Projeto propondo a
alteração da Lei n• 8.256, substituindo a localidade
de Pacaraima pela de Boa Vista para sediar a referida área~ Única forma legal e juridicamente perfeita
para sanar a questão.
Rapidamente este projeto n" 51, de 1995, tra·
mitou pelo Senado.
Terminativo, uma vez que não altera a essência da Lei original, aqui foi aprovado e hoje tramita
na Câmara dos Deputados onde, tàmbém com a
chancela de Terminativo aguarda parecer na Comissão de Eoonomili;-lndú.stria e Comércio. As alterações propostas não configuram distorções da
Lei; não fere sua finalidade nem contraria seus objetivos.
Mantém a ALC no mesmo municfpio citado na
lei, recuado em alguns quilómetros até a capital, Boa
Vista, onde se concentra a maior parte da atividade
comercial da região.
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Inclusive, do ponto de v1sta pratico, a operacionalização das normas que criaram a área de livre
comércio serão melhor agilizadas.
Outra vantagem é que Boa Vista já possui infra-estrutura e espaços ffsicos que asseguram a
imediata instalação de sua área de livre comércio.
Entretanto, mesmo que hoje Boa Vista se nos
apresenta como a opção ideal, é preciso deixar claro
que a intenção primeira sempre tora a melhor.
Pacaraima é um marco vivo em nossa fronteira
com a Venezuela e não tenho dúvida de que seria a
Meca do desenvolvimento de Roraima.
Em dias futuros, não duvido, seu povo dará
essa prova, pois sua vontade de crescer superará
esse impedimento momentâneo.
Um ponto, porém, é preciso ficar bem claro:
diante das injunções criadas, nenhuma outra forma, por mais inteligente ou eficaz que pareça, resolveria essa questão. Em via de mão única a con. tra-mão é suicfdio. A alternativa única abracei
quando apresentei o Projeto alterando a lei original e que, espero, seja também rápido e urgentemente aprovado pelos Deputados como o foi pelos
Senadores.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores: a razão maior de hoje enfocar esse assunto é para conclamar sua irrestlita solidariedade para
· dar célere andamento a esta causa que tanta ansiedade já provocou na alma do laborioso povo roraimense.
Temos, naquele rincão de brasileiros de fibra e
coragem desbravadora, invejável situação geográfica. Temos condições de gerar riquezas extraordinárias com o aproveitamento racional do chamado corredor caribenho, natural escoadouro de nossos produtos para exportação. Representamos um potencial
como pólo exportador ainda não utilizado e com caracterfsticas fmpares para a geração de vultosas di·
visas nas relações comerciais como Calibe e todo o
resto da América Latina
Do Presidente Fernando Henrique Cardoso já
tenho o compromisso de sancionar o projeto tão
··logo seja encaminhado à sua sanção.
Das autoridades responsáveis pela agilização
da área e sua definitiva implantação já recebi a certeza de rápido deslanchar burocrático.
Dos Senhores espero a sorldaliedade sempre
manifesta às causas mais nobres, como a de agora.
Sabem Vossas Excelências que esta não é uma
causa desta colega que lhes fala nem é a causa
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deste ou daquele grupo. E, sim, o desejo de um
povo. Aliás, é a causa e o desejo de duas gerações
de um povo que não abraça a desesperança e ainda
confia nos gerenciadores de seus destinos.
Era o que tinha a ã!Zer. Obrigada
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N" 400, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49 e 50 da
Constituição Federal combinados com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes infonnações:
·
1. Justificar as razões que levaram o Banco
Central a editar a Circular n" 2.681, de 19 de abril de
1996, que revoga os art. 2" da .Circular n• 2.636, de
17 de novembro de 1995, e o art. 4° da Circular n•
. 2.672, de 6 de maiÇO de 1996.
2. Enviar cópia do ll'lrecer jurfdico que justifica
a edição da Carta-Circular n• 2.600, de 29 de novembro de 1995, que exime as instituições financeiras privadas da apresentação da certidão negativa
perante o Fundo de Garantia do Tempo de SeiViÇO
quando da concessão de assistência financeira por
parte do Banco Central.
3. Considerando a exigência do art. 27, letra c,
da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, enviar cópia
das certidões de regularidade do FGTS das seguintes instituições financeiras: Banco EconOmico, Excel
Banco, Banco Nacional, Unibanco, Banco Antônio
1
Queiroz e Banco Unlted.
·
4. Entre novembro e fevereiro foram empresta-..
dos pelo BC ao Nacional sob Raet R$ 5,9 bilhões. Á
finalidade do Proer, pelo menos no caso da operação NacionaVUnibanco, é viabilizar a absorção de
parte de um banco quebredo por um banco saudá~
vel. Segundo informações prestadas pelo Sr. Clá~
dio Mauch os recursos foram usados pare cobrir a
diferença entre os ativos de boa qualidade que o
Unibanco escolheu absolVer, num total de R$6,0
bilhões, e os passivos que o Unibanco absolVeu
(depósitos e investimentos do público e passivos
externos), num total de R$9, 1 bilhões. O balanço
do Unibanco publicado no dia 29 de fevereiro, na
Gazeta Mercantil, informa que foram absorvidos
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ativos e passivos selecionados do Banco Nacional
do Sr. Cláudio Mauch há 2 semanas. E hoje, dada a
S.A. e do Banco Nacional de Investimentos S.A.,
determinação anunciada por V. Ex" de que o Goverambos no valor de R$6.538.954.000,00. Isto posto,
no não deixará nenhuma irregularidade impune pode
como explicar essa aparente discrepância de inforanunciar qual a conclusão do processo administrativo iniciado em 1992?
mações?

5. Cabe a inferência de que a diferença de cerca de R$3,0 bilhões entre os passivos e os ativos
· absorvidos pelo Unibanco foi coberta com uma
transferência de igual montante do Nacional sob
Raet para o Unibanco? Em caso afirmativo, qual a
destinação dada aos R$2,9 bilhões restantes?
6. Com que recursos foram adquiridas as garantias de R$7,1 bilhões (120% de R$5,9 bilhões,
como manda a Medida Provisória relativa ao Proer)?
Em que medida foram utilizados papéis que já estavam na carteira do Banco Nacional antes do seu colapso?
7. Como se decompõe a garantia de R$7,1 bilhões? Quantos por cento é composta de FCVS,
quantos por cento de outros papéis do Governo Federal e de que tipo?
8. De que bancos foram comparados estes papéis? A que preço, vale dizer, com que deságio?
Como se compara o deságio praticados nessas
compras com o deságio praticado no meroado secundário?
9. O Presidente di! República afirmou em pronunciamento recente, que o Proer conta com garantias reais. Qual o sentido dessa operação de
constituição das garantias do ponto de vista do interesse público? Se o Nacional não pagar, no todo
ou em parte, a sua divida no âmbito do Proer, o
BC fica com papeis do Tesouro. Qual o significado
disso do ponto de vista das contas consolidadas
do Governo Central, isto é Tesouro mais Banco
Central?
Procede a inferência de que se trata de uma
forma de o BC repassar ao Tesouro o prejufzo resultante de um não pagamento?
1o. Em 1992, a fiscalização do Departamento
de Câmbio do BC instaurou processo administrativo
contra o Banco EXcel, em virtude de prática de irregularidades no uso de contas cc-5, durante os
anos 90/91, ao permitir depósitos e saques sem
identifiCação dos depositantes e beneficiários e sem
a .. identificação da origem dos recursos, conforme
exigido pela legislação cambial. Foi proposto pela
fiscalização que o Excel fosse descredenciado de
operar em câmbio. Vossa Excelência respondeu em
março último que o BC ainda não concluiu o referido
processo administrativo. Esta também foi a resposta

11. O Banco Central apurou que o Sr. Ângelo
Calmon de Sá remeteu significativo volume de recursos ao exterior após a intervenção do BC no EconOmico. Terá o Banco Central investigando se o Sr.
Calmon de Sá tomou-se sócio da Union Bancaire
Privée no exterior, instituição esta que está por associar-se ao Excei-Econômico?
12. Com base em qual legislação norma ou circular, diferente da Lei n• 4.595 de 31-12-1964, ou
em qual jurisprudência, Vossa Excelência baseou-se
para mencionar, em sua audição perante a Comis- .
são de Assuntos Econômicos do Senado, para
mencionar que a pena máxima prevista para o caso
do Banco Excel seria a multa pecuniária? Teriám os
técnicos· do Banco Central que propuseram o descredenciamento da instituição para operar no meroado de câmbio de taxas flutuantes se baseado em legislação ultrapassada? Poderá mencionar os casos
de instituições que incorreram em irregularidades
semelhantes e que sofreram penas pecuniárias?
Houve algum caso de inabilitação de instituição que
tenha incorrido em irregularidades como as referidas? Detalha-las.
Justificação

A lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, estabelece em seu artigo 27, letra c, que:
Art. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, tomecido pela Caixa Econômica Federal, é obrigatória nas seguintes situações:
c) obtenção de favores creártfcios, isenções,
subsfdios, auxRios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros beneffcios concedidos por
órgão da Administração Federal, Estadual e Municipal, salvo quando destinados a saldar débitos para
comoFGTS.
Em 29 de novembro de 1995 o Departamento
de Operações Bancárias, edita a carta-circular n•
2600 esclarecendo que o artigo 27, letra c, anteriormente transcrito, aplica-se exclusivamente às instituições financeiras oficiais .
Considerando não ser este o procedimento
adotado pelos outros órgãos da administração pública e, mais importante ainda, não podendo-se aceitar

... ;

......_,
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O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Os re-

interpretações legais que contrariem frontalmente o
patrirnônio do trabalhador em beneffcio de instituições financeiras quebradas, toma-se necessário que o
Banco Central explique de forma dara e objetiVa as
razões das edições de tais normas. ·
As questões de n• 4 a 11 foram formuladas
ao ministro, quando de seu último depoimento perante à Comissão de Assuntos Económicos, sem
que S. Ex". conseguisse responder. Posteriormen·
te elas lhes foram enviadas através de ofício, sem
que até o momento tenham sido respondidas. Tendo em vista estarmos analizando a Medida Provisória que dispõe· sobre o Proer tais questões são
de grande importância para o entendimento da matéria.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1996. - Senador Eduardo Matarazzo Supllcy.

(A Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N2 401, DE 1996

Senhor Presidente,
Em conformidade com os arts. 50, § 2", da
Constituição Federal, e 215, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro a Vossa Excelência, ouvida a d.
Mesa, seja encaminhado ao Exm" Sr. Ministro de
Estado da Saúde, através do Gabinete Civil da Presidência da República, o seguinte pedido de informações:
Tenho recebido da comunidade amapaense
graves denúncias sobre a situação do sistema de
saúde local, sobretudo no que se refere às unidades hospitalares mantidas pelo Poder Público Es- ·
tadual.
Com o objetivo de investigar as causas e de buscar soluções para este grave problema, solicito ao
Exm" Sr. Ministro de Estado da Saúde que informe:
1) qual o valor total dos recursos orçamentá-·
rios, na área da saúde, destinados e quais os efetivamente pagos ao Estado do Amapá, durante os
exercícios de 1995 e 1996, discriminados mês a
mês;
2) se houve convênios assinados entre esse
Ministério e o Governo do Estado do Amapá, durante os anos de 1994, 1995 e 1996, os montantes efetivamente transferidos para este Estado e quais as
suas destinações.
Sala das Sessões, 30 de abril de 1996. - Senador Gllvam Borges. .

(A Mesa para decisão.)

querimentos lidos serão despachados à Mesa, na
forma regimental, para deferimento.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1•
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
É lido 0 seguinte:
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

OFJCAE-N• 92196
Brasflia, 25 de abril de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Senador
Vilson Kleinübing, Presidente da Subcomissão destinada a promover a regulamentação do art. 192 da
Constituição Federal, estará em Missão Olicial, na
Alemanha, objetivando colher informações sObre o
Sistema Financeiro Alemão, do dia 3 a 12 de maio
de 1996.
Atenciosamente, - Senador Gilberto Miranda
Batista, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O ofício
lido vai à publicação.
A Presidência recebeu o Aviso n• 139/96 de 19
do correl!te, do Presidente do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia da Decisão n• 192196,
adotada pelo referido Tribunal na Sessão Ordinária
do Plenário de 17 de abril do corrente ano, bem
como dos respectivos Relatórios e Voto que a funda-

mentam.
O expediente será anexado ao processado do
Requerimento n• 651, de 1995, e, em cópia, ao processado do Diversos n• 1 , de 1996, que vai à Comissão de Fiscalização e Controle.
A Presidência recebeu o Aviso n• 364, de
1996, de 23 do corrente, do Presidente do Tribunal
de Contas da União, comunicando que recebeu as
Contas do Presidente da República relativas ao
exercício financeiro de 1995.
O expediente será anexado ao processado
na Mensagem n• 173, de 1996, do Congresso Nacional.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17h45min.)
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~~~~=;:que

Presidente da CD

o
ao
Senado Federal a Mensagem n• 136. de 1996-CN (n• 260/96, na
origem), na qual comunica haver vetado totalmente o PLC n• 17,
de 1996 (n• 600/95, na Casa de origem), que "concede anistia de
multas cominadas pelo Tribunal Superior do Trabalbo a entidades
sindicais e associações a elas vinculadas, em virtude de sentença
judicial". Solicita indicação dos membros da Câmara dos
Deputados que deverão integrar a Comissão Mista a ser
incumbida de relatar o veto, remetendo, para tanto, em anexo,
autógrafo do projeto vetado, cópia do seu estudo e da meúsagem

presidencial.
Of. n•

que o
de sua autoria
96, em que solicita a "adoção de providências para que .a
Comissão Mista PermaDeDte a que se refere o art. 166, § 1°,
inciSO I, ele o art. 24 da Resolução n•, de 1995, do Congresso
Nacional, apresente com a maior brevidade, os Projetos de
Decretos Legislativos aprovaudo ou· rejeitando todas as contas do
Presidenrc da República, ainda não julgadas, a fim de serem
submetidas a discussão e votação", tbi lido na sessão conjunta
realizada dia 9-4-96, às li bàras, setv!o despacbado à Comissão

acima citada.

'lt. ••

CMPOPF

da
d3 texto da Redação Final relatiVa ao PL n• 35/95-cN, contelv!o
tàiDbém as erraras aprovadas pelo Plenário do Congresso
Nacional na sessão coojuota realizada em 9-4-96. Solicita, ainda,
sejam o ••f"Cciooados 3 (três) exemplaRs dos autógrafus a serem
enviados à sanção presidencial.
SoJjcit;nv!o

• Prcsidcate
CMPOPF.

da

remetido à

texto da Redação Final ao PL n• 36196-CN, c;ontendo também os

adendos aprovados pelo Plcaário do CoogRsso Nacional na
sessão conjun1a rea1izada em I 0-4-96. Solicita, ainda, sejam
coofecx:ionacJos 3 (três) · exemplaRs dos autógrafus a serem
enviados à~ presidencial.
1996, do Congresso Nacíonal, a fim se ser

Câmara dos Deputados.
ao

attavés do Req. rt' I de 1995.CR, aprovado pela Crmi••ão
Rcpreseotativa do CoogRsso Nacional, e prestadas pelo MiDistro
de Estado da Fazcuda, por meio do Aviso n• 240/MF, de 3 de
abril do corrc:nte ano.
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que deverão integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
criada através do Requerimento n• I, de 1996-CN, ..destinada a
apurar as denúncias contidads na revista VEJA do dia 30 de
agosto de 1995 sobre o trabalho de crianças e adolecentes no

Brasiln.

a
205/96-CN

Uderes dos partidos PTB-PT-PSDB-PFLPMDB-PPB

.

Solicitando
que deverão intêgrar a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada através cjo
Requerimento n• 1, de 1996-CN, '"destinada .a apurar as
denúncias contidads na revista VEJA do dia 30 de agosto de 1995
sobre o trabalho de crianças e adolecentes no Brasil". Segue
·cópia da proporcionalidade partidária.
ao

a

informações solicitadas através do Req. n• 13, de 1995-CR.
aprovado pela Comissão Representativa do Congresso Ná<:ional,
e eocaminhada• pelo Ministro de Estado do PiaDejamento e
Orçamento, por meio do Oficio n• 329/MPO, de 3 de abril do

correnre ano.
que a
recebeu,
Vmícius . Rodrigues deotro do prazo, Mensagem do Senhor
da República
V.laça - Presidente encaminhando as Contas do Governo Federnl relativas ao
do TCU
exercício financeiro de 1995 e enviando a S. Exa as referidas
Contas, cxxrtendo o Balanço Geral da União, constituído dos
Balanços e Demo!lst:rativos Orçamentários dos Três Poderes da
República, para parecer prévio.

Ivan Valente

. Encaminbando. a
subsidio, um exemplar
tabela de
reedi9ães de Medidas Provisórias de uso iDr=lo da SecretariaGeral da Mesa do Senado Federnl.

Resenha das matérias apreciadas
de 1o a 30 de abril de 1996
(Art. 269, II, do Regimento Interno)

PROJETOSAPROVADOSEENVIADOSÀSANÇÃO

De iniciativa do Presidente da República .... I
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 2
De iniciativa do Senado Federal ................. 1

Total ........;.........·-·······-······-···················4
Projeto de Lei da Câmara n• 143, de 1993 (n• 2.151191, na Casa de
origem), que institui o direito do educando ao atendimento psicológtcoeducaciona/.
Sessão: 09.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1991 (n° 2.478/92, naquela Casa}, de
autoria do Senador Márcio Lacerda, que torna obrigatória a inclusão de
disposittvo de segurança que impeça a reútilização das seringas descartáveis
Sessão: 10.04.96
Projeto de Lei da Câmara n• 111, de 1995 (n• 4.324/93, na Casa de
origem), que acrescenta incisos ao art. 30 da Lei n• 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a política agrícola.
Sessão: 10.04.96

·•·

Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1996 (n• 4.897/95, na Ca5a de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 366 a 370
do Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de Processo Penal
Sessão: 10.04.96
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PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO

De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 8
De iniciativa do Senado FederaL .............. 6
Tota1 ....................................................... 14

Projeto de Resolução n• 29, de 1996, que autoriza o Município do Rio de
Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Município· do Rio de Janeiro LFTM-RJO, cujos recursos serão destinados. ao giro da Dívida Mobiliária da
Município, vencível no 1 • semestre de 1996.
Sessão: 09.04.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 74, de 1994 (n• 397/94, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à EXECUnVA FM LTDA., ,
para explorar serviço de radiodíjitsão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Salgueiro, Estado de Pernambuco.
Sessão: 10.04.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 173, de 1995 (n• 140/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à
SOCIEDADE RÁDIO ITAPORÃ LTDA. para explorar serviço de radiodifuSão
sonora em opda média na Cidade de Itaporã, Estado de Mato Grosso do Sul
Sessão: 10.04.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 174, de 1995 (n• 149/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
GUARATHAN SIA para explorar serviço de radiodifUsão sonora em onda média
na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul
Sessão: 10.04.96
Projeto de Resolução n• 8, de 1996, de autoria do Senador Waldeck
Ornelas, que dispõe sobre as operações externas de natureza financeira de
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a que se
refore o art. 52, inciso V, da Constituição Federal, de caráter não-reembolsável.
Sessão: 10.04.96
Projeto de Resolução n• 31, de 1996, que autoriza a República
Federativa do Brasil a conceder garantia e o Estado de Minas Gerais
contragarantía à operação de crédito externo a ser firmada entre a Companhia
Energética de Minas. Gerais - CEMJG e o Kreditansta/t for Wiederaujbau-KJW,
no valor equivalente a até vinte milhões de marcos alemães
Sessão: 11.04.96
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Projeto de Decreto Legislativo n• 188, de 1995 (n• 167/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Técnica no
Domínio Militar, celebrado entre o GovernO da República Federativa do Brasil e
o Governo da República de Cabo Verde, em Praia, em 21 de dezembro de 1994.
Sessão: 11.04.96
Projeto de Resolução n• 30, de 1996, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do Estada do Rio Grcinde do Sul (LFTRS), destinando-se os recursos
ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no 1• semestre de 1996.
Sessão: 11.04.96
·
Projeto de Decreto Legislativo n• 175, de 1995 (n• 113/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO
CULTURA DOS INHAMUNS LTDA. para explorar serviço de radiodifosão
sonora em onda média na Cidade de Tauá, Estado da Ceará.
Sessão: 17.04.96
·
Projeto de :Qecreto Legislativo n• 176, de 1995 (n° 117/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à RÁDIO
·EDUCADORA DE GUAJARÁ-MIRIM LTDA. para explorar serviço de.
radiodifosão sonora em onda média na Cidade de Guajará-Mirim, Estado de
Rondônia.
Sessão: 17.04.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 177, de 1995 (n° 116/95, na Câmara
dos Deputados), que aprova _()_ ato que renova a concessão outorgada à
FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DA GUIA para explorar serviço
de radiodifosão sonora em onda média na Cidade de Patos, Estada da Paraíba
Sessão: 17.04.96
Projeto de Deáeto Legislativo n• 183, de 1995 (n• 77/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO
REAL FM LTDA. para explorar serviço de radiodifosão sa,nara em freqüência
modulada na Cidade de Cuiabá, Estada de Mato Grosso.
Sessão: 17.04.96
Projeto de Resolução n• 38, de 1996, que autoriza o Estada de Santa
Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro da Estada de Santa Catarina LFTC, cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária da Estada,
vencível na primeiro semestre de 1996.
Sessão: 24.04.96
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Proposta de Emenda à Constituição n• 61, de 1995 (n° 182/94, na
Câmara dos Deputados), que permite a admissão de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede autonomia às
instituições de pesquisa cientifica e tecnológica.
Sessão: 24.04.96
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS
DEPUTADOS

IDe iniciativa do Senado Federal ...............-.8

Tota1 .....•••••••••.••••..••••••..••••.•••.••••.•••••.•••.••.. 8

Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1995, de autoria do
Senador Pedro Simon, que dá nova redação ao art. 23 da Lei n• 8.031, de 12 de
abril de 1990, que criou o Programa Nacional de Desestatização.
Sessão: 10.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 297, de 1995, que dispõe sobre transporte a
granel, por meio de conduto de derivados de petróleo produzidos no País.
Sessão: 10.04.96
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 211, de 1995 •
Complementar, de autoria do Senador Freitas Neto, que modifica dispositivo da
Lei Complementar n• 82, de 27 de março de 1995.
Sessão: 11.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 282, de 1995, de autoria do Senador Freitas
Neto, que aJI.Ioriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Picos,
no Estado do Piaui
Sessão: 11.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 105, de 1995, de autoria do Senador Odacir
Soares, que autoriza o exame do movimento das contas bancárias de servidores·
públicos e pessoas que contratarem com a Administração Pública.
(Decisão Terminativa)
Sessão: 12.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 176, de 1995, de autoria do Senador Freitas
Neto, que altera a redação do inciso XV· do art. 24 da Lei n• 8.666, de 21 de
junho de 1993.
(Decisão Terminativa)
Sessão: 12.04.96
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Projeto de Lei do Senado n• 54, de 1995, de autoria do Senador Pedro
Simon, que cria a Ouvidoria-Geral da República, e dá outras providências.
(Decisão Tenninativa)
Sessão: 15.04.96
Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1996, que aprova o texto da
Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de
Adoção Internacional, concluída na Haia, em 29 de maío de 1993.
Sessão: 16.04.96

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES
De iniciativa do Presidente da República .. 11
Total ....................................................... ll

Parecer n• 167, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Mensagem n• 134, de 1996 (n° 237/96, na origem), de 22 de
março último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a recondução do Senhor GALBA MAGALHÃES VELLOSO, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1996 a 1999.
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 168, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Mensagem n• 135, de 1996 (n° 238/96, na origem), de 22 de
março último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a recondução do Senhor JURACI CANDEIA DE SOUZA, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro
Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1996 a
1999.
.
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 169, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, ~obre a Mensa,gem n• 136, de 1996 (n° 239/96, na origem), de 22 de
março último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor ANTONIO FÁBIO RIBEIRO, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Tempçrário,
representante dos empregadores, no triênio de 1996 a 1999
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 170, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e
(n° 240/96,
na origem),. de 22 de
Cidadania, sobre
a Mensagem n• 137, de 1996
..
. .
'

'
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março último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor JOSÉ BRÁULIO BASSINI, para compor o
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista
Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1996 a 1999.
·
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 176, de 1996, da Comissão de Assuntos Ecoliô:trii.cos, sobre a
Mensagem n• 132, de 1996 (n• 181/96, na origem), de 8 de março último, pel!l
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sen.J!.or GESNER JOSE OLIVEIRA FILHO, para exercer o cargo de
Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Económica - C.Al)E do
Ministério da Justiça.
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 177, de 1996, da Comissão dé Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n• 132, de 1996 (n• 181196, na origem), de 8 de março último, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor ANTÔNIO CARLOS FONSECA DA SILVA, para exercer· o
cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Económica - CADE
do Ministério da Justiça.
·
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 178, de 1996, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n• 132, de 1996 (n• Í81196, na origem), de 8de março último, pela
qual ó Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor LEÓNIDAS RANGEL XAUSA, para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Económica - CADE do
Ministério da Justiça. ·
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 179, de ·t996, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n• 132, de 1996 (n• 181/96, na origem), de 8 de março último, pela
qual o Senhor. Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha da-Senhora LÚCIA HELENA SALGADO E SILVA, para exercer o cargo
de Conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE do
Ministério da Justiça.
Sessão: 16.04.96.
Parecer o• 180, de 1996, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n• 132, de 1996 (n• 181/96, na origem), de 8 de março último, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor PAULO DYRCEU PINHEIRO, para exercer o cargo de

Abril de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE do
Ministério da Justiça.
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 181, de 1996, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a
Mensagem n• 132, de 1996 (n• 181196, na origem), de 8 de março último, pela
qual o Senhor Presidente da República. submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor RENAULT DE FREITAS CASTRO, para exercer o cargo de
· Conselheiro do Conselho. Administrativo de Defesa Econômica - CADE do
Ministério da Justiça.
Sessão: 16.04.96
Parecer n• 162, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Mensagem n• 405, de 1995 (n" 1.373/95, na origem), de 8 de
dezembro último, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor ALFREDO PERES DA sn.,VA, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo ·de Suplente de Ministro
· Classista Temporário, representante dos empregadores, no triênio de 1995 a
1998, na vaga de Geraldo Aguiar de Brito Viana.
Sessão: 17.04.96

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO
DIPLOMÁTICA

De iniciativa do Presidente da República .... 7
Total ......................................................... 7

Mensagem n• 124, de 1996 (n• 156/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
CYRO GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO CARDOSO, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a funçãÕ de
Embaixador do Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos, exercer a de
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Catar.
Sessão: 17.04.96
Mensagem n• 125, de 1996 (n° 157/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete. à deliberação do Senado o nome do Senhor
CARLOS ALFREDO PINTO DA sn.,VA, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do
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Brasil em Barbados, exercer a de Embaixador do Brasil em São Cristóvão e
Nevis.
Sessão: 17.04.96
Mensagem n• 126, de 1996 (n• 158/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
MARIO AUGUSTO SANTOS, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Quênia, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República de
. Uganda.
Sessão: 17.04.96
Mensagem n• 127, de 1996 (n° 159/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
CLÁUDIO LUIZ DOS SANTOS ROCHA, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Especial da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Islâmica do Irã.
Sessão: 17.04.96
Mensagem n• 129, de 1996 (n• 170/96, nà origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
FRANqSCO DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto aos Estados Unidos Mexicanos e, cumulativamente, a de
Embaixador do Brasil em Belize.
Sessão: 17.04.96
Mensagem n• 98, ·de 1996 (n• 4/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor
SÉRGIO DE QUEIROZ DUARTE, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Popular da China.
Sessão: 24.04.96
Mensagem n• 99, de 1996 (n• 5/96, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado ·o nome do Senhor
CARLOS AUGUSTO REGO SANTOS NEVES, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasii no
Canadá.
Sessão: 24.04.96
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MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO

ITotai
De iniciativa do Senado Federal ................. 5
.........................................................s
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1995, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que modifica o parágrafo r do art. 74 do Código de Processo Penal

para incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, o Sistema Financeiro Nacional, a Seguridade Social e a
Ordem Tributária.
(Decisão terminativa)
Sessão: 03.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 225, de 1995, de autoria do Senador
Emandes Amorim, que acrescenta dispositivos à Lei 8.112, de 11 de dezembro ·
de 1990 e dá outras providências.
(Decisão terminativa)
Sessão: 03.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1995, de autoria do Senador Odacii
Soares, -que dispõe sobre a proibição de ventfg de bebidas alcoólicas para
menores de 21 anos e dá outras providências.
(Incicldo em Ordem do Dia, nos termos do Recurso n•02, de 1995)
Sessão: 09.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 182, de 1995, de autoria do Senador Odacir
Soares, que altera o art. 14 da Lei n• 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe

sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras
providências, para criar penalidade a ser aplicada em caso de greve declarada
abusiva pela Justiça do Trabalho.
(Decisão terminativa)
Seilsão: 12.04.96
Projeto de Lei do Senado n• 312, de 1995, de autoria do Senador Pedro
Simon, que dispõe sobre o comparecimento bienal dos Chefes de Missões

Diplomáticas perante o Senado Federal.
(Decisão terminativa)
Sessão: 16.04.96

·
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PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR
/De iniciativa do Senado Federal ................. 3
Total ......................................................... 3

Projeto de Lei do Senado n• 40, de 1996, de autoria do Senador Bello
Parga, que altera a Lei n• 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências".
(Retirado nos termos do Requerimento n• 244, de 1996)
Sessão: 09.04.96
Projeto !fe Lei do Senado n• 125, de 1995, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que cria a Comissão do Quinto Centenário do Descobrimento do
Brasil.
(Retirado nos termos do Requerimento n° 270, de 1996)
Sessão: 11.04.96
·
Requerimento no 1.152, de 1995, de autoria do Senador Sebastião Rocha,
que requer, nos termos regimentais, a convocação da. Presidente do Programa de
Comunidade Solidária, a fim de prestar perante o Plenário do Senado,
esclarecimentos sobre reformulações nos programas de assistência social no País.
(Retirado nos termos do Requerimento n° 355, de 1996.
Sessíto: 16.04.96

MATÉRI.\S DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO
ARQUIVO
De iniciativa do Senado Federal... .............. 3
Tot~I ..............._........................................ 3

Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1995, de autoria da Senador Joel de
Hollanda. que drmomina "Governador Nilo Coelho a BR--128, no Estado de
Pernamhuco.
Sessão: 09.04. 96
Projeto de Lei do Senado n" 123, de 1995- Complementar, de autoria do
Senador Edison Lobão, que regulamenta o parágrafo único do art. 59 da
Constituição Federal, estabelecendo normas gerais de elaboração, redação,
alteração e con.mlidaçlio das !.eis.
Sessão: 23.04.96
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Projeto de Lei do Senado n• 149, de 1995- Complementar, de autoria do
Senador Teotônio Vilela Filho, que disp{íe sohre a elaboração e consolidação
das leis, regulando o art. 59, parúgrajilúnico, da Constituiçtio Federal.
Sessão: 23.04.96

OUTRAS DELIBERAÇÕES

Requerimento n• 313, de 1996, da Senadora Marina Silva e outros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a realização de uma
sessão especial, no próximo dia 5 de junho, em homenagem ao Dia Mundial do
Meio Ambiente.
Sessão: 09.04.96
Requerimento n• 368, de 1996, do Senador Sebastião Rocha e oútros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo destinado
aos oradores na Hora do Expediente, da sessão ordinária do dia 23 do corrente, ·
seja destinado a homenagear o Dia do Índio.
Sessão: 18.04.96
Requerimento n• 365, de 1996, do Senador Ademir Andrade e outros
quatro Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a constituição de
uma Comissão Externa do Senado Federal, formada por cinco Senadores,
destinada a averiguar, in loco, a ocorrência violentá em que foram vitimados
cerca de quarenta trabalhadores rurais sem-terra, no dia 17 último, em Eldorado
do Carajás, no Estado do Pará, a fim de apurar as responsabilidades e propor
medidas ao. Executivo e ao Judiciário do Estado, bem como ao Governo Federal,
no prazo de 30 dias.
·
Sessão: 18.04.96
Requerimento o• 372, de 1996, do Senador Coutinho Jorge, solicitando,
nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa, sejam prestadas
homenagens de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Ubaldo Corrêa.
Sessão: 22.04.96
··
Requerimento o• .236, de 1996, do Senador Gilvam Borges, solicitando,
nos termos regimentais, seja encaminhado ao Governo da República da Bolívia:
voto de louvor à Untversidad de/ Va/le - Untval/e, do sistema nacional de
educação daquele País, por haver concedido o título de Doutor Hono.ris Causa ao
Presidente do Senado Federal, Senador José Samey.
Sessão: 23.04.96
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Requerimento n• 383, de 1996, da Senadora Emília Fernandes e outros
senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que a Hora do
Expediente da primeira Sessão Deliberativa Ordinária do mês de maio próximo,
seja dedicado a homenagear o "Dia Internacional do Trabalho".
Sessão: 24.04.96
Requerimento n• 354, de 1996, do Senador Romeu Tuma, solicitando,
nos termos regimentais, a criação· de uma Comissão Temporária Interna,
composta de cinco Senadores, para, no prazo de sessenta dias, coletar dados junto
às autoridades do Estado de Pernambuco e outros setores que entender
necessário, sobre a tragédia resultante de serviços de hemodiálise no Instituto de
·
Doenças de Caruaru.
Sessão: 25.04.96

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(1" a 30 de abril de 1996)
Matérias aprovadas:
Projetos aprovados e enviados à sanção..................................................... .,-...... 4
Projetos aprovados e enviados à promulgação ...............................................-. 14
• Acordos internacionais ............................................................•...... 2
• Concessões de rádio e TV .............................................................. 6
• Operações de crédito ............. :........................................................ 5
• Proposta de Emenda à Constituição ................................................ 1
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ·························-·····-~- 8
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário........................................ .4
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa .4
Mensagens. relativas a escolha de Autoridades................................................;.. 11
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ...............•.... :7.

Total de matérias aprovadas .........................._ . ________.................. _ 44
Matérias enviadas ao arquivo:
•. reJeita
""das e encamm
"hda
. ...............................•.... ,............ .. 5
a s ao arqutvo
M atenas
• Matéria rejeitada pelo Plenário ....................................................... 1
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa .4
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Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ............................. 3
Matérias retiradas pelo autor ............................................................................... 3 .
Total de matérias en,·indas ao arquivo .............. _........................................... 11

SUM,\RIO DAS MATÉRIASAPRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(15 de fevereiro a 30 de abril de 1996)
Matérias aprovadas:
Projetos aprovados e enviados à sanção............................................................. 12
Projetos aprovados e enviados à promulgação .................................................... 66
• Acordos internacionais .............................................. :............ :.. :.. 15
• Concessões de rádio e TV ..........................., ................................ 31
• Operações de crédito ........................ :........................................... 17
• Assuntos Administrativos ............................................................... 1
• Propostas de Emenda à Constituição .............................................. 2
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados ................................... 29
• Projetos de Lei apreciados pelo Plenário....................................... 19
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa 1O
Mensagens relativas a escolha de Autoridades................................................... 11
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ..................... 9 .

.•.

Recurso aprovado ................................................................................................ 1
Total de matérias aprovadas ............................................ - ............................. 128

Matérias enviadas ao arquivo:
MatériaS rejeitadas e encaminhadas ao arquivo ................................................. 14
• Matérias rejeitadas pelo Plenário .................................................... 5
• Projetos de Lei arquivados (art. 254 do Regimento Intemo) ............ 2
• Projetos de Lei apreciados nas comissões. em decisão terminativa . 7
Matérias declaradas prejudicadas e encaminhadas ao arquivo ............................. 4

. das peIo autor ................................................................. _...........
'
8. • . retira
Matenas
Total de matérias en,·iadas ao arquivo ........................................................... 26
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SF/477/96

Presidente do Tribunal Encaminha o Requerimento n°
de Contas da União
9-CAE/96, solicitando realização de diligências acerca do
memorando de entendimentos
firmado entre a União Federal
e o Governo do Estado de São
Paulo

SF/484/96

Presidente da Confede- solicita sugestão de nomes
ração Nacional dos Bis- para que possam concorrer à
pos do Brasil
eleição dos membros do
Conselho de Comunicação
Social

SF/485/96

Presidente da Ordem dos Solicita sugestão de nomes
Advogados do Brasil
para que possam concorrer à
.eleição dos membros do
Conselho de Comunicação
Social

SF/486/96

Senador José Fogaça

Transmite convite formulado
pela Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura para
participação do Cable Show
96

SF/487/!)6

Senador Hugo Napoleão

Transmite convite formulado
pela Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura para
participação do Cable Show
96

SF/555/96

Procurador-Geral
República

da Encaminha expediente do Senador Carlos Wilson acerca
do episódio da hemodiálise
em Caruaru-PE
-·

'
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Ministro Paulo Brossard Encaminha coleção dos Autos
do Processo de lmpeachment
de Souza Pinto

contra o Senhor Fernando
Affon:m Collor de Mel/o
SF/575/96

Presidente da Comissão Encaminha à apreciação da
de Constituição, Justiça Comissão a Consulta n° 1, de
e Cidadania
1996, do Senador Epitàcio
Cafeteira

SF/577/96

Juiz Federal da 7" Vara Encaminha documentos relada Seção Judiciária do tivos ao Projeto Sivam
Paraná

SF/578/96

Ministro de Estado das Encaminha cópia do parecer
Relações Exteriores
da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
acerca da Indicação n° 1, ·de
1996, solicitando o encaminhamento de informações referidas naquela proposição

SF/579/96

Presidente do Tribunal Encaminha cópia do Parecer
de Contas da União
n° 211/96, acerca de solicitação de auditoria completa da
gestão do Fundo Social de
Emergência

SF/581196

Dr. Jutahy Magalhães

Encaminha coleção dos Au~os

do Processo de lmpeachment
contra o Senhor Fernando
Affimso Collor de Mel/o
SF/585 a 589/96

Senadores Waldeck Or- Encaminha cópia de IndicaÇão
nelas, Lauro canipos, de autoria do Senador Ed!IJosé Ignácio Ferreira, ardo Suplicy
'
Emília Fernandes e Nabor Júnior, Procuradores
Parlamentares do Senado Federal

''--'
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SF/591/96

Presidente da Comissão Encaminha o Processo Diverde Fiscalização e Con- sos n° 50, de 1995, para fortrole
malização das proposições
constantes da conclusão do
parecer daquela comissão sobre a matéria

SGM/77/96

Liderança do PFL

Encaminha relação dos Senadores que participaram de
Missões do Senado e do Executivo, nos anos de 1995 e
1996

SGWSI/96

Secretário de Orçamento
Federal do-Ministério do
Planejamento e Orçamento

Encaminha fita magnética
contendo dados ~onstantes do
autógrafo do Projeto de Lei n°
35, de 1995-CN•.em envelope
lacrado

